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Secretaria Municipal de lnfraestrutura
ju
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9 de fevereiro de 2022 às 10:51

Para: Otávio Barbosa Barbosa <barbosadistribuidora@hotmail.com>
Prezados
Em atendimento ao § 2o do arl.22 do Decreto Federal no 789212013, consulto esta empresa sobre a possibilidade de
autorizar que esta Secretaria proceda com a adesão da ata SRP de no 912021-020, originária do Pregão EletrÔnico

no 02012021 da Secretaria Municipal de Educação de Juruti/PA.
lnformamos que em anexo consta o ofício de autorização da Secretaria Municipal de Educação de Juruti.
Ressaltamos que caso seja positiva a resposta, que esta honrada empresa encaminhe as documentações listadas

*-

flo ofício em anexo.
Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente,
Atenciosamente,
Secretaria Municipal de lnfraestrutura

2 anexos
- Aceite SEMED.Pdf
u Oficio
622K

ü

Oficio de Solicitação de Aceite - JARA.pdf
405K

ES'TADO DO P ARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

*

c. N. P. J.30.522.580/00A1-48
Travessa Mario das neves S/N - São Marcos-CEP: 68.170-000-Juruti - Pá

PAR

OFÍCIO N" O2I - SEMINF IPMJI}O22
JurutilPA, 09 de fevereiro de 2022.

A(o) Sr.(a). Sócio(a)/Proprietário(a)
EDIANE MENDES GOMES,
EmpTesa: JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI-ME,
Endereço: Rua Belémo s/no, Bairro Centro, CEP 68.170-000, Juruti-PA.
Assunto: Adesão à ata de registro de preços
020t2021.
Prezado

n'

912021-020, oriunda do pregão eletrônico SRP no

Seúor.

Consulto V. Su. sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços n" 912021-020,
oriunda do Pregão Eletrônico SRP nn 02012021cujo objeto é a "aquisição de material de construçãoelétrica e hidráulico", realizado pela Unidade Gestora Secretaria Municipal de Educaçáo, para a
futura contratação dos itens cujo fomecimento esta empresa sagrou-se vencedora.
O(s) item(ns) de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juruti constitue(m)
o(s) item(ns) relacionado(s) na tabela abaixo, respectivamente, e objetiva a Adesão no quantitativo
definido, limitando-se a 50o/o do que fora registrado.
ITEM
l4

PRODUTO/DESCRTÇÃO
BRITA

UND
M3

QTD
t29

RS UNIT.
RS 279,00

TOTAL

RS

TOTAL

RS 3s.991.00

RS 35.99 r.00

A adesão ora pleiteada destina-se ao atendimento da atual e latente demanda da Secretaria
Municipal de Infraestrutura de Juruti durante o exercício de 2022, considerando que a 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 jâ realizada.
Em caso de deferimento ao aceite por parte deste fomecedor 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:
o Proposta de preço (conforme os valores registrados em ata) para a demanda apresentada pelo
município;
o Declaração de que não emprega nrenor;
o Declaração de que cumprirá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para entrega dos materiais
junto à Íiscalização no município de Juruti;
. Declaraçâo de que nos preços registrados estão previstas despesas, taxas, impostos e
quaisquer outros custos complernentares alusivos à entrega dos produtos no município de
Juruti/PA;
o Declarar prazo de validade da proposta de uo míírimc 60 (sessenta) dias.;
o Contrato Social e Alterações;
o Cartão CNPJ ativo,
o Documento de identificação (RG e CPF) dos sócios/proprietiírios;
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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;
Certidões que comprovem regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do
proponente;
Certidão Negativa junto à Fazenda Estadual (Tributríria e Não Tributaria);
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;
Prova de regularidade fiscal junto ao FGTS;
Regularidade Trabalhista comprovada através da CNDT
Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista;
Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial;
Balanço Patrimonial.

Atenciosamente,

Secretáíto

de

lnkaestrutulá
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SOLICITAÇÃO DE ADESÃO Oe ATA - Prefeitura Municipal de Juruti/PA /
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Para : viana_stm@hotmail.com

ju

Em atendimento ao § 2o do art.22 do Decreto Federal n'789212013, consulto esta empresa sobre a possibilidade de
autorizar que esta Secretaria proceda com a adesâo da ata SRP de n" 912021-020, originária do Pregão Eletrônico
no 02012021 da Secretaria Municipal de Educação de Juruti/PA.

lnformamos que em anexo consta o ofício de autorização da Secretaria Municipal de Educação de Juruti.
Ressaltamos que caso seja positiva a resposta, que esta honrada empresa encaminhe as documentações listadas
no ofício em anexo.
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Atenciosamente,
Secretaria Municipal de lnfraestrutura
2 anexos
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9 de fevereiro de 2022 às 15:46

Prezados,

Sem mais para o momento, agradecemos antecipadamente,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUTI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
c. N. P. J.30.522.580/0001-48
Travessa Mario das neves S/l{ - São Marcos-CEP: 68.170-000-Juruti
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. SEMINF IPI.{JI2O22
Juruti/PA, 09 de fevereiro de 2022

A(o) Sr.(a). Sócio(a)/Proprietário(a)
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS VIANA,
Empresa: REBOUÇAS & BENTES COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA,
Endereço: Rua Joaquim Gomes do Amaral, Bairro Bom Pastor, CEP 68170-000, Juruti-PA.
Assunto: Adesão à ata de registro de preços

n' 912021-020, oriunda

do pregão eletrônico SRP

no

02012021.
Prezado

Seúor,

Consulto V. So. sobre a possibilidade de Adesão à ata de registro de preços n' 912021-020,
oriunda do Pregão Eletrônico SRP no 02012021cujo objeto é a "aquisição de material de construçãoelétrica e hidráulico", realizado pela Unidade Gestora Secretaria Municipal de Educação, para a
futura contratação dos itens cujo fornecimento esta empresa sagrou-se vencedora.
Os itens de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juruti constituem os itens
relacionados na tabela abaixo, respectivamente, e objetiva a Adesão no quantitativo definido,
limitando-se a50oÁ do que fora registrado.
ITEM

PRODUTO/DESCRTÇÃO

RS UNIT

TOTAL

UND

QTD

I

M3

57

R$ s2.00

RS 2.964.00

3l

CIMENTO saco 50kg

UND

380

RS 39,9s

RS 15.181,00

100

TIJOLO CERÂMICO de 06(seis) frrros 9xl2x24cm

ML

12

RS 730,90

RS 8.770,80

105

VARA DE FERRO

1/4

UND

50

R$ 37.80

R$ r.890,00

106

VARA DE FERRO 3/8

UND

50

R$ 90,20

RS 4.5

J

AREIA n"

TOTAL

RS

r0.00

R$ 33.315,80

A adesão ora pleiteada destina-se ao atendimento da atual e latente demanda da Secretaria
Municipal de Infraestrutura de Juruti durante o exercício de 2022, considerando que a 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 jârealizada.
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, qualiÍicação econômica e
financeira e qualificação técnica, segundo as regras legais para o procedimento de adesão na
condição "carona", solicitamos apresentar:
o Proposta de preço (conforme os valores registrados em ata) para a demanda apresentada pelo
município;
o Declaração de que não emprega menor;
. Declaração de que cumprirá o prazo de 05 (cinco) dias corridos para entrega dos materiais
junto à fiscalização no município de Juruti;
o Declaração de que nos preços registrados estão previstas despesas, taxas, impostos e
quaisquer outros custos complementares alusivos à entrega dos produtos no município de

Juruti/PA;
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Declarar pÍa:;o de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias.;
Contrato Social e Alterações;
Canão CNPJ ativo,
Documento de identificação (RG e CPF) dos sócios/proprietários;
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;
Certidões que comprovem regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do
proponente;
Certidão Negativa junto à Fazenda Estadual (Tributária e Não Tributária);
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 F azendaNacional;
Prova de regularidade fiscal junto ao FGTS;
Regularidade Trabalhista comprovada através da CNDT
Certidão Negativa de Débitos
Trabalhista;
Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial;
Balanço Patrimonial.

Atenciosamente,
Ma
Secretáno

SECRETÁRIO
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