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JUSTIFICATIVA DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Os equipamentos irão atender a demanda das emendas parlamentares das 

seguintes Proposta:  Proposta N° 11718379000/1180-01, Unidade Básica do Curi 

Proposta N° 11718.379000/1160-03 Unidade, Unidades Básica de Porto Seguro e São 

Luiz referente a emenda parlamentar do deputado Edmilson Rodrigues, Proposta N° 

11718.379000/1170-03, Unidades Básicas do Curi, São Cristovão, São Luiz, Porto 

Seguro, Luiz de Souza Freitas, Pau Cheiroso, Colina e Piçarreira e São Jorge, 

referente a emenda parlamentar dos Deputados Nilson Pinto e Éder Mauro e Proposta 

N° 11718.379000/1150-01, Unidade Básica da Colina, referente a emenda parlamentar 

do Deputado Arnaldo Jordy. 

As especificações dos equipamentos da Ata de Registro de Preços em questão 

atendem as especificações constantes nos planos de trabalhos das propostas acima.  

Foram   efetuadas   pesquisas   de   preço (anexos ao processo),  os  valores  

propostos  encontram-se  acima  do  valor  registrado, sendo assim demonstrado que a 

aquisição através de adesão ao registro de preços da Prefeitura Municipal de Anajás, 

que tem como objeto a aquisição de equipamentos e material permanente para atender 

os postos de saúde, unidade de saúde da família e unidades básicas de saúde, é   

vantajosa   para a Administração, tendo em vista que na proposta registrada constam 

preços abaixo dos valores  praticados  no  mercado,  gerando  economia  para  a  

Prefeitura, tendo em vista também que a Ata de Registro de Preços já passou por 

processo licitatório, gerando economia para a  instituição com redução de custos com 

publicidade, recursos humanos e materiais de expediente em geral, além dos princípios  

da celeridade, eficácia  e  eficiência tendo em vista a redução de tempo, considerando 

que a adesão à ata é um processo menos moroso do que um processo licitatório 

comum, diante  disto justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão. 
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Neste sentido, a adesão a esta Ata de Registro de Preços Nº 003/2017 da 

Prefeitura Municipal de Anajás,  registrado para a empresa  DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAB LTDA -EPP, faz-se imprescindível visando atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Igarapé - Açu-PA, conforme solicitação da Secretaria Municipal 

de Saúde. 

Igarapé - Açu, 04 de Maio de 2018. 
 

Ronaldo Lopes Oliveira 

Prefeito Municipal de Igarapé - Açu 

 


