
 
Estado de Alagoas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ 

Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000 

CNPJ: 12.248.100/0001-10 

 

Oficio GPMJ nº 015/2023. 
Jundiá, 08 de março de 2023 

 
Ao Ilmo. Sr. 
AMARAL JOIAS E OTICAS LTDA, CNPJ nº 15.345362/0001-91 
Sr. Raimundo Camara Amaral 
 
 
Assunto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS INHAPI Nº 001/2023 PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1743/2022 
 
 
  Prezado Senhor, 
     
  Dado conhecimento a este órgão da vigência de Ata de Registro de Preços nº 
001/2023 e 007/2022, oriunda do Edital de Pregão Presencial sob nº 018/2022, gerenciada pelo 
Prefeito do município de Inhapi  – AL, que em seu registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada no fornecimento de lentes e armações de óculos de grau, 
conforme condições, quantidades e exigências especificadas nos lotes 01 e 02 do Termo de 
Referência anexo ao edital do Pregão, venho perante Vossa AMARAL JOIAS E OTICAS LTDA, 
CNPJ nº 15.345362/0001-91, representada por Raimundo Camara Amaral, contato: (82)3311-
7700, e-mails:amaral_aj@hotmail.com, solicitar autorização para adesão do termo e nas 
quantidade de 50% da ata para providenciarmos a contratação necessária à contratação de 
empresa especializada no fornecimento de lentes e armações de óculos de grau para esta 
municipalidade. 

ITE M QUAN T UNID 
. 

 
DISCRIMINAÇÃO 

 
1 

 
200 

 
UNID 

 Óculos Multifocal, tipo haste com agulha tipo aro redondo, esférico 
ou cilíndrico material armação acetato de celulose ou metal, tamanho 
adulto e infantil. 

 
1 

 
600 

 
PAR 

Óculos simples, tipo haste com agulha tipo aro redondo, esférico ou 
cilíndrico material armação acetato de celulose ou metal, tamanho 
adulto e infantil. 

 
  De antemão, solicito ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos 
encaminhe o ofício de autorização, Proposta, bem como a cópia das certidões atualizadas 
conforme processo bem com cópia do contrato social e demais alterações se houver. 
 
  Desde já, disponibilizamos o endereço jundialicitacaoal@gmail.com  para o envio 
das documentações e ainda o e-mail pmjundia-al@hotmail.com em caso de necessidade de 
contato. 
   

Em oportuno, renovo os votos de estima e consideração. 
 
  Respeitosamente, 
 

Jorge Silvio Luengo Galvão 

Prefeito 
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