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Oficio 196/2022/PMSMP/GP 

Santa Maria do Pará – PA, 30 de maio de 2022. 

Ao Excelentíssimo Senhor, 

JEFERSON FERREIRA DE MIRANDA 

Prefeito Municipal de Curuçá 

 

Assunto: Autorização para Adesão a Ata de Registro de Preço, decorrente do Pregão 

Eletrônico 016/2021-PMCSRP 

 

Senhor Prefeito; 

De acordo com a legislação em vigor, manifestamos interesse desta Prefeitura 

Municipal de Santa Maria do Pará em aderir à Ata de Registro de Preço, decorrente do 

Pregão Eletrônico 016/2021-PMCSRP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADAS EM PNEUS E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, 

BALANCEAMENTO, CASTER E SUSPENSÃO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS, FUNDOS E AUTARQUIA DE 

CURUÇÁ/PA, realizado por essa Prefeitura, nos termos Art. 22 §1º do Decreto Federal 

7.892/2013 e alterado pelo Decreto Federal 9.488/2018. 

Informamos que após estudo técnico realizado, foi identificado que o preço 

praticado na Ata de Registro de Preço, decorrente do Pregão Eletrônico 016/2021-

PMCSRP é vantajoso para compra, e os quantitativos registrados atendem nossa 

necessidade, e também não ultrapassam em cinquenta por cento dos quantitativos 

registrados no instrumento convocatório e na ata de registrado de preço, como preconiza 

Art. 22 §3º do Decreto Federal 7.892/2013 e alterado pelo Decreto Federal 9.488/2018. 

Segue em anexo, os itens e quantitativos que pretendemos aderir: 
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ITENS DESCRIÇÃO QUANT 

1 

Pneu veículo automotivo com válvula, com dimensões 275/80- R22,5 tipo 

sem câmara - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, dimensões 275/80 R 22,5, tipo sem 

câmara, aplicação CAMINHÕES / CAÇAMBAS e ÔNIUS, com padrão 

de qualidade. 

58 

2 

Pneu veículo automotivo com válvula, com dimensões 1000-20, comum 

diagonal - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, dimensões 1000-20, comum 

diagonal, com padrão de qualidade. 

58 

3 

Pneu veículo automotivo com válvula, raseiro nas dimensões 13.00-24, 12 

lonas - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, traseiro nas dimensões 13.00 - 24, 

12 lonas ou mais, com câmara, com padrão de qualidade. 

8 

4 

Pneu veículo automotivo com válvula, dianteiro nas dimensões 12.16.5, 

c/ câmara - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, dianteiro nas dimensões 12.16.5, 

tipo com câmara, 12 lonas ou mais, com padrão de qualidade. 

8 

5 

Pneu veículo automotivo com válvula, raseiro nas dimensões 19.5L-24, 

com câmara - ESPECIFICAÇÃO Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, traseiro nas dimensões 19.5 L - 24, 

tipo com câmara,12 lonas ou mais, com padrão de qualidade 

8 

6 

Pneu veículo, dimensões 175,5-25, tipo com câmara, 12 lonas ou mais - 

ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, construção 

radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado 

e/ou remanufaturado, dimensões 175,5 - 25, tipo com câmara, 12 lonas ou 

mais, com padrão de qualidade. 

8 

7 

Pneu veículo, dimensões 14.00 - R24, tipo com câmara, 12 lonas - 

ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, construção 

radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado 

e/ou remanufaturado, dimensões 14.00 - R 24, tipo com câmara, 12 lonas 

ou mais, com padrão de qualidade 

30 
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8 

Pneu veículo, dianteiro dimensões 12.4 - 24, tipo com câmara, 10 lonas 

ou mais - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, dianteiros dimensões 12.4 - 24, tipo 

com câmara, 10 lonas ou mais, com padrão de qualidade 

8 

9 

Pneu veículo, traseiros dimensões 18.4 - 30, tipo com câmara, 12 lonas ou 

mais - ESPECIFICAÇÕES: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, traseiros dimensões 18.4 - 30, tipo 

com câmara, 12 lonas ou mais, com padrão de qualidade 

8 

10 

Pneu veículo, dianteiros dimensões 14.9 - 24, tipo com câmara, 10 lonas - 

ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, construção 

radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado 

e/ou remanufaturado, dianteiros dimensões 14.9-24, tipo com câmara, 10 

lonas ou mais, com padrão de qualidade 

8 

11 

Pneu veículo, traseiros dimensões 23.1 - 30, tipo com câmara, 12 lonas ou 

mais - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, traseiros dimensões 23,1-30, tipo 

com câmara, 12 lonas ou mais, com padrão de qualidade 

8 

12 

Pneu veículo, traseiro dimensões 18.4 -34, tipo com câmara, 12 lonas ou 

mais - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, traseiros dimensões 18.4 - 34, tipo 

com câmara, 12 lonas ou mais, com padrão de qualidade 

8 

13 

Pneu veículo, dimensões 7.50-16 com câmara, 10 lonas ou mais - 

ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, construção 

radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não recondicionado 

e/ou remanufaturado, dimensões 7.50-16 com câmara, 10 lonas ou mais, 

com padrão de qualidade 

10 

14 

Pneu veículo, Ref. 175/70-R14 UNIDADE - ESPECIFICAÇÃO: Pneu 

veículo automotivo com válvula, construção radial, certificado pelo 

INMETRO, produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, Ref. 

175/70 R 14, com padrão de qualidade 

60 

15 

Pneu veículo, Ref. 175/70-R13 - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo 

automotivo com válvula, construção radial, certificado pelo INMETRO, 

produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, Ref. 175/70 R 

13, com padrão de qualidade 

30 
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16 

Pneu veículo, Ref. 175/65-R14 - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo 

automotivo com válvula, construção radial, certificado pelo INMETRO, 

produto novo, não recondicionado e/ou remanufaturado, Ref. 175/65 R 

14, com padrão de qualidade 

8 

17 

Pneu veículo automotivo com válvula dimensões 265/65 R 17, tipo sem 

câmara - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, dimensões 265/65 R 17, tipo sem 

câmara, aplicação CAMINHONETE FORD RANGER, com padrão de 

qualidade. 

20 

18 

Pneu veículo automotivo com válvula dimensões 195/55 R 16, tipo sem 

câmara, para - ESPECIFICAÇÃO: Pneu veículo automotivo com válvula, 

construção radial, certificado pelo INMETRO, produto novo, não 

recondicionado e/ou remanufaturado, dimensões 195/55 R 16, tipo sem 

câmara, para automóvel CITROEN, com padrão de qualidade. 

8 

19 

Câmara de ar para pneu 900-20, câmara, material borracha, aplicação tipo 

pneu rad. - ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu 900-20, com 

câmara, material borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 

1ª linha. 

50 

20 

Câmara de ar para pneu 1000-20, material borracha, aplicação tipo pneu 

radial - ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu 1000-20, material 

borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha. 

50 

21 

Câmara de ar para pneu dianteiro 12 x 16.5, material borracha, aplicação 

tipo pn V- ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu dianteiro 12 x 

16.5, material borracha, aplicação tipo pneu radia 

10 

22 

Câmara de ar para pneu traseiro 19.5L - 24, material borracha, aplicação 

tipo pn - ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu traseiro 19.5L - 24, 

material borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha 

10 

23 

Câmara de ar para pneu 175.5 -25, material aplicação tipo pneu radial - 

ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu 175.5 -25, material borracha, 

aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha. 

15 

24 

Câmara de ar para pneu 14.00 R -24, aplicação tipo pneu radial - 

ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu 14.00 R -24, material 

borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha. 

25 

25 

Câmara de ar para pneu 13.00 -24. - ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar 

para pneu 13.00 -24, material borracha, aplicação tipo pneu radial, 

fabricação nacional 1ª linha. 

25 
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26 

Câmara de ar para pneu dianteiro 12.4 - 24 - ESPECIFICAÇÃO: Câmara 

de ar para pneu dianteiro 12.4 - 24, material borracha, aplicação tipo pneu 

radial, fabricação nacional 1ª linha. 

10 

27 

Câmara de ar para pneu traseiro 18.4-30 - ESPECIFICAÇÃO: Câmara de 

ar para pneu traseiro 18.4 - 30 material borracha, aplicação tipo pneu 

radial, fabricação nacional 1ª linha. 

10 

28 

Câmara de ar para pneu dianteiro 14.9 - 24 material borracha -

ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu dianteiro 14.9 - 24 material 

borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha. 

10 

29 

Câmara de ar para pneu traseiro 23.1 - 30 material borracha - 

ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu traseiro 23.1 - 30 material 

borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha. 

10 

30 

Câmara de ar para pneu traseiro 18.4 - 34 material borracha - 

ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar para pneu traseiro 18.4 - 34 material 

borracha, aplicação tipo pneu radial, fabricação nacional 1ª linha. 

10 

31 

Câmara de ar para pneu 185/70 R 14 - ESPECIFICAÇÃO: Câmara de ar 

para pneu 185/70 R 14 material borracha, aplicação tipo pneu radial, 

fabricação nacional 1ª linha. 

15 

32 Protetor câmara de ar, material borracha, tamanho 900 - 20 50 

33 Protetor câmara de ar, material borracha, tamanho 1000 - 20 50 

 

Em caso de inexistência de empecilho à referida adesão, solicitamos que a 

resposta favorável à adesão seja acompanhada da seguinte informação: “Há saldo 

disponível para esta adesão e que a mesma não trará qualquer prejuízo para a contratação 

original”. Bem como, solicitamos edital e suas publicações, minuta de contrato, termo de 

homologação, termo de adjudicação e publicações, ata de registro de preço e suas 

publicações. 

Certos de podermos contar com a presente solicitação, aproveitamos o ensejo, 

para renovarmos a V.Exa., nossos protestos de estima e apreço.  

 

 

 

 
___________________________________ 

ALCIR COSTA DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL. 
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