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JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO ÀATA DE REGISTRO DE PREÇOS

unícef<S?

A Secretaria Municipal de Saúde justifica a necessidade desta aquisição pela competência
gestora do município em manter os serviços prestados por sua rede pública de saúde. Esta aquisição objetiva
dar suporte às unidades de saúde, hospital e postos de saúde, em face ao interesse público presente na
necessidade da utilização dos medicamentos, insumos e equipamentos pela Secretaria Municipal de Saúde
desta Administração Pública Municipal, no atendimento aos pacientes do Município de São João dos
Patos/MA, proporcionando melhor qualidade devida aos munícipes.
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No intuito dé acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a Atas de Registro
de Preços vigentes-nos diários dos municípios e Diário do Estado do Maranhão, onde foi identificado a Ata
de Registro de Preços ns 003/2020- Urbano Santos, proveniente do Pregão Presencial n° 07/2020, no qual
a empresa MEDSUL PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ n9 07:212.530/0001-42, situada na Rua Trinta
e Seis, 19, Quadra 55, Jardim São Francisco, São Luis/MA,-foi vencedora dos itens constante neste processo,
cujas especificações atendem a necessidade desta Secretaria;Municipal de Saúde. - •

Foram efetuadas pesquisas de preço e, cónformè póde-sé vérifícaf.nos orçamentos anexos, os
valores encontrados estão'àcimà dò valor registrado, sendo assim''dèmonstrado que a aquisição através de
Adesão ao Registro de Preços do Município de Urbano Sahtos/MA é vantajosa para estaAdministração.

Justifica-se ainda que,'.a Adesão a Ata de" Registro de-Preços curhpre os princípios da
vantajosidade, economicidade, eficácia -e eficiência, umá vez que, com este procedimento, a Secretaria
Municipal de Saúde adquire um produto já aceito por outro-ÓrgãosMunicipal, fator que,propicia segurança
de que o referido objeto atende a determinados requisitos de; qualidade; e com um,preço mais acessível em
relação ao praticado, pelo mercado/ devidamente comprovado pela díféreriça entre o preço registrado e os
orçados no mercado, conformeorçamehto^apresentadós. • '

Oquantitativo atenderá a demàndá com:base em-cohtratações anteriores.

Diante disso, com fulcro no Dèçreto 7.892/2013,-o modo escolhido para a aquisição da solução
em questão foi a Adesão à Ata de Registro dè Preços do Município de Urbano Santos/MÁ, uma vez que este
procedimento gerará economicidade e celeridade processual para aSecretaria Municipal deSaúde.
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