
PREFEITURA. DE

Continua a construiíSe tfa quo Qucromoa

OFICIO N° 55/2022

A Senhora:

Joina de Cássia Mendes Soares (Representante da empresa)
SALUT HOSPITALAR LIDA - ME

Tendo em vista o disposto à necessidade da utilização da Ata de Registro de
Preços por órgão ou entidade na condição de interessado (carona), com a interveníência
do Órgão Gestor e anuência do fornecedor, conforme dispõe o Decreto 7.892/2013, Art.
22 § 2° - "Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.";

Considerando a manifesta aceitação do Órgão Gerenciador à adesão da ata;

^ _y informamos a V. Sra que a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, oficializa o
interesse em adquirir a Ata de Registro de Preços N° 013/2021, oriunda do Pregão

Presencial n° 02/2021 - SRP da Prefeitura Municipal de Loreto, no intuito de aderir

aos itens constantes nesta ata.

Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível,

concordando ou não com o fornecimento dos mencionados itens da Ata aderida na

quantidade 100% (cem por cento), mantidas as mesmas condições inicialmente

pactuadas com o Órgão Gerenciador, sem prejuízo e de acordo com o contrato e ata
vigente.

Por fim, em caso de aceitação, solicitamos o envio da devida documentação
probatória de regularidade fiscal, através de Certidão Negativa de Débitos Relativos aos

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débito Tributário Estadual e

/ ' ̂ da Dívida Ativa Estadual e Certidão Negativa de Débitos da Prefeitura Municipal, onde
'  está sediada, bem como outras certidões negativas que porventura foram apresentadas

na licitação inicial.

Para qualquer necessidade de contato, disponibilizamos o endereço de e-mail:

setordecomDras.baisas@qmail.com.

Atenciosamente,

Balsas - MA, 17 de Março de 2022.

Camila Ferreira Costa

Secretaria Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária

Órgão Gerenciador
Praça ProP. Joca Rêgo, 121 - Centro-Balsas-Maranhão-65.800-000

CNPJ: 06.441.430.0001-25 (99) 3541 2197
Drefeituradebalsas@qmail.com


