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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A EMPRESA:

NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EÍRELI

CNPJ: 29.316.592/0001-37

AV. GOVERNADOR LUÍS ROCHA, 12, POTOSi
BALSAS-MA - CEP: 65.800-000.

Representante: EDíVAN ALVES DOS RAMOS

Assunto: MANIFESTAÇÃO DE ACEITE de Adesão â Ata de Registro de Preços n° 008/2020, resultante do
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

Venho através deste, consulta Vossas Senhorias, sobre a possibilidade de fornecimento
os produtos no total de 50% (cinqüenta por cento), através de Adesão, na forma "carona" à à
ATA DE Ata de Registro de Preços n® 008/2020, de 20 (vinte) de março do ano de 2020,
resultante do PREGÃO PRESENCIAL No 011/2020 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP),
aberto através do Processo Administrativo n° 898/2020, Tipo Menor Preço/Item, objetivando o
REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de medicamentos de uso comum e especial para atender
as necessidades da Secretária Municipal de Saúde, divulgada no Diário Oficial do Estado na edição
no 042, de quarta-feira, dia 04 de março de 2020, Caderno de Terceiros, o qual as referidas
empresas consta como beneficiárias do registro de preços

Justificamos ainda que a adesão à Ata de Registro de Preços cumpre os princípios da
vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que com este procedimento, a
Prefeitura Municipal de Pastos Bons visa adquiri materiais já aceitos por outros Órgãos, fator que
propicia segurança de que os materiais adquiridos atenderão a demanda do Município de Pastos
Bons, e com um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado, devidamente
comprovado pela diferença entre o preço registrado e os orçados no mercado, conforme
orçamentos apresentados, em anexo.

Diante disso, com fulcro no Decreto 7.892/2013, o modo escolhido para a aquisição da
solução em epígrafe, foi à adesão a Ata de Registro de Preços acima mencionada, uma vez que
este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para o Município de PASTOS
BONS/MA.

Solicitamos ainda, uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe TERMO DE
LIBERAÇÃO e COOPERAÇÃO TÉCNICA para efetuarmos a contratação, tendo em vista as
necessidades desta Secretaria é urgente e nos atenderá até o fim do exercício de 2021, que segue
anexo as quantidades solicitadas.

/  Pastos Bons (Ma), 15 de Fevereiro de 2021.

Vera Lúcia Ferreira Costa Mota

Secretária Municipal de Saúde
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