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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – O MUNICIPIO DE OURIILÂNDIA DO NORT, com base na Lei nº 8.666/93, 

pretende aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210505, proveniente do 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9/2021-068FME, gerenciada pela 

Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, para eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 

ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA. 

 

2 – JUSTIFICATIVA, VIGÊNCIA E DO ENQUADRAMENTO 

 

2.1 – DA JUSTIFICATIVA 

2.1.1 - Os itens serão utilizados para atender às necessidades da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED. Informamos a necessidade da aquisição de 

Mobiliário para a composição de espaços escolares tais como refeitórios, 

brinquedotecas e salas de aula, no intuito de suprir a crescente demanda nas 

Unidades de Ensino Infantil e Fundamental da rede municipal de ensino, para o bom 

andamento e funcionamento destas instituições, proporcionando maior conforto aos 

alunos e professores e maior eficácia no processo de ensino-aprendizagem.  

 

2.2 – DA VIGÊNCIA 

2.2.1 - A referida contratação terá vigência de 365 (trezentos e sessenta e 

cinco) dias a contar da data de assinatura do contrato. 

 

2.3 – DO ENQUADRAMENTO 

 

2.3.1 - A referida contratação está devidamente enquadrada no Artigo 3º, 

Inciso I do Decreto nº 7892/2013.  

 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a 

vantagem, a ata de registro de preços, durante sua 

vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 

entidade da administração pública federal que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante anuência do 

órgão gerenciador. 

§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do 

registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 

registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador 

da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
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§ 1º-A A manifestação do órgão gerenciador de que 

trata o § 1º fica condicionada à realização de estudo, pelos 

órgãos e pelas entidades que não participaram do registro 

de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 

viabilidade e a economicidade para a administração pública 

federal da utilização da ata de registro de preços, conforme 

estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério 

do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.   

§ 1º-B O estudo de que trata o § 1º-A, após 

aprovação pelo órgão gerenciador, será divulgado no Portal 

de Compras do Governo federal.   

§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de 

registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento 

decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, 

assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

 

 

3 – OBJETO  

 

3.1 – Eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER À 

DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

OURILÂNDIA DO NORTE-PA. 

 
ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO  VALOR TOTAL 

00004 Conjunto refeitório com tampo injetado adulto 06  UNID    30.00     7.302,00      219.060,00  
lugares - Marca.: DESK/DELTA 
Mesa confeccionada em resina ABS, com 
tampo oval medindo 2000mm de 
comprimento por 800mm de largura. Tampo 
fixado a estrutura por meios de parafusos, 
com marca do fabricante injetada em alto-
relevo no tampo. Altura tampo/chão 760mm. 
Base do tampo da mesa em tubo quadrado 
medindo 25mm x 25mm posicionado sob o 
tampo, fabricada pelo processo de 
conformação mecânica por dobramento, 
cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 
barras de sustentação em tubo 50mm 
x30mm e 02 barras em tubo quadrado 25mm 
x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 
colunas verticais laterais unindo o tampo 
aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 
40mm com espessura mínima de 1,2mm. 
Base dos pés em tubo oblongo medindo 
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm 
em forma de arco. Uma barra de 
sustentação em tubo oblongo medindo 

http://www.ourilandia.pa.gov.br/
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20mm x 48mm fixadas entre as colunas. 
Sapatas calandradas antiderrapantes 
envolvendo as extremidades dos tubos que 
compõem os pés, desempenhando a função 
de proteção da pintura, aumentando a 
durabilidade, acompanham o formato dos 
pés em arco, medindo aproximadamente 
162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno 
virgem, podendo ser injetadas na mesma cor 
do tampo e presa à estrutura por meios de 
parafusos. Toda a estrutura metálica é 
fabricada em tubo de aço industrial tratados 
por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e  longevidade da estrutura e 
soldado através do sistema MIG. Cor da 
Estrutura: Branca. Cadeira com assento e 
encosto em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico, marca do fabricante injetada 
em auto-relevo no encosto. Assento com 
medidas mínimas 400mm x 460mm e 
medidas máximas 405mm x 465mm, altura 
assento/chão medidas mínimas 403mm x 
364mm, sem orifícios e com puxador para 
facilitar o carregamento da cadeira, fixado 
por rebite. Estrutura formada por dois pares 
de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm 
com espessura de 1,5mm fazendo a 
interligação da base do assento com os pés. 
Base do assento e interligação ao encosto 
em tubo oblongo 16mm x 30mm com 
espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, 
duas barras horizontais para sustentação 
sob o assento em tubo 5/8. Uma barra 
horizontal de reforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 
1,5mm fixada entre uma das colunas que 
liga a base do assento aos pés. Sapatas 
calandradas antiderrapantes envolvendo as 
extremidades, cobrindo a solda e toda a 
extensão superior dos tubos que compõem 
os pés, desempenhando a função de 
proteção da pintura prevenindo contra 
ferrugem, acompanham o formato dos pés 
em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm 
com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em 
polipropileno virgem e presa à estrutura por 
parafusos. 460mm aproximadamente sem 
orifícios, fixado por parafuso.  

 
00006 Mesa redonda com 04 cadeiras - Tamanho infantil – UNID   30.00    2.544,000     76.320,00 

Marca.: DESK/DELTA 
Mesa com tampo redondo confeccionado 
em resina ABS, medindo 800mm de 
diâmetro, para uso coletivo e não individual. 
Tampo em resina termoplástica ABS 
injetado, bordas medindo 30mm de largura. 

http://www.ourilandia.pa.gov.br/
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Altura tampo/chão 590mm. Base da mesa 
em tubo medindo 20mm x 20mm 
posicionado sob o tampo, fabricada pelo 
processo de conformação mecânica por 
dobramento, e uma barra de sustentação 
horizontal confeccionada em tubo 20mm x 
20mm, 4 colunas com tubo de 1.1/2" 
polegadas para os pés, com ponteiras em 
polipropileno injetado. Toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo de aço 
industrial tratados por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da 
estrutura e soldado através do sistema MIG. 
Cor da Estrutura: Branca. Cadeira com 
assento e encosto em resina plástica 
virgem, fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico, marca do fabricante injetada 
em auto-relevo deverá estar no encosto. 
Assento com medidas mínimas 340mm x 
340mm, altura assento/chão 349mm 
aproximadamente, fixado por parafusos. 
Encosto com medidas mínimas 340mm x 
330mm com puxador para facilitar o 
carregamento da cadeira, fixado por meio 
de parafusos. Sapatas calandradas 
antiderrapantes envolvendo as 
extremidades, desempenhando a função de 
proteção da pintura prevenindo contra 
ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 
100mm x 53mm com tolerância de +/- 
2,00mm, injetadas em polipropileno virgem 
e presa à estrutura por de parafusos. 
Estrutura metálica fabricada em tubo de 
aço industrial tratados por conjuntos de 
banhos químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e soldado através 
do sistema MIG. Estrutura formada por dois 
pares de tubo oblongo medindo 16mm x 
30mm com espessura de 1,5mm. Base do 
assento e interligação ao encosto em tubo 
30mm coberto pelo encosto. Uma barra 
horizontal de reforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 
1,5mm fixada entre uma das colunas que 
liga a base do assento aos pés. Base dos 
pés em tubo oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 1,5mm em forma 
de arco com raio medindo no máximo 
800,0mm. Cor da Estrutura: Branca. 
oblongo medindo 16mm x7 

 
00007 Conjunto Refeitório Acoplado 04 lugares UNID  30.00 3.878,000      116.340,00  

         Infantil - Marca.: DESK/DELTA 
Mesa confeccionada em resina ABS, com 
tampo oval medindo 1600mm de 
comprimento por 800mm de largura, fixada 
a estrutura por meios de parafusos, altura 
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tampo ao chão aproximadamente 590mm. 
Base do tampo formada por tubo quadrado 
medindo 25mm x 25mm com 1,2mm de 
espessura, fabricado por processo de 
conformação mecânica por dobramento 
cobrindo todo o perímetro da mesa, reforço  
da base do tampo através de tubos medindo 
25mm X 25mm e tubos medindo 20mm x 
30mm ambos com 1,2mm de espessura. 
Colunas laterais confeccionadas em tubos 
40mm x 80mm com 1,2mm de espessura 
para a mesa e 30mm x 50mm com 1,2mm de 
espessura para asa cadeiras. Interligação 
da mesa à cadeira em tubo 25mm x 50mm 
x 1,5mm, com mão-francesa em tubo 20mm 
x 20mm x 1,2mm. Base para os assentos 
em tubo 30mm x 50mm x 1,2mm. Estrutura 
dos assentos e interligação ao encosto 
confeccionados em tubos 16mm x 30mm x 
1,5mm e 5/8" x 1,2mm. Sapatas de proteção 
dos pés confeccionadas em resina plástica 
medindo 50mm x 50mm fixadas por rebite. 
Cadeiras com assento e encosto em 
polipropileno, posicionadas duas de cada 
lado da mesa. Assento com medidas 
mínimas 340mm x 340mm (+/-5) sem 
orifícios, fixados por meio de parafusos. 
Encosto com medidas mínimas 340mm x 
330mm (+/-5%), com puxador e marca do 
fabricante em alto relevo fixados por meio 
de parafusos. 

 
 
 
 

VALOR TOTAL R$ 411.720,00 

 

         Justifica-se ainda que a adesão a Ata de Registro de Preços cumpre os 

princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com 

este procedimento, a Secretaria Municipal de Educação terá maior celeridade e 

economia, pois o procedimento licitatório é mais moroso e oneroso, e que os preços 

são mais acessíveis em relação ao praticado pelo mercado, devidamente 

comprovado pelos preços registrados, conforme orçamentos apresentados.  

 

Diante disso, com fulcro no Decreto 7.892/2013, optou-se pela aquisição 

dos itens mediante a adesão à Ata nº 20210505 advinda do Pregão Eletrônico para 

Registro de Preços nº 9/2021-068FME, Tucumã-PA, uma vez que este procedimento 
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gerará economicidade e celeridade processual para a Secretaria Municipal de 

Educação de Ourilândia.  

 

 

Ourilândia do Norte – PA, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

____________________________________ 

JOSÉ DE SOUSA LEITE 

Sec. Municipal de Educação 
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