
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
COMUNICAÇÃO INTERNA – CI 

 
 

De: 
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 
Nº: 40/OFJ/2020 
 
DATA: 08/07/2020 Para:  

S. SAÚDE – SECRETÁRIO DE  SAÚDE – Dr. Fábio Luiz Alves 

Assunto:  
Compra de medicamentos 

Ref.  

 

SOLICITAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS 

 

FINALIDADE: COMPRA (X) 

                         SERVIÇO (  ) 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: (X) 30 

DIAS 

VALIDADE DA PROSPOSTA: 

NO MÍNIMO 60 DIAS 

PRAZO DE ENTREGA: 

FORMA DE ENTREGA: 

(X ) ÚNICA 

(   ) PARCELADA EM 04 VEZES 

ENDEREÇO DE ENTREGA: 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

RUA DEODATO SOARES,262 

SANTA TEREZINHA – PAULINIA/SP   

IDENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE: 

SETOR REQUISITANTE: 

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

SETOR DE UTILIZAÇÃO DOS 

PRODUTOS: 

HOSPITAL MUNICIPAL 

 

ORÇAMENTO ANEXADOS PELO 

SOLICITANTE: 

 

   (  ) SIM                  ( X ) NÃO 

 

ITEM QTDE UNID CONS. 

MENSAL 

ESTQ 

ATUAL 

CÓD.CAT. 

MAT 

CÓD. 

LC 

ESPECIFICAÇÃO DETALHADA 

01 1.200 Amp 300 400 268396  Atracurium, dibesilato de 10mg/ml, 
ampola de 5ml 

02 600 Amp   340178  Cisatracúrio, besilato de 2mg/ml, 
ampola de 5ml 

03 40 Fam 10 25 425182  Dextrocetamina, cloridrato de 50 
mg/ml, frasco ampola de 10ml 

04 4.000 Fam 1000 0 271950  Fentanila, citrato de 50 mcg/ml, 
frasco ampola de 10ml 

05 10.000 Amp 5000 1650 271950  Fentanila, citrato de 50 mcg/ml, 
frasco ampola de 2ml 

06 2.000 Amp   271950  Fentanila, citrato de 50 mcg/ml, 
frasco ampola de 5ml 
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07 22.000 Amp 5400  268481  Midazolan 5 mg/ml, ampola de 10 ml 

08 200 AMP 50 100 269567  Pancurônio, brometo de 2mg/ml, 
ampola de 2ml 

09 100 Fam   268973  Remifentanila, cloridrato de 2mg, 
frasco ampola 

10 1.200 Fam 300  268521  Rocurônio, Brometo de 10 mg/ml, 
frasco ampola de 5 ml 

11 200 Fam 50  268442  Suxametonio, cloreto de 100 mg, 
frasco ampola 

 

Justificativa:  

Medicamentos necessários para atendimentos de pacientes acometidos de COVID-19 

em uso de ventilação mecânica. O quantitativo é baseado no grande número de 

pacientes em estado grave da doença e se prevê para o atendimento por 4 meses, e 

devido a indisponibilidade de alguns itens no mercado está sendo solicitado drogas 

similares e apresentações diferentes para que possamos ter alternativas terapêuticas 

para manter o suporte ventilatório. Alguns dos itens já foram contemplados em outros 

pregões porem o quantitativo foi insuficiente para atendimento e outras as empresas 

vencedoras informaram que não possuem estoque disponível para fornecer. 

 

Para fim de dotação orçamentária segue a seguinte divisão: 

HMP: 100% 

 

Observações: 

a) Mencionar na proposta: o nome comercial, o laboratório fabricante e o número do 

registro do produto junto ao Ministério da Saúde, para cada medicamento 

ofertado. 

b) Poderão ser cotados medicamentos genéricos e similares desde que 

correspondam aos sais solicitados e sejam aprovados pelo corpo clínico da 

Secretária Municipal de Saúde. 

c) Enviar bula somente dos medicamentos que não estejam publicados no Dicionário 

de Especialidades Farmacêuticas – “DEF” do biênio vigente, que poderá ser 

original ou cópia legível. 

d) Devido ao curto prazo de validade, não serão aceitos medicamentos manipulados. 

 

e) Após assinatura da ata e antes do inicio das entregas dos produtos, a empresa 

detentora deverá apresentar no fundo municipal de saúde, a cópia autenticada 
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dos seguintes documentos: 

 Registro do produto junto ao Ministério da Saúde ou a sua publicação no Diário 

Oficial. 

f) As entregas serão parceladas a critério e necessidade do Centro de Distribuição 

do Sistema Municipal de Saúde, tendo como prazo máximo de entrega 15 dias 

após a solicitação por escrito. 

g) As empresas detentoras deverão seguir rigorosamente os dias e horários de 

entrega, bem como a especificação dos medicamentos adquiridos constante no 

edital. O não cumprimento acarretará grandes transtornos a municipalidade, tendo 

em vista que são produtos essenciais aos pacientes de todo sistema municipal de 

saúde, sendo, portanto considerada falta grave o não atendimento, impondo as 

sanções previstas no edital. 

h) Os medicamentos a serem entregue serão recebidos pelo Centro de Distribuição 

do Sistema Municipal de Saúde localizado na Avenida Deodato Soares, nº 262, 

esquina com avenida conexão I, nº 231, bairro Santa Terezinha, de segunda a 

sexta-feira das 8:00 ás 16:00 horas. 

i) Os licitantes deverão oferecer o prazo de validade dos medicamentos com no 

mínimo de 70% do prazo de validade estabelecido pelo laboratório fabricante. 

 

 

 

__________________________ 

Orly Alves de Freitas Júnior 

Farmacêutico 

  CRF: 17.334 

 

 

 

 

 
Recebido por: 

 

 
Data: _____ / _____ / _____ 

 


