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A: SECREÍARIA MUNICIAL DE sAÚDE DE ELDORADO DE CARAJÁs

At. sre Aldenir Pereira Aires

Secretár!o Municipal de 5aúde
Eldorado do Carajás -FA

Assunto: Resposta a solicitação de adesão

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Saúde, em respcsta a vossa solicitação a intenção de aderir como "carona" à Ata

de Registro de Preços ne 2021025, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico

SRP ne 8/2021-036, referente aos itens e quantitativos por vossa excelência solicitados, respeitando as

quantidades máximas, conforme artigo 22, § 10 do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e as premissas

ditadas na Concorrência Pública já citado e seus anexos.

Considerando que o fornecedor beneficiái'rc se manifestou íavoravelmente a opção de fornecer os itens

solicitados, obedecendo as premissas do artigo ?2, § lo do Decreto no 7.892 de 23 de jâneiro de 2013,

declarando ainda que o fornecimento não prejudica as obrigações presentes e futuras assumidas com a

Prefeitura Municipal de Tucuruí. Considerando ainda que o quantitativo aderido não ultrapassa o limite

estabelecido na legislação vigente acima citadê.

Vimos com imensa estima, através deste, autorizar a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE

ELDORADO DOS CARAJÁS-PÁ a adesão da Ata de Registro de Preços ne 2AU.025, obtida através do

processo licitatório na modalidade PreBão Eletrônico SRP ne 8/2021-036, que tem como objeto o registro

de preços para futura e eventuei contratôção de empresa especializada na aquisição de equipamentos de

informatica em geral, visando atender as demancias da Prefeitura Municipal e fundos de Tucuruí, conforme

a descriminação dos itens e quantitativos mencionacios e solicitados.
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