Modelo de Ofício para Adesão à Ata de Registro de Preços
RECURSO PRÓPRIO ou OUTRA FONTE
Ofício nº ....
Local, ... de ... de 201....
A Sua Senhoria o Senhor
Daniel Silva Balaban
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
SBS Quadra 2 Bloco F Edifício FNDE
CEP 70070-929 – Brasília – DF
Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 16/2010.
Senhor Presidente:
Com fulcro no art. 8º, § 1º, do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001,
consulto Vossa Senhoria sobre a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços
referente ao Pregão Eletrônico nº 16/2010, realizado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação.
A referida adesão visa à aquisição, com recursos próprios ou com
recursos <especificar fonte>, por esta Prefeitura Municipal de <município> ou
Secretaria de Educação do Estado de <estado>, de <quantidade> ônibus de transporte
escolar, zero quilômetro, conforme especificado no quadro abaixo, ou <quantidade>
embarcações novas para <número> passageiros, junto à licitante vencedora do certame.
Ônibus*
Ônibus Rural Escolar CONVENCIONAL PEQUENO – capacidade para transportar de 23 a 29 alunos

Quantidade

Ônibus Rural Escolar REFORÇADO MÉDIO – capacidade para transportar de 31 a 44 alunos
Ônibus Rural Escolar REFORÇADO GRANDE – capacidade para transportar de 44 a 59 alunos
* A Capacidade dos veículos apresenta configuração diferenciada condicionada a idade dos alunos.

Solicitamos, ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe
o(s) ofício(s) de autorização do FNDE e da(s) empresa(s) vencedora(s) do processo
licitatório, bem como a cópia da Ata de Registro de Preços, e a(s) Proposta(s) de Preço(s)
vencedora(s).
Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de email <informar> e, ainda, o telefone deste órgão: (XX) 0000-0000 (nome do contato: ....)
ou fax (XX) 0000-0000.
Atenciosamente,
<assinatura>
<Nome do representante legal>
<Cargo do dirigente do órgão interessado>

