
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS 

CNPJ/MF nº: 05.131.180/0001-64 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

OFÍCIO Nº 476/2021 – GAB/PMO 

 
Óbidos/PA, 07 de Julho de 2021. 

 
 

Ao Sr. Sócio/Proprietário 
EDGAR LUIS PINHEIRO 
Empresa EDGAR L PINHEIRO EIRELLI. 

 
 

Assunto: Consulta de Aceite ao fornecimento dos itens da Ata de Registro de 
Preços nº 03/2021, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2021, para futura 
contratação. 

 
Prezado Senhor, 

 
Consulto V. Sa. sobre manifestação de aceite diante da possibilidade de 

adesão à Ata de Registro de Preços nº 03/2021, oriunda Pregão Eletrônico SRP nº 
04/2021, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, realizado pela Unidade Gestora Prefeitura Municipal de Anajás/PA, para a 
futura contratação dos itens cujo fornecimento esta empresa sagrou-se vencedora. 

Os itens de interesse da Prefeitura de Óbidos constituem os itens 
relacionados: do item 03 ao item, do item 9 ao item 21, do item 23 ao 29, do item 32 ao 
item 65, do item 67 ao item 73, ou seja, todos os itens da referida ata, com exceção dos 
itens 1,2,7,8,22,30,31,66. Objetiva-se a Adesão no quantitativo de 50% do que fora 
registrado. 

 
A adesão ora pleiteada destina-se ao atendimento da atual e latente 

demanda da Prefeitura de Óbidos durante o exercício de 2021, considerando que 
descrição dos itens que compõem o objeto e quantitativos se enquadram perfeitamente 
à necessidade manifestada pela Unidade Requisitante da Adesão, além do que os 
valores registrados se demonstram viáveis economicamente, mediante pesquisa de 
preço já realizada. 

 
Em caso de deferimento ao Aceite por parte deste fornecedor e no intuito de 

avaliar e ratificar a manutenção de suas condições de habilitação jurídica, fiscal e 
trabalhista, qualificação econômica e financeira e qualificação técnica, segundo as 
regras legais para o procedimento de Adesão na condição “carona”, solicitamos 
apresentar: 

a) Proposta de preço (conforme os valores registrados em ata) para a demanda 
apresentada pelo município e declarações: 

 De que não emprega menor; 

 De que cumprirá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para entrega dos 
materiais junto à fiscalização no município de Óbidos; 

  De que nos preços registrados estão previstas despesas com frete, custos 
de entrega e quaisquer outras despesas para a completa entrega dos 
produtos no município de Óbidos; 

 De que fará entrega dos materiais de acordo com as especificações e 
marcas registradas. 



 Declarar prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
b) Contrato Social e Alterações; 
c) Cartão CNPJ ativo; 
d) Documento de identificação (RG e CPF) dos sócios/proprietários; 
e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver 

relativo à sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 

f) Certidões que comprovem regularidade para com a Fazenda Municipal da sede 
do proponente; 

g) Certidão Negativa junto à Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária); 
h) Prova de regularidade para com a fazenda Federal, referente à certidão negativa 

conjunta de débito expedida pela Secretaria da Receita Federal e Dívida Ativa 
da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

i) Prova de regularidade fiscal junto ao FGTS; 
j) Regularidade Trabalhista comprovada através da CNDT – Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhista. 
k) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial. 
l) Balanço Patrimonial. 

 

Atenciosamente, 
 
 

Assinado de forma digital por 

JAIME BARBOSA DA JAIME BARBOSA DA 
SILVA:12055085204 
Dados: 2021.07.08 10:43:19 
-03'00' 

JAIME BARBOSA DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 

SILVA:12055085204 
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