
 

 

Ofício n.º 721/2021-SEMEC                            

 

 Tucumã-PA, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

A 

EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO EIRELI 

CNPJ 31.472.249/0001-23 

Sr. EDUARDO ERNESTO BAZHUNI MAIA 

 

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ACEITE À ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 

20210505, ORIGINADA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021-

068FME 

 

    PREZADO SENHOR, 

 

          Com meus cordiais comprimentos, informo a V. Sr. O interesse da Secretária Municipal de 

Educação, aderir aos preços relativos ao processo em referência acima, que tem como objeto 

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE 

PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, segue o interesse da 

SOLICITANTE, conforme descritivo e quantitativo abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
V. UNITÁRIO 

R$ 
V. TOTAL R$ 

083371 CADEIRA ACADÊMICA  Desk/delta 850 UNIDADE  R$ 726,00 R$ 617.100,00 

 

Especificação: Cadeira Escolar com prancheta 

lateral para destro ou canhoto em resina 
termoplástica ABS, capaz de comportar uma folha 
de papel A4 na horizontal / vertical sendo acoplada 
à cadeira e fixada através de 05 parafusos auto 
atarrachantes invisíveis, dotada de porta lápis na 
posição vertical com capacidade de armazenar 05 
lápis ou canetas. Prancheta medindo: 56cm X 
33,5cm (+/- 5%). Cadeira com assento e encosto 
em polipropileno. Assento com medidas mínimas 
400mm x 460mm (+/-5%), altura assento/chão 
460mm aproximadamente sem orifícios fixados por 
meio de parafusos. Encosto com medidas mínimas 
400mm x 360mm (+/-5%), com puxador e marca do 

fabricante em alto relevo fixados por meio de 
rebites. Porta livros confeccionado em resina 
termoplástica de alto impacto, polipropileno, 
fechado nas partes traseira e laterais cobrindo 
parte da estrutura que interliga a base do assento 
aos pés com capacidade mínima de 20 litros. Base 
do assento e interligação ao encosto em tubo 
oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, uma 
barra horizontal para sustentação sob o assento em 
tubo 5/8. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas 
laterais em material plástico evitando corrosão e 
desgaste. 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. 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.      

 Valor total extenso: 

083377 
CONJUNTO DE MESA E 01 CADEIRA PARA 
PROFESSOR   Desk/delta 40 UNIDADE  R$ 2.938,00 R$ 117.520,00 



 

 

Especificação: Mesa com tampo medindo 1200mm 
de comprimento por 800mm de largura injetado em 
resina ABS, com uma das extremidades reta de 
800mm de largura e a outra extremidade oval com 
raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca 

do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal 
confeccionado em compensado multilaminado 15 
mm, revestidos em fórmica na cor branca com 
acabamento em PVC, fixado a estrutura através de 
parafusos. Base do tampo da mesa formada por 
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 x 30mm e 01 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 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 da estrutura e 
soldado através do sistema MIG. 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 460mm aproximadamente sem 
orifícios, fixado por parafuso. Encosto com 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. longevidade      

 Valor total extenso: 

083379 
CONJUNTO REFEITÓRIO COM TAMPO 
INJETADO ADULTO 06 LUGARES   Desk/delta 4 UNIDADE  R$ 7.302,00 R$ 29.208,00 



 

 

Especificação: 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 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. Encosto com      

 Valor total extenso: 

083380 
CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA 
DE ALTO IMPACTO- TAMANHO INFANTIL   Desk/delta 61 UNIDADE  R$ 6.266,00 R$ 382.226,00 

 

Especificação: Conjunto composto de 06 mesas, 

06cadeiras e 1 mesa central Mesa em formato 
trapézio, para uso coletivo e não individual, 
possibilitando a formação de grupos de estudo com 
6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa 
em formato trapézio, formado por uma mesa e uma 
cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina 
termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 
440mm com 390mm de profundidade dotado de 
nervuras transversais e longitudinais para reforço à 
tração na parte inferior. Estrutura do tampo da 
mesa formado por 03 tubos em aço industrial 
retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo 
oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em 

tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na 
parte frontal entre uma das colunas laterais.      



 

Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais 
em material plástico evitando corrosão e desgaste. 
Cadeira com assento e encosto em resina plástica 
virgem, fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico, marca do fabricante injetada em 

alto-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 334mm com puxador para facilitar o 
carregamento da cadeira, fixado por parafusos. 
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo 
as extremidades, desempenhando a função de 
100mm x 52mm 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 oblongo medindo 
16mm x 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 800,0mmCor 
da Estrutura: Branca. Mesa central sextavada, 

tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura 
através de 03 parafusos invisíveis, cada lado 
medindo 235mm (medida interna). Tampa injetada 
em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades 
permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 
cavidades cada um com porta copos ao lado, com 
4mm de espessura. Estrutura composta por 03 
tubos de aço industrial 7/8, formando dos pés. Toda 
a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço 
industrial tratados por conjuntos de banhos 
químicos para proteção e longevidade da estrutura, 
interligados por solda MIG e pintados através do 

sistema epóxi pó. proteção da pintura prevenindo 
contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e 

 Valor total extenso: 

083382 
CONJUNTO REFEITÓRIO ACOPLADO 04 
LUGARES TAMANHO INFANTIL  Desk/delta  15 UNIDADE  R$ 3.878,00 R$ 58.170,00 

 

Especificação : Mesa confeccionada em resina 
ABS, com tampo oval medindo 1600mm de 
comprimento por 800mm de largura, fixada a 
estrutura por meios de parafusos, altura 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 extenso: 



 

     Total : R$ 1.204.224,00 

 

 

                 Solicitamos resposta quanto a adesão aos itens, caso haja interesse, que nos seja informada 

da capacidade técnica de fornecimento para atendimento. 

                 

 Na oportunidade que nos sejam encaminhados os documentos e certidões negativas, abaixo 

relacionadas, devidamente atualizadas para elaboramos a contratação.  

1- Contrato social e suas alterações consolidada; 

2- Documentos pessoais dos sócios;  

3- CNPJ; 

4- FIC; 

5- Certidão negativa de tributos federais e a Dívida Ativa da União;  

6- Certidões estatual; 

7- Certidão negativa municipal; 

8- Certificado de regularidade ao fundo de garantia por tempo de serviços; 

9- Certidão negativa trabalhista; 

10- Balanço 2020 

11- Certidão judicial cível negativa (falência e concordada). 

 

                Vossa resposta deverá ser endereçada a Sr. JOEL JOSE CORREA PRIMO, secretário 

municipal de educação do município de Tucumã/PA. 

 

 

Sem mais, nossas estimas considerações.  

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

JOEL JOSE CORREA PRIMO  

 Secretário Municipal de Educação 
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