
PREFEITURA DE

Continua a constaiçSo da cidada que queremos

PROCESSO ADM 10967/2022

Requerente: Sec. Mun. De Saúde.

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 013/2021, decorrente do Pregão

Eletrônico SRP 002/2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO-MA.

DESPACHO

Vimos por meio deste, informar que a Comissão Permanente de Licitação no uso

de suas atribuições legais, em analise ao processo em epígrafe.

Considerando, a abertura do processo administrativo n. 10967/2022, datado em

10/03/22, Termo de Referencia com justificativas cumprindo os demais requisitos,

cotações de mercado, efetuados através das empresas SOS HOSPITALAR COMERCIO

E REPRESENTAÇÕES; SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA;

SANTÊ HOSPITALAR EIRELI e cotação através da Ata n. 013/21;

Considerando a média obtida pelo departamento de compras, conforme segue:

Ata n. 013/21, Valor: R$ 166.010,43, SOS HOSPITALAR COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES R$ 204.272,01, SANA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS

LTDA, R$ 209.165,60, SANTÊ HOSPITALAR EIRELI, R$ 203.429,68 o que pode

constatar que o menor preço encontrado pela administração foi o da Ata n. 013/21,

Valor: R$ 166.010,43, justificando assim a adesão, sendo mais vantajosa, econômica e

célere do que licitar;

Considerando ainda, a presença do oficio de solicitação de autorização de 100%

do quantitativo da ata, dentro do limite legal, autorização do Órgão Gerenciador, Aceite

da detentora da Ata, Ata devidamente vigente, com vencimento em 22/04/2022 e

demais documentos solicitados ao Órgão gerenciador, desde o edital, publicações do

edital na qual foi se observado o cumprimento dos prazos para abertura das propostas,

homologação e sua respectiva publicação, Ata de SRP, publicação da Ata de SRP e

autorização da autoridade competente. Ademais, consta no processo todas as certidões

exigidas no rol de Habilitação devidamente vigentes;



PREFEITURA DE

Contínua a constru^o da ddade que queremos

A Comissão Permanente de Licitações, através de sua presidente não colacionou

nenhum óbice em prosseguir com processo de adesão e confecção dos contratos. Sendo

assim encaminho os autos do processo de Adesão à Procuradoria Jurídica do Município

de Balsas — MA, para análise e que seja dado o parecer final para manifestação da

mesma.

Atenciosamente

Balsas — MA, 21 de março de 2022.

Ana Maria Cabral Bemardes

Presidente da CPL


