
  PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
 PODER EXECUTIVO 
  CNPJ: 05.854.633/0001-80 

“Juntos resgatando nossa história” 

MUNICIPIO DE JACUNDÁ – ESTADO DO PARÁ 

 
 

Prefeitura Municipal de Jacundá - PMJ 
Rua Pinto Silva, s/nº - Centro Administrativo – Jacundá – Pará. 

OFÍCIO Nº 430/2021 – GP 

Jacundá - PA, 19 de agosto de 2021. 

Excelentíssimo Senhor,  

João da Cunha Rocha 

Prefeito Municipal, de Bom Jesus do Tocantins   

Bom Jesus do Tocantins - PA 

 

Ref.: Resposta á Solicitação adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão nº 09/2020-015-PMJ 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

 A Prefeitura Municipal de Jacundá – PA, em resposta a vossa solicitação a intenção de aderir como 

“carona” à Ata de Registro de Preços obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 

9//2020-015 - PMJ, referente aos itens e quantitativos por vossa excelência solicitados, respeitando as quantidades 

máximas, conforme artigo 22, § 1o do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e as premissas ditadas no pregão já 

citado e seus anexos. 

 Considerando que o fornecedor beneficiário se manifestou favoravelmente a opção de fornecer os itens 

solicitados, obedecendo as premissas do artigo 22, § 1o do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013, declarando 

ainda que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas com a Prefeitura Municipal de 

Jacundá. 

 Considerando ainda que o quantitativo aderido não ultrapassa o limite estabelecido na legislação vigente 

acima citada.  

Vimos com imensa estima, através deste, autorizar a PREEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO 

TOCANTINS - PA a adesão da Ata de Registro de Preços, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico SRP nº 9/2020- 015 - PMJ, que tem como objeto registro de preço para eventual e futura contratação de 

empresa especializada nos serviços de Locação de máquinas e veículos, conforme a descriminação dos itens e 

quantitativos mencionados e solicitado. 

Desta forma, colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

 

ITONIR APARECIDO TAVARES 

Prefeito Municipal 
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