
Rua Jacy Loureiro de Campos S/N I Palácio das Araucárias I Centro Cívico I Curitiba/PR I CEP 80.530-915 I 41 3313.6264 I 3313.6670              www.administracao.pr.gov.br 

 
 

 

 

 
ORIENTAÇÕES PARA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

LOCAÇÃO DA FROTA  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 146/2022 

 

1) Em conformidade com o art. 26 do Decreto Estadual nº 7303/2021, durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços, o órgão ou entidade que não tenha 

participado do procedimento, poderá solicitar adesão à Ata. 

 

2) O órgão ou entidade poderá solicitar adesão aos lotes nos quais não figure como 

participante, mesmo que tenha participado de outros lotes do mesmo registro de 

preços. 

 

3) No primeiro passo, o órgão/entidade interessado na adesão, deve consultar o 

fornecedor responsável pelo lote quanto a possibilidade de carona/adesão. A 

empresa/fornecedor deve se manifestar por meio de ofício ou equivalente, 

concordando com o pedido. 

 

4) O órgão/entidade interessado deverá encaminhar o pedido de adesão ao 

DECON/SEAP, por meio do protocolado específico, contendo os documentos: 

 

4.1) solicitação informando o número do pregão, o item, a quantidade e o 

valor unitário e total do lote; 

4.2) manifestação de aceite do fornecedor; e 

4.3) ofício de encaminhamento da autoridade competente. 

 

5) Havendo saldo na ATA, o DECON procederá à liberação do quantitativo no 

Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS, e o órgão ou entidade poderá 

realizar os procedimentos para contratação. Para tanto, é necessário incluir todos os 
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documentos relacionados na lista de verificação padrão da Procuradoria-Geral do 

Estado. 

 

6) Em caso de dúvidas acerca da instrução do e-protocolo, o órgão poderá: 

 

6.1) Consultar o manual (em atualização) do DECON – disponível em: 
https://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/RESOLU%C3%87%C3%83O%209366-2020%20-

%20MANUAL%20DE%20PROCEDIMENTOS%20-%20DECON%20-%202020.pdf  

 

ou por meio de consulta a página do DECON: 

 

https://www.administracao.pr.gov.br/DECON 

manuais e orientações 

Manual de Licitação (Checklist) 

 

 

6.2) Entrar em contato diretamente com a equipe do DECON: 

e-mail: deconplaneja@seap.pr.gov.br 

telefone: (41) 3313-6430 

 

6.3) Entrar em contato diretamente com a equipe do DETO: 

e-mail: ricardoaborges@seap.pr.gov.br  

telefone: (41) 3313-6003 

 

7) A Ata de Registro de Preços e demais informações relativas a licitações, está 

disponível no Portal da Transparência. 

 

 


