
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO MUNICIPAL 

PREFEITURA DE ABEL FIGUEIREDO  

___________________________________________________________________ 
Av. Alacid Nunes, 79, Centro – CEP: 68.527-000 - Abel Figueiredo/PA 

Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 
06/2021/FNDE/MEC - Órgão Participante de Compra Nacional – 

Recurso Próprio “CARONA”. 

 
OBJETO: Contratação de empresa para a aquisição de 01 (um) 

Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4), visando atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo/PA. 

 
MODALIDADE: PROCESSO DE LICITAÇÃO – ADESÃO À ATA DO 

REGISTRO DE PREÇOS 11/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

06/2021/FNDE/“CARONA”. 

 
MOTIVO DA LICITAÇÃO: Fica autorizada à adesão a ata de Registro 

de Preços do Pregão Eletrônico n° 06/2021/FNDE, porque presentes: a) a 

justificativa da autoridade competente pela necessidade da contratação; b) a 

adequação do objeto àquele registrado; c) a vantajosidade da adesão pretendida; 

d) a cópia da ata de registro de preços da licitação originária; e) autorização do 

gestor, existência de dotação orçamentária; f) resposta afirmativa dos 

quantitativos desejados e aceite do fornecedor. 

Ademais, conforme disposto no artigo 15, caput e inciso II: “As 

compras, sempre que possível, deverão: (...) II – ser processados através de 

registro de preços”, estando devidamente autorizado à adesão a ata de Registro 

de Preços por órgão ou entidade não participante do respectivo processo 

licitatório, nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto 3.931/2001, e seus 

parágrafos, conforme expresso a seguir: 

 
Art. 8º A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame 

licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente 

comprovada a vantagem. 

 
§ 1º Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse 

junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e 

respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação. 
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§ 2º Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
§ 3o As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não 

poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 

registrados na Ata de Registro de Preços.(Incluído pelo Decreto nº 4.342, de 

23.8.2002) 

 
 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
 

DOTAÇÕES 

Exercíci o da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional 
programática 

Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2022 2.018 12 122 009 2.018 15001001 4.4.90.52.00 Do Exercício 

 
 

INFORMAÇÕES: Contabilidade. 

 
 

 
Abel Figueiredo/PA, em 22 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
Rafaele Fonseca dos Santos Souza 

Secretária Municipal de Educação
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