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TERMO DE ADESÃO Nº XX/20XX

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
PERNAMBUCO - XXXXXXX (Campus xxxx/Reitoria), neste ato representado pela
XXXXXXXX (Direção Geral ou unidade responsável), signatária, vem ratificar a
manifestação de interesse em participar do registro de preços nº XX/20XX, para
aquisição/contratação (escolher a opção e detalhar o objeto da IRP)  , realizada no sistema
COMPRAS.GOV e gerenciada pelo/a XXXXXX (adicionar a Uasg Gerenciadora, Ex:
Campus Abreu e Lima - Uasg 155341), por intermédio da Uasg Polo XXXXXX (Ex: Campus
Cabo de Santo Agostinho - Uasg 154849. Nos casos em que a Uasg gerenciadora for Polo, a
informação deve ser suprimida), desta Instituição Federal de Ensino.

Em atendimento ao Art. 6º do Decreto nº 7.892/2013, informamos que o local da execução dos
serviços em tela é: XXXXXXXXXXXXX, contato: (XX)XXXX-XXXX, ao tempo que
apensamos o estudo técnico preliminar (ETP), contendo nossa estimativa de consumo e a
comprovação de previsão dos itens no/s Plano/s de Contratação Anual, PCA20XX e
PCA20XX (caso a demanda esteja em mais de um exercício indicar)

Declaramos nossa concordância com o Termo de Referência na forma como se apresenta, e
também estamos cientes que em caso de eventual descumprimento do pactuado na Ata de
Registro de Preços e/ou das obrigações contratuais, em relação às nossas contratações, cabe a
este órgão participante atender o §1º do Art. 6º do Decreto 7.892/2013.

Informamos ainda que conhecemos o mapa de riscos elaborado no planejamento da
contratação, ao tempo em que solicitamos que, no caso de alteração, na etapa de seleção do
fornecedor, que o mesmo seja compartilhado, de modo a subsidiar o gerenciamento dos riscos
da contratação desta unidade.

Outrossim, solicitamos que nos seja encaminhada cópia da Ata de Registro de Preços com as
devidas assinaturas e do Extrato de sua publicação em Diário Oficial da União, inclusive de
eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições.

 
(assinado e datado eletronicamente)

Responsável
Cargo/Função

SIAPE: XXXXXXXXX
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Documento assinado eletronicamente por Dayanne Rousei de Oliveira Amaral , Diretor(a) de
Logística, em 25/10/2022, às 15:49, conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0376284 e o
código CRC 2BF17AE5.
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