
End.: Rua Lauro Sodré, s/nº - Centro – CEP: 68.722-000 
CNPJ nº 05.171.947/0001-89 

 

 

 

                                                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
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Ofício nº 089/2022– PMMB         Magalhães Barata-PA, 28 de novembro de 2022. 

 

 

A Sua Senhoria a Senhora 
CLAUDIA ALAINE GOMES SEABRA 
Secretária Municipal de Educação de Castanhal/PA  

 
 
 

Assunto: Adesã̃os à̀  Ata de Registro de Preços nº 011/2022/FME do Pregão Eletrônico SRP nº 
103/2021 da Prefeitura Municipal de Castanhal-PA. 

 

Senhora Secrectára, 

 
Com fulcro no art. 22, § 1º, do Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, consulto 

Vossa Senhoria sobre a possibilidade de ADESÃO à Ata de Registro de Preços nº 

011/2022/FME referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 103/2021, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Castanhal-PA. 

 
A referida adesão visa à futura e eventual contratação da empresa especializada 

na prestação de serviços de reforma de mobiliário escolar, destinado ao atendimento da 

Secretaria Municipal de Educação, por esta PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 

BARATA/PA, na ordem de 50% (cinquenta por cento) do quantitativo registrado junto à 

licitante vencedora do certame. 

 
Vale frisar que o Decreto Federal nº 9.488/18, que alterou o Decreto Federal nº 

7.892/13, trouxe várias inovações às Adesões as Atas de Registro de Preços, uma delas diz 

respeito à limitação para adesão dos quantitativos dos itens registrados na ata. No decreto 

anterior, a Ata de Registro de preços poderia ser integralmente aderida pelo órgão não 

participante. O Decreto Federal nº 9.488/18, por sua vez, trouxe um limitador de 50% 

(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados para adesão pelo “carona¨. Veja-se: 

Art. 22. [...] 

§ 3º As aquisições ou as contratações adicionais de que trata este 

artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta 

por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e 

registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador 

e para os órgãos participantes. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.892-2013?OpenDocument
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Destarte que o quantitativo almejado está em completa consonância com o 

regramento legal acima transcrito. 

 
Assim, solicitamos à gentileza que a reposta seja formalizada a esta municipalidade 

o mais breve possível, por meio físico ou por meio digital, através do e-mail:  

cpl.magalhaesbarata21@gmail.com. 
 

Na oportunidade, solicitamos também, o envio dos seguintes documentos: edital, 

minuta do contrato, proposta vencedora, termo de homologação, ata de registro de preços e 

suas publicações, a fim de instruir o processo de adesão. 

 
Externamos cordiais saudações a Vossa Senhoria e a Prefeitura Municipal de 

Castanhal-PA. 
 

 

 

 
_____________________________ 
Marlene da Silva Borges 

Prefeita Municipal 
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