
 

 
OFÍCIO GP N.º 330/2021/GP 
 
 
                                                                                               Jaciara-MT, 12 de agosto de 2021. 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA/MT 
PREFEITO WALDECI BARGA ROSA 
CNPJ: 03.347.127/0001-70 
 
  Prezado Senhor, 
 
 
  Em resposta ao Oficio nº 020/2021/SETOR DE LICITAÇÃO, expedido em 12 
de agosto de 2021, onde o mesmo solicita ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº. 
056/2020, originária do Pregão Presencial Nº 022/2020, cujo objeto é o "Registro de preços 
para contratação de empresa para eventual aquisições de Madeira Bruta Serrada para 
manutenção e construção de pontes de madeira no município de Jaciara-MT", a fim de 
contratar a empresa PILAR COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 13.386.936/0001-44, na qualidade 
de carona, no que tange ao item e quantitativo discriminado em planilha anexa ao presente 
ofício, extraídos da referida Ata, informamos que: 
 
  Com base nos ditames do edital é possível sim a realização de tal procedimento 
como se pode constatar no caput da cláusula III da Ata em epigrafe, como segue: 
 

“A presente Ata, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha 

participado do certame licitatório, mediante manifestação de 

interesse junto a Prefeitura Municipal de Jaciara, para que este 

autorize e indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecendo a ordem de 

classificação e os quantitativos a serem locados, não podendo 

exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos 

quantitativos registrados”. 
 

 
  CONSIDERANDO a necessidade de aquisição de tais produtos pelo órgão 
solicitante da adesão, e admitindo que a justificativa apresentada pelo mesmo seja aceitável, 
Resolve: 
 
  1 - AUTORIZAR a formalização da ADESÃO a Ata de Registro de Preços nº 
056/2020, para utilização dos serviços constantes na referida ata. 
 
 



 

  2 – ENCAMINHAR anexo a este documento cópia da Ata em Epígrafe para 
que seja firmado o aludido procedimento, com todas as informações necessárias. Informamos 
ainda que os demais documentos do processo licitatório poderão ser localizados através do 
link https://www.jaciara.mt.gov.br/transparencia/licitacao-e-contrato/PREGAO-
PRESENCIAL/2823/ 
 
3 – Faça contato com a representante da empresa PILAR COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, a fim de consultar se é de interesse da mesma 
fornecer tais itens à solicitante. 
 
  Sem mais, para o momento, desde já registramos nossos agradecimentos e nos 
colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, subscrevemo-nos. 
 
  Atenciosamente,  
 
 
 
 
 

ANDRÉIA WAGNER 
Prefeita Municipal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLANILHA DE ITENS 

 

Item Descrição do 
Produto/Serviço 

Unid Qtde Valor 
Unitário 

Valor Total 

3 MADEIRA BRUTA SERRADA 

GARAPEIRA 

M3 100 4.230,00 423.000,00 

Total do Proponente 423.000,00 
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