(TIMBRE/LOGOTIPO DO ÓRGÃO/ENTIDADE SOLICITANTE)

Assunto: Adesão ao SIASG

Senhora Secretária,

1.
Refiro-me à Portaria nº ---, de -- de ------------ de 2012, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação – SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que estabelece procedimentos para adesão ao acesso e utilização do Sistema Integrado
de Administração de Serviços Gerais – SIASG, declarando desde já, ciência do inteiro teor da
referida Portaria.
2.
Neste sentido, e em conformidade com o estabelecido no inciso II do art. 2º da
referida Portaria, solicito a adesão ao acesso e utilização do(s) Subsistemas(s) do SIASG
abaixo assinalado(s), para a entidade __________________________________________,
tendo em vista a celebração do Convênio ou instrumento congênere nº ______, com vigência
de ___/___/____ a ____/___/____.
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) Consulta ao subsistema de Catálogo de Materiais – CATMAT
) Consulta ao subsistema de Catálogo de Serviços – CATSER
) Subsistema de Comunicação – COMUNICA
) Consulta ao subsistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF
) Subsistema de Divulgação Eletrônica de Compras – SIDEC
) Subsistema de Preços Praticados – SISPP
) Subsistema de Registro de Preços – SISRP
) Portal de Compras do Governo Federal – COMPRASNET
( ) Módulo Pregão Presencial
( ) Módulo Pregão Eletrônico
( ) Módulo Cotação Eletrônica
( ) Módulo RDC

DADOS DO SOLICITANTE/CONCEDENTE
Nome do Órgão ou Entidade, SIGLA, CNPJ, endereço, CEP, e-mail e telefone
Nome do Dirigente máximo ou de seu Representante, Cargo/Função, CPF, nº do RG e órgão
emissor.
DADOS DA ENTIDADE PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
Nome do Órgão ou Entidade, SIGLA, CNPJ, endereço, CEP, e-mail e telefone
Nome do Dirigente máximo ou de seu Representante, Cargo/Função, CPF, nº do RG e órgão
emissor.
Local e data.
Atenciosamente,

Assinatura
Cargo/Função do Dirigente máximo ou de seu
Representante

Assinatura
Cargo/Função do Dirigente máximo ou de seu
Representante

Órgão concedente

Entidade convenente

