ADESÃO
Analisar as possibilidades de contratação/aquisição conforme a necessidade. Se a adesão for a forma mais
adequada, seguem as etapas a serem seguidas até a instrução processual inicial:
Pesquisar as atas de registro de preço com objeto seja similar àquele que deseja aderir.
Verificar se o edital da licitação do órgão que fez a ata permite a adesão não participante.
Verificar se há disponibilidade para aderir.
Anexos
constantes
no
Manual
de
Compras
disponível
no
endereço:
http://proad.unilab.edu.br/index.php/coord/colog/compras/manual-compras/
Memorando de abertura processual
Anexo I
Resposta da COOR com afirmativa de disponibilização
orçamentária para essa solicitação;
Documento de Formalização de Demanda (No caso de contratação Anexo II
de serviço)
Estudos Preliminares (No caso de contratação de serviço)
Diretrizes no Anexo III
Mapa de Risco (No caso de contratação de serviço)
Anexo IV
Formulário de aquisição/contratação devidamente preenchido
Anexo V
Termo de Referência compatível com o Termo de Referência do Conforme links dos modelos
órgão que se pretende fazer adesão
Anexo VII e comprovantes de
Mapa de Preço
pesquisa de mercado.
Justificativa para adesão a ata de registro de preços
Anexo IX
Cópia do ofício da Unilab enviado à empresa fornecedora
Anexo XI
solicitando adesão a ata de registro de preços
Ofício da empresa fornecedora enviado a Unilab aceitando a
Solicitar à empresa
adesão a ata de registro de preços;
Cópia da ata de registro de preço devidamente assinada;
Solicitar à empresa
Cópia do edital de licitação e seus anexos;
Compras.net
Termo de responsabilidade sobre pesquisa de preços
Anexo VIII
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Site Manual de Compras
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Site Manual de Compras
Dívida Ativa da União
TCU
Site Manual de Compras
CGU
Site Manual de Compras
CNJ
Site Manual de Compras
FGTS
Site Manual de Compras
Declaração sobre emprego de menor
Anexo XII (Solicitar à empresa)
Número do processo de compra: 23282.____________/_______- Unidade demandante enviar
____
informações respostas por meio de
Justificativa para adesão (até 497 caracteres)
despacho para a COLOG, visando
Responder aos pré-requisitos da adesão:
realização de solicitação de adesão
● Foi realizada ampla pesquisa de mercado e, quando couber, na Gerenciadora da ATA via
elaboradas as respectivas especificações ou termo de referência sistema de gestão de atas no
ou projeto básico ou planejamento da contratação? ( ) Sim ( ComprasNet..
) Não
● Houve anuência do fornecedor beneficiário da ata de registro
de preços? ( ) Sim ( ) Não
● O local de entrega desejado para o item é igual ao informado
no edital? ( ) Sim ( ) Não
● Se não, o fornecedor está ciente e de acordo que o local de
entrega desejado para o item é diferente do informado no edital?
( ) Sim ( ) Não
Dessa forma, pode ser aberto o processo e encaminhado à PROAD.

