
Relatório de Instrução Processual
Processo Administrativo n° _______ 
Adesão – Ata de registro de preços

Dados da contratação
Órgão interessado: 
Ata de registro:
Data de publicação da ata de registro:
Validade da ata:
Base Legal: 
Art. 15, II, § 1º e 2º da Lei 8.666/93.
Decreto Municipal n. 057/2009.

Procedimento para Contratação SIM NÃO N/A FLS. OBS. 
1. Abertura  de  processo  administrativo  devidamente

autuado, protocolado e numerado?

2 Consta a solicitação/requisição do objeto, elaborada
pelo agente competente? 

2.1. Há  justificativa  fundamentada  dos  quantitativos
(bens/serviços)  requisitados,  tais  como
demonstrativo  de  consumo  dos  exercícios
anteriores,  relatórios  do  almoxarifado  e/ou  outros
dados  objetivos  que  demonstrem  o
dimensionamento  adequado  da
aquisição/contratação?

  

3. A autoridade competente justificou a necessidade da
contratação?

4. Há aprovação motivada do termo de referência por
parte da autoridade competente?

5. O edital realizado para o registro de preços admite a
adesão à Ata?

6. Pesquisa  sobre  atas  de  registro  de  preços
disponíveis?
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7. Foi  realizada  a  necessária  consulta  ao Órgão
Gerenciador da Ata de Registro de Preços que se
pretende  aderir,  informando  os  quantitativos
pretendidos, para fins de verificação da possibilidade
de  adesão  e  da  observância  do  limite  posto  no
Decreto (art. 8º, §3° do Decreto nº 057/2009)?

8. Há autorização do órgão gerenciador (Secretaria 
de Compras) admitindo expressamente a adesão à 
Ata de Registro de Preços?

9. Juntadas, no processo, cópias da ata de registro de
preço, do edital da licitação, do termo de referência
(ou projeto básico) e do termo de contrato (quando
este existir)?

10. A ata registrada ainda está vigente?

11. Existe justificativa sobre a exata identidade do objeto
de que necessita à administração àquele registrado
na  ata,  bem  como  sobre  a  vantajosidade  da
adesão pretendida,  mediante consulta aos preços
de mercado, incluindo os custos de logística?

12. Foi  verificada  a  manutenção  das  condições  da
habilitação  do  fornecedor  de  bens  e/ou  serviços
cujos preços estão registrados na ata?
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