
 

 

 

 

Ofício nº 33/2016/GP/CMJ 

    Jaciara-MT, 24 de novembro de 2016 

 

Ao departamento de contratos e licitações 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE 
CNPJ: 37.465.200/0001-20 
 
 
 
Assunto: Solicitação de anuência para adesão “carona” a Ata de Registro de Preço 

nº 002/2016 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

 

Em conformidade com a legislação vigente, solicitamos anuência para que a Câmara 
Municipal de Jaciara - MT, possa utilizar-se (aderir) da Ata de Registro de Preços nº 002/2015, 
advinda do Pregão Presencial nº 019/2015, desta Prefeitura Municipal, que tem por objeto a 
contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de material permanente e moveis 
em geral , para atender aos Departamentos ,e como promitente fornecedora a empresa Marcos 
Antônio Dias Machado – ME, CNPJ nº: 02.827.167/0001-56. 

 
Nosso interesse encontra-se na contratação dos itens registrados na respectiva Ata, 

conforme relação anexa, com valor total R$ 12.360,00 (doze mil trezentos e sessenta reais). 

Na oportunidade, solicitamos que, uma vez atendido o pleito em tela, sejam-nos 

encaminhados ofício de anuência/autorização, fotocópia da Ata de Registro de Preço assinada e 

a sua respectiva publicação em Diário Oficial. 

Salientamos que já fora realizado consulta junto à fornecedora, a qual aceitou a adesão 

(conforme ofício anexo) por parte de nossa Instituição, declarando ainda, não haver prejuízo às 

obrigações junto ao órgão gerenciador. 

No aguardo de pronto e favorável acolhida ao exposto, reiteramos protesto de estima e 

apreço, subscrevendo-nos mui respeitosamente. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

SEQ QTD UNID DESCRIÇÃO MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 

 

 

 

 

 

83 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

unid 

Nobreak tipo 02  - modelo bivolt automático: 
entrada 115/127v~ ou 220v~ e saída 115v~ / 
potência máxima: 800va bivolt / tomadas: 6 
tomadas de saída padrão nbr14136./ 
estabilizador interno com 4 estágios de 
regulação./ forma de onda senoidal por 
aproximação (retangular pwm). Dc start. / 
battery saver:  / autodiagnóstico de bateria / 
recarga automática das baterias em 4 estágios 
/ recarregador strong charger / true rms: / 
microprocessador risc/flash de alta velocidade 
/ autoteste / interativo - regulação on-line / 
inversor sincronizado com a rede (sistema pll) 
/ circuito desmagnetizador / led colorido no 
painel frontal: indica as condições de 
funcionamento do nobreak – modo rede, modo 
inversor/bateria, final de autonomia, 
subtensão, sobretensão. Alarme audiovisual / 
botão liga/ desliga temporizado com função 
mute: evita o acionamento ou desacionamento 
acidental, além de desabilitar o alarme sonoro 
após a sinalização de algum evento. Porta 
fusível externo com unidade reserva./ 
proteções: sobreaquecimento no 
transformador,potência excedida com 
alarme;descarga total da bateria;curto-circuito 
no inversor;surtos de tensão entre fase e 
neutro;sub/sobretensão da rede elétrica. 
Garantia mínima de 1 ano para peças e 
componentes, apresentar folder ou catalogo 
geral do produto ofertado indicando peças e 
componentes, folders e catálogos serão 
aceitos somente se retirados do site do 
fabricante. 
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27390 

STATION 

II 800VA 

 

 

 

 

 

R$ 618,00 

 

 

 

 

 

R$ 

12.360,00 

 
 
 

 
 

Sidney de Souza Soares 
Presidente da Câmara Municipal de Jaciara 


