
Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

-------- GAMARAMUNIGIPAl:-OE JACAREI

Ofício n.O 155/2018-GP

Jacareí, 11 de abril de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 32/03/2018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 28 de março de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 29 de março de

2018, referente ao Pedido de Informações n.o 44/18, de autoria do Vereador Fernando

da Ótica Original, venho prestar as seguintes informações:

1. Elencamos a lista de medicamentos em falta rede pública de saúde

de Jacareí e seus motivos:

- Lista de medicamentos em falta em razão de processo licitatório

fracassado por falta de fornecedores, e consequente realização de compra direta:

a) Aledronato 10 mg comp.;

b) Bisacodil 5 mg blister c/4 ou 6 comp. ou drágea;

c) Dexametasona 0,5 mg comp.;

d) Eritrocina, estolato 500 com. ou cápsula;

e) Medroxiprogesterona 10 mg comp.;

f) Multivitaminas gotas fr. c/20 ml;

g) Podofilotoxina 1,5 mg/g creme c/5g;

h) Salbutamol 2 mg comp.

- Lista de medicamentos em falta na rede pública de saúde em razão de

atraso do fornecedor:

a) Amoxicilina 500 mg + Clavulanato de Potássio 125 mg comp;

b) Dexametasona 0,1% creme bisn. C/10g;

c) Formoterol, fumarato 12mcg cáps Inalatória c/ inalador;

d) Levofloxacino 500 mg comp.;

e) Medroxiprogesterona, acetato 150 mg/ml injet. Fr/amp. C/1ml;
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f) Metronidazol 250 mg blister c/1 Ocomprimidos;

g) Nistatina 100.000 UI! ml susp. fr. c/50 ml;

h) Nitrofurantoína 100 mg cáps;

i) Sulfato ferroso 125 mg/ ml gotas fr. c/30 ml;

j) Sulfato Ferroso equivalente a 40 mg de ferro elementar comp.;

k) Tetraciclina, cloridrato 500 mg cápsula;

I) Tiamina, cloridrato 300 mg comp.

- Lista de medicamentos em falta que estão aguardando homologação

de contrato:

a) Escopolamina, brometo 10mg/ml sol. Oral fr.20 ml;

b) Hidróxido de Alumínio + Hidróxido de Magnésio + Dimeticotina

susp. Oral fr. c/ 240 ml.

- Lista de medicamentos em falta, tendo em vista a verificação de

problemas na fabricação:

a) Clotesbol, acetato 5 mg/g + Neomicina, sulfato 5 mg/g creme

ginec. bisn. C/40g;

b) Enoxaparina 60 mg seringa preenchida c/ 0,6 ml injet.

Subcutâneo Multivitaminas e Sais Minerais comp.

1.1 Até a presente data, os medicamentos de alto custo que estão em

falta são os seguintes:

a) ALFAEPOETINA 10.000 UI;

b) ALFAEPOETINA 4.000 UI;

c) CLOBAZAN 10 MG;

d) FINGOLlMODE;

e) PIRIDOSTIGMINATACROLlMUS 1 MG;

f) DESMOPRESSINA.

2. Primeiramente cabe esclarecer que os medicamentos em falta em

razão de processo licitatório fracassado por falta de fornecedores são itens que tem

baixo consumo no Município, desta forma a Administração Pública está
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providenciando a aquisição por meio de compra direta com cotação junto a carta de

fornecedores.

Os medicamentos em falta por atrasos na entrega do fornecedor é

devido ao descumprimento do prazo estipulado para as empresas realizarem as

entregas no Almoxarifado da Saúde.

Importante informar que a partir da data da autorização de fornec imento

os fornecedores têm 10 dias para realizar as entregas, todas as que não cumpriram o

prazo máximo estipulado foram notificadas e estão sendo devidamente penalizadas.

Os medicamentos em falta aguardando homologação de contrato estão

em processo final de assinatura.

Os medicamentos em falta por problemas de fabricação, pela ausência

de matéria-prima, estão em falta no mercado, conforme anexas cartas justificadas das

empresas. Desta forma , a equipe médica da rede municipal de saúde está informada

que deverá buscar medicamentos alternat ivos para a terap ia medicamentosa até a

normalização dos estoques desses itens.

Quanto a falta de medicamentos de alto custo , houve problemas com a

distribuição pelo governo estadual. Foram realizados diversos contatos por telefone,

por e-mail, por ofício e a única resposta oficial da Secretaria do Estado de Saúde foi o

encaminhamento da anexa planilha com o andamento de cada medicamento de alto

custo em falta.

Ressalte-se que a planilha já está desatual izada, pois há medicamentos

inclusos como desabastecimento total , como o SALMETEROL 50 MCG +

FLUTICASONA 250 MCG, que já estão com as entregas normalizada.

3. Os medicamentos recebidos pelo "alto custo" - Componente

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) , são de responsabilidade de

compra do Ministério da Saúde, distribuição pelo Estado , cabendo ao Município

apenas a dispensação.
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4. A reclamação do mau atendimento no Alto Custo dá-se devido à falta

de medicamentos. Os medicamentos recebidos no setor são liberados pelo Núcleo de

Assistência Farmacêutica de São José dos Campos (NAF - SJC), muitos deles de

forma parcial, conforme disponibilidade de estoque no Estado. A distribuição pelo

Estado é feita após aprovação do processo do paciente e emissão do recibo de

entregas, que é encaminhado ao Município junto com a medicação.

Quando são informados que seus processos estão aprovados, mas que

o Estado ainda não emitiu recibo de autorização de fornecimento , por falta de estoque

para atender 100% dos pacientes, queixam se pelo mal atendimento. Salientamos que

todos os funcionár ios estão orientados a explicar o fluxo de distribuição. A Secretária

Municipal de Saúde, preocupada com a situação atual, tem realizado reuniões junto ao

Estado encaminhando ofícios, buscando melhorias neste fluxo para melhor assistir à

população.

5. A melhoria no atendimento à população é busca continua da

Administração . Atualmente o serviço é realizado em um prédio na região central e está

sendo providenciado a contratação de mais funcionários para agilizar o atendimento.

Aliado a isso, foi criado o atendimento de triagem, onde verifica-se através de uma

listagem se o recibo e o medicamento do paciente foram liberados pelo Núcleo de

Assistência Farmacêutica de São José dos Campos (NAF - SJC) antes da retirada de

senha, evitando assim, que o paciente fique na fila inutilmente.

Atenc iosamente,

<=-qo~) <.>

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

Secretár o de Governo

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Munic ipal de Jacareí - SP

Praça dos Três Poderes, 73 -22 andar- Cent ro - Jacareí-SP
Telefone : (12) 3955-911 1 - Fax: (12) 3961-1092 - gabínete@jacarei.sp.gov.br



~,,\

~J Eurofarma
, Ampliando horizontes

Sào Peuto 2l de tevereiro d i? 2018.

AOS
DISTRIBUIDORES DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EUROFARMA
REF. : FALTA MOMENTANEA DE VERSA SOL INJ 20mg, 40mg e 60mg

Prezados Senhores:

Neste m omento, é Im por tante esclarecer que c1 EUROFARMA LABORATORIOS é tebricsnte
de meoicomentos, e conseauentemeote, depende das informações oroduzides pelas lnsütuições
Púbticss e Distribuidoras Autorizadas peja Eurofarma as quais obtém dos prOCt;;SSOs lkitetorios
dos Órgãos Públicos

Conforme estitn ü« a Política Cotnerclet Eurol'arma, para que possamos adequar nosso
processo produtivo, necessita ter conhecimento da oistribuiçêo que ocorrerá ao longo do .ino com
o Contrato firmado nos Pregões junto a estes órgãos Públicos, para que venhamos <'1 cumprir
tempestivnmente com as obrigações assumidas neste modelo de trabalho, mas intetu mente
muites âe s vezes oõo se ob têm este entendimento, a qual objetiva um único propósito de m eli ior

atender com menor custo operacional,
Em agosto de 2017 o principal Iornecedor de Enoxsperine saiu do merceao.
Desde então começamos (J experimentar W7?c1 no va oecessioede do mercado nacional, e o oeraue
tebrt! c0f71eçou o f,rOl.'C5S(1 de reeaeouoç õo.
Matéria Prima - leed t ime - 120 dias
Seriog8 - teed time - 180 dias
Analise - 50 dias

Como consequéocts deste levado incremento ae nova demanda, estamos em adequação
do processo fabril sempre em consonància com a rwc 55 que regue regis tro e oroduçêo deste
produto B10LOGICO que estamos referindo. Estamos nos esforçando pa ra mitigar os atrasos
promovidos, uma vez que para cumprir toda s as etapas no processo produtivo do um oroduto
Biológico, pejas razoes ecune apresentadas, o produto em si exigi outros métodos, ditcrente ae
medicamentos sintéticos. Atendemos uma oerte do ouentitetivo solicitado, e oedimos descuto os
pelo transtorno. Contamos com a sua máxima compreensêo nesse momento critico onde esta mos
aplicando todos os esforços no sentido de antecipar o processo de regularização.

F5t.::7mos buscendo aumento C/.:.'1 produção, a fim de atendermos o mercado. mas e-ntre o
taee! e o real permaneceremos sempre em descompasso com as nossas entregas.

A expectat iva de reçutertzeç êo, n êo to tal, gira em torno de 45 dias , podendo sot rcr :
alterações devido as enétises que podem reprovar o produto.

COrdi<ftpéj!t'r '
• j~'r<':~, ~ : ~t!'Y/'~d

M~r;o'. '/ei~a da SílV~ Junior
Ger,ébte Produto - Licitações
Eurofarma Laboratórios SIA
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CIRÚRGICA
SÃo JOSÉ

Jacareí, 26 de Fevereiro de 2018 .

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREí

Ale Sra. Renata Ap8 da Silva Carbone

Getente de Almoxarifado de Medicamentos

Secretaria Municipal de Saúde de Jacareí

REF.: PP 145/2016 AF 437/208 e 438/2018

A CIRÚRGICA SÃO JOSÉ l TDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rodovia

Geraldo Scavone n° 2.300, bairro: Rio Comprido - Jacarel 1 SP, CEP 12.305-900, inscrita no

Cadastro de Contribuinte Municipal n° 047.688/9, CNPJ nO 55.309.074/0001-04, Inscrição

Estadual 392.118.024.118, vem esclarecer o atraso na entrega das AF'S 437/2018 e 438/2018

'ante a notificação recebida dia 21/02/2018.

Após o recebimento das Autorizações de Fornecimentos 437/2018 e 438/2018 efetuamos

imediatamente a compra junto ao fornecedor EUROFARMA para o item (ENOXAPARINA

60MG/0,6ML - SERINGA PREENCHIDA C/O,6ML INJETÁVEL SUBCUTÂNEO), porém devido

a falta do medicamento o fornecedor atrasou na entrega, deixando-nos impossibilitados de

efetuar a entrega dentro do prazo acordado em edital.

Em 01/02/2018 enviamos carta a essa Prefeitura informando o atraso na entrega do

medicamento e solicitando a prorrogação do prazo de entrega para a 2a Quinzena de

Fevereiro/2018 , sendo o mesmo não aceito por essa Prefeitura.

Preocupados com os eventuais prejuízos causados com a falta do medicamento em estoque,

efetuamos a busca no mercado do medicamento solicitado, porém não obtivemos sucesso na

busca, uma vez que o medicamento está em falta no fabricante.

Em 16/02/2018 enviamos nova carta a essa Prefeitura informando que o medicamento

permanecia em falta no fabricante e solicitamos nova prorrogação do prazo de entrega para a

1a Quinzena de Abril/2018, porém novamente nosso pedido de prorrogação não foi aceito, haja

Distribuidora de Material e Medicamento Hospitalar
CNPJ 55.309.074/0001 -04 ínsc, Estadual: 392.118.024.118 - TeI: 12 3925-9000

Rodovia Geraldo Scavone . 2300. galp6es 23e 24- Rio Comprido - CEP 12305-900 - .iacarer • SP
\' : ·.V.....clnn~l !~~<:lsaolose.com.br e-rnalt fl J..:·\·(irnEi! I.•:.·::.: ·:-:irurgicasaojosE..( ·;.;·\·..lA
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CIRÚRGICA
S)\-O OSÉ

Travamos novas negociações junto ao fornecedor onde o mesmo nos informou que tendo em

vista que em Agosto de 2017 o principal fornecedor de Enoxaparina saiu do mercado,

começaram a experimentar uma nova necessidade do mercado nacional, e a parte fabril

começou o processo de readequação.

Como consequência deste levado incremento da nova demanda, a Eurofarma está em

adequação do processo fabril, cuja previsão de normalização ocorrerá na 2a Quinzena de

Março/2018, conforme carta.

Em vista disto, solicitamos novamente a prorrogação do prazo de entrega para a 1a Quinzena

de Abri1/2018, pois apesar de nossos esforços não será possível efetuar a entrega dentro do

prazo acordado em edital.

• • I • ~

Entendemos todos os transtornos ocasionados com a falta do medicamento em estoque,

porém no momento da cotação não tínhamos como prever a falta do medicamento, o que

certamente teríamos evitado, pois atendemos essa Prefeitura há vários anos sempre frente aos

nossos compromissos e em momento algum está havendo má fé ou negligência por parte da

nossa empresa em relação ao atraso na entrega do medicamento. uma vez que dependemos

do fabricante para conclui-Ia.

Diante ao exposto, solicitamos que seja desconsiderado qualquer PROCESSO DE

PENALIDADE contra nossa empresa referente esse processo, tendo em vista que todos os

esforços estão sendo feitos para não causar prejuízos a essa Municipalidade.

Ficamos(oardo~ um
\ t.

entrega. \ /
I ·'

I )"/ I
Atenciosamente, I

I I

esposta positiva referente nos~a solicitação de prorrogação de



ach-
mais vida para você

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2018.

CARTA DE JUSTIFICATIVA DE ATRASO

À
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA LTDA.

Prezado Senhores (as),

o Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A, empresa com sede na Rod. Presidente Dutra

Km 222,2, Guarulhos - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n? 60.659.463/0001-91, vem à

presença de Vossa Senhoria informar que o atraso na entrega do pedido de compra

do medicamento citado abaixo decorreu por falta de produto em estoque, visto que

houve um atraso pontual na entrega do insumo.

Previsão de faturamento: 15/04/2018.

• FEMME COMREV FRX30

Atenciosamente,

Roberto Franco.
Gerente Nacional de Vendas
Aché Laboratórios Farmacêuticos S.A

Aché Laboratórios Farmacêuticos
Rodovia Presidente Dutra Km 222,2

CEP 7034-904 - Guarulhos - SP - Brasil
PABX: (+5511) 2608-6000 I Fax: (+5511) 2608-6178

www.ache.com.br

I



-
HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LT DA .

Matriz: CNPJ.04.027.894/0001-64 Inscr. Est.633.565.182.110

Matriz: Rua SãoPaulo.31 - Vila Belmiro- Santos- SP- Cep: 11075
330· Tell Fax: (13) 3228·8700

Filial:Av.JoséSeverino, 3530 -Vereda dos Buritis- Catalão- GO- Cep: 75709-616 - Tel / Fax:
(64) 3442 8081

www.dupatri.com.br ·dupatri@dupatri.com.br

Filial: CNPJ. 04.027.894/0003-26 Inscr. Est. 104.444.304

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ

PREGÃO PRESENCIAL: 0028/2017

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 445/2018 e 813/18

ITEM: FEMME C/ 30CP - VITAMINA B1-B2-B6 E B12

Ref. Comunicado de Falta

A DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

LTDA, inscrita sob o CNPJ: 04.027.894/0003-26, por. intermédio de seu representante

legal, vem respeitosamente perante V.Sa., informar o quanto segue:

Em 30 de janeiro de 2018 recebemos autorização de

fornecimento 445/18 e em 15/02/2018 a autorização de fornecimento 813/18, ambas

solicitando a entrega do referido medicamento, no prazo de 10 (dez) dias .

Todavia, em que pese a Contratada ter empreendido todos os

esforços para que a entrega dos produtos fosse realizada no prazo à Administração, fomos

informados pelo laboratório ACHE que a demora é decorrente de falta do produto no

estoque do Fabricante, gerada pelo atraso pontual na entrega do insumo. O Fornecedor

ainda informou que a previsão de faturamento do pedido deve ocorrer até o dia

15/04/2018. (DOC.!)

Além do fato acima apresentado, esta Distribuidora informa

que a troca de marca do referido medicamento é impossível, visto que se trata de u m

produto exclusivo , informação esta que pode ser ratificada pela tabela CMED (DOC.2)

Não obstante, não só a Dupatri, mas também o fabricante,

estão empen hando todos os esforços para atender a Administração no menor prazo

possível, inclusive com soluções, a fim de agilizar o transporte e antecipar o fornecimento.

BM



HOSP ITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

Matriz: Rua SãoPaulo. 31 - VilaBelmiro- Santos - SP - Cep: 11075
330 -Tell Fax: (13) 3228-8700

Filial:Av. JoséSeverino,3530· Vereda dos Buritis- Catalão- GO- Cep:75709-616-Tell Fax:
(64) 34428081

www.dupatrLcom.br·dupatri@dupatri.com.br

Matriz:CNPJ. 04.027.894/0001-64 Inscr. Est.633.565.182.11 0 Filial: CNPJ. 04.027.894/0003-26 Inscr. Est.104.444.304

Vale lembrar que mesmo diante de todos os procedimentos

que assegurem uma melhor condição de fornecimento, ainda estamos predispostos a

imprevisibilidade inerente a nossa área de atuação.

Pedimos desculpas pelo transtorno, agradecendo desde já a

cordial atenção, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se

fizerem necessários.

Santos, 23 de março de 2018

~U;~I\110 G~,u~', ~Ift-\'
ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA

Gerente - Licitações

BM
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Á
DUPATRI HOSP. COM. IMP.EXP. l TDA

DECLARAÇÃO

Info rmamos que o produto NOVADERM GINEC ZB 4 0 G + 8 APl está em
falta momentân ea, sem previsão de regularização em estoque.

Tão logo tenhamos o produto em estoque, in formaremos a fim de verificar o
faturamento das pendências.

Agradecemos a compreensão.

São Paulo, 06 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Zambon Labora tórios Far cêuticos Ltda .
\Clair Vasconcelos an rmann

Coordenadora Adm Vendas e Licitação
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1 IBUDESONIDA400 MCG (PORCÁPSULA INALANTE) x IDesabastecimento parcial 49% Atrasona entregapelo fc mecedor. Íágu ardendo entrega pelo fornecedor. Fornecedor notificadopelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

2 IcAlCITRIOlO,2S MCG(PORCÁ~SULA) , x IDesabastedrrento parcial SO% Atrasona entregapelo fc mecedor.j êguardandc entregapelo fornecedor. Fornecedornotificadopelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

3 ICIClOFOSFAMIOASOMG(PORDRÁGEA) x IDesabastecimento parcial 38% Dificu!dadena aquisição devidoa !Abertura de novo pregão.t êrn andamento)
pre~ão deserto.

21quinzena de março/20l 8 SES
TESOURO
ESTADUAL

4 ICIClOSPORINA100MG (PORCÁPSULA) IM IOesabastecimento parcial B% Atrasona entrega pelo fornecedor.IAguardandoentrega pelofornecedor. Fornecedor notificado pelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

S ICIClOSPORINA100MG/ i4l SOlUÇÃO ORAl lPORFRASCO) IM IOesabartecimento parcial 32% Atrasona entregapelo for necedcr.lnguardando entregapelo fornecedor. Fornecedor notilk edc pelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

6 !CLOBAZAM 10MG (PORCOMPRIMIDO) x IOesabastecimento total 100% Em trâmite de aquisição. Sotlcítação de prioridade na emlssão de empenho. l t quinzena de abril/2D18 SES
TESOURO
ESTADUAL

7 IDORZOlAMIOA 20MG/MLSOLUÇÃO OFTÁLMICA(PORFRASCO) X IDesabastecimento parcial 73% Atraso na entrega pelo Ie mecedor.Iàg uardando entregapelo fornecedor. Fornecedor notificadopelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

B IEVEROllMO 0,5 MG (PORCOMPRIMIDO) IM I Desabastecimento pardal 6%
Aguardando entregada

I - d - lorientação de remanejamento, considerando autonomia dai ' 09/ 3/ 18comp ementaçao a progrema çao d . Ate O 20
do 12 trimestre/ 20l 8 re e 3,6 meses.

MINISTÉRIODA
SAÚDE

TESOURO
NAC!ONAl

IA

9 IEVEROllMO1,OMG (PORCOMPRIMIDO) IM [Desabasteclmento parcial 12%
Aguardando entregada

complementação da programação [Orientação de remanejamento.
do 12 trimestre/20 lS

Até 09/03/2018
MINISTÉRIO DA
SAÚDE

TESOURO
NAClotlAl

IA

10 IFINGOllMODEO,5MG (PORCÁPSULA) Desabastecimento parcial 59,;
Medicamento recebido de forma IPrioridadeno recebimento e expedição do medicamento
parcial do M inistério da Saúde. Em pelo almoxarifado SES/ FURP; Distribuição às Farmáciasde
processo de distribuição. • Medicamento Especializado.

Sem previsão
MINISTÉ RIO DA
SAÚDE

TESOURO
IIACIONAl

IA

11 IFORMOTEROl12 MCG + BUDE50NIDA400 MCG(PORCÁPS ULA INLANTE
OU PÓ INALANTEI

Oesabastec.imento total 100% Atrasona entregapelo Iomece do r.lêgua rdando entrega pelo fornecedor. Fornecedor notlficado pelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

12 I~~R;~~~~~~~~CG + BUDESOlllDA 200 MCG (PORCÁPSULA INALArH E Desabastecimento parcial 50% Atraso na entrega pelo fc m ecedor. Ígguardando entrega pelo fornecedor. Fornecedor notificado pelo atraso. SES
TESOURO
ESTAOUAl

13 IGABAPENTINA300 MG (PORCÁPSULA) Desabastecimento parcial 72%
Aguardando entrega petc

fornecedor.
Solicitação de antecipação na entrega. Até 09/03/ lB SES

TESOURO
ESTADUAL

14 IGABAPEIHl NA400 MG(PORCÁPSULA) Oesabastecimento parcial 34%
Aguardando entregapelo
fornecedor.

Sclicttaçâo de antecipação na entrega. Até 09/03/ 1B SES
TESOURO
ESTADUAL

15 IGENFIBROZllA 600 MG (PORCorr.PRIMIDO) Desabasteclmento parcial 61% Emtrâmite deaquisição. Solicitaçãode prioridadena emissão de empenho. 11 quinzena de abriV20l B SES
TESOURO
ESTADUAL

16 IIMIGLUCERASE400 Ul lWETÁVEl (PORFRASCO-AMPOLA) Desabastecimento parcial 38%
Atrasona entregapelo Ministério

da Saúde.

Possibilidadede adequação da descrição para

Alfataliglucerase ou M'glustate, a critério do médico.
Sem previsão

MINISTÉRIODA

SAÚDE

TESOURO
NACIDNAl

I A

17 IIMUNOGLOBULlNA HUMANA5,OG INJETÁVEL(PORFRASCO) Desabasterlmento parcial
1
42

%

Atrasona entrega pe'o Ministério

da Saúde.

Prioridade no recebimento e expedição do medka mento
pelo almoxarifadoSES/ FURP;Distribuição às Farmácias de
Medicamento Especializado.

mar/ 18
MINISTÉRIODA
SAÚDE

TESDURO
I<ACIOI<Al

IA

1B IISOTRETINO[NA 2" MG (PORCÁPSU LA) Oesabastecimento pardal 38% Emtrâmite de aqulslçâa. Sol!citaçãode prioridade na emissão de empenho. 2. quinzenade março/ 20i S SES
TESOURO
ESTADUAL

Para informaçõessobre problemaspontuaisde ebasteclraento, entrar em contato com a Farmácia de Medkame-t cs Especializadosda área de abrangência de seu Departamento Regional de Saúde.
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19 ILAMIVUDINA ISOMG (PORCOMPRIMIDO) Desabastecimento parcial 30%
Atrasona entregapeloMinistério IPrioridade no recebimento e expedição do medicamento
d S .d peloalmoxarifadoSES/FURP; Distribuiçãoàsfarmácias de [semprevisão
a au e. Medicamento Especializado.

MINISTÉ RIO DA

SAÚDE

TESOURO
NACIONAL

IA

20 ILATANOPROSTAO,OSMG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA(PORFRASCO) Desabastecimentototal 100% Emtrâmitede aquisição, Solicitaçãode prioridade na emissão de empenho. 11quinzena de abriV2018 SES FUNDES I B

21 IL1 NEZDLlDA6DD MG (PORCOMPRIMIDO) Desabastecimento parcial 38%

Cancelamento daatade registro
de preços. devido a
indisponibilidade do produto no
mercado.

Orientaçãode adequaçãoda prescriçãopara rifampiclna
300 mg(por comprimido); rifampiclna 20 mgJmL(solução
oral, frasco com50 rnl); sulfametoxazol400 mg +

trimetoprima80 mg{por comprimido); sulfametoxazol 200
mg + trime:toprima40 rng, por 5 mL(susp. oral. frascocom
100 mL) .

Previsãode normalização da
comercializaçãoa partir de 02/2018.

SES
TESOURO
ESTADUAL

Fibrosecrstrea

22 IMESALA2INAI CDDMG(POR SUPOSITÓRIO) Desabasteclrnento parcial 64% Atraso na entrega pelo fornecedor. jsg uardendo entregapelofornecedor. Fornecedornotificado pe!oatraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

23 IMESALA2INA3G+OILUENTEl OOML(PORENEMA) Desabastecimento total 10D% Atraso naentrega pelo fc rnecedor. jnguardando entregapelo fornecedor. Fornecedor notificado peloatraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

24 IMESALAZINA400MG(PORCOMPRIMIDO) Oesabastecimentoparcial 55% Atraso na entrega pelo fomecedor.j nguardando entrega pelo fornecedor. fornecedor notificadopeloatraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

2S IMESALAZINA 8DOMG (PORCOMPRIMIDO) Desabastecimento parcial 64% Atraso naentrega pelo fcmecedor. Íngu ardando entregapelo fornecedor. Fornecedor netificado peloatraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

26 IMETAOONAI DMG (PORCOMPRIMIDO) Oesabastecimento total 100% Em trâmite de aquisição. Solicitação de prioridade na emissão de empenho. 11 quinzenade abriV2018 SES
TESOURO
ESTADUAL

27 IMETADONAS MG (PORCOMPRIMIDO) Desabastecimento total I DD% Em trâmite de aqulslçâo. Solicitação de prioridadena emissãode empenho. li! quinzenade abriV20l8 o ISES
TESOURO
ESTADUAL'

28 IMETOTREXATO25MG/MLINJETÃVEL(PORAMoPLA DE2ML) Desabastecimentc parcial 82%
Dflcudade na aquisição devido a
pregãofracassado.

Aberturade novo pregão. (em andamento) Sem previsão SES
TESOURO
ESTADUAL

29 IPIRID05TIGM INA6DMG(rOR COMPRIMIDO) Desabastecimento total 1DD% Atrasonaentrega peloIornecedor. jnguarda ndo entrega pelo fornecedor. Fornecedor notificado peloatraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

3D IPRAVASTATINA 10 MGIPORCOMPRIMIDO) Oesabastecimento total 100%
Dificuldade naaquisição devidoa
pregõesdeserto c fracassado.

Orientaçãode adequaçãoda prescrição para Atorvastatina
lOmg, 2Dms. 40mge SOmg

Semprevisão SES
TESOURO
ESTADUAL

31 IPRAVASTATIIIA 2DMG (PORCOMPRIMIDO) Desabastecimento total 100%
Diflcufdade na aquisição devido a
pregõesdeserto e fracassado.

Orientaçãode adequação da prescrição paraAtorvastatina
l Omg, 20mg,40mge 80mg

Semprevisão 5ES
TESOURO
ESTADUAL

32 IPRAVASTATINA4DMG (PORCOMPRIMIDO) x Desabastecimentototal 1CO%
Dfflcutdade naaquisição devido a
pregõesdeserto e fracassado.

Orientação de adequaçãoda prescrição paraAtorvastatina

lOmg, 20mg,40mge SOmg
Semprevisão SES

TESO URO
ESTADUAL

Reso!ução EstadualSES

SES

Fornecedornotificado peloatraso.

Sem previsãoAberturade novo pregão.{Emandamento)
TESOURO
ESTADUAL

I I I ITESOURo

ESTADUAL
Atraso naentregapelo fom ecedor. Íêguardando entregapelofornecedor.

Dificuldade na aquisiçãodevdoa
I o renãc fracassado.

100%

47%

Desabasteclmento total

Desabastecimentoparcialx33 IRISm RONATD 35 MG (PORCOMPRIMIDO)

34 ISAlM ETE ROL~DMCG + FLUTlCASONA 2SDMCG/DOSE PÓ INALATÓRIO
~ I I I I I I

35 ISALMETEROLSDMCG PÓ INALANTEOUAEROSSOLBUCAL (P OR FRASCO
o EEDDOSESI

Desabastecimento parcial 45% Atraso naentregapelo fornecedor. IAguarda~do entrega pelo fornecedor. Fornecedor nctificado peloatraso. SES
TE~OURO

ESTADUAL

36 151ROll MO 1 MG (PORDRÁGEA) IM [Desabastecirnentc parcial 9%
I

. Prioridade no recebimentoe expedição do medicamento
Atrasonaentregape o Minfsterio I . ._. .. I
d .d peloalmoxarifado SES/ FURP; Distribuição asFarmácias de mar/18

a Sau e. Medicamento Especializado.

MII: IST~RIO DA ITESOURO
SAUDE NACIONAL

IA

37 ISOMATROPIIJA4UI INJETÁVEL (PORFRASCO-AMPOLA) X [Desabastecfmento parcla! 39% Atraso na entregapelo fornecedor.jAguardar.do entrega pelo fornecedor. IFornecedor nct íücedc pelo atraso. SES IFUrlDES I B

Para Informaçõessobre problemas póntualsdeabastecimento, entrarem contato com a F~rmácla de Medi:amentostsceclalaedos da área de abrangência eleseuDepartamentoRegional de Saúde.
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SUPLEMENTO ALI MENTARENTERAL OUORALPOLlM(RICO PARA
AOULTOS,HIPERCALÓRlCO E HIPERPRETErCO, ENRIQUECIDO COM

3B IVITAMINAS EMINERAIS, ISENTO DE LACTOSEEGLÚTEN, LfQUIDO
SABORES VARIADOS ENERGVZlp· PORML(FRASCO COM 2DDM L)• SABOR

BAUNILHA

Oesabartecimento parcial 38% Atrasonaentregapelo fornecedor.IAauardandoentregapelo fornecedor. Fornecedornotificado pelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

Fibrose Cístlca

40 ITEOFllINA200MG (PORCÁPSULA DE LIBERAÇÃO PROLONGADA) x Desabastecimento parcial 63% Emtrâmite de aquisição. Solk ttaçâc de prioridade na emissãode empenho.

41 ITOPIRAMATO 100 MG (PORCOMPRIMIDO) X Oesabasteclmentototal 100% Atrasona entregapelo fornecedor. Aguardandoentrega pelofornecedor.

42 ITOPIRAMATO 2S MG (PORCOMPRIMIDO) X Desabastecimentoparcial 3S% Atraso na entregapelofornecedor. Aguardando entrega pelo fornecedor.

43 1TOPlRAMATO SOMG (PORCOMPRIMIDO) X Oesabastecimento parcial SD% Atraso na entregapelo fornecedor. Aguardando entrega pelo fornecedor.

44 1TRAVOPROSTAD,04MG/MLSOL OFTÁLMICA {PORFRASCO DE2,SML) X Oesabastecimento parcial S2% Atrasona entrega pelofornecedor. ~ua rda ndo entrega pelo fornecedor.

45 IVIGABATRINA500 MG (PORCOMPRIMIDO) X Desabastecimentototal 100% Atrasonaentrega pelo fornecedor. Ae;uardando entregapelo fornecedor.

SUPLEMENTO ALIM ENTAR ElHERALOUORALPOLlM(RICO PARA
ADULTOS, HIPERCALÓRICO E HIPERPRETEfco, ENR IQUECIDOCOM

39 IVITAMINAS EMI~JERAIS,ISENTO DELACT0 5EEGLúTEN, LIQUIDO
SABORES VARIADOS ENERGVZI P' PORML(FRASCOCOM 2DOML) • SABOR

CHOCOLATE

Desab asteclmentc parcial 38% Atrasona entregapelo fcm ecedcr.Íáguardando entregapelo fornecedor. Fornecedor notificado pelo atraso. ISES
TESOURO IFibroseCistk a

IESTADUAL

l ' quinzena de abrIl/ 20l8 SES
TESOURO IResolução Estadual
ESTADUAL. TESOURO

12Fornecedor notificado peloatraso. SES
ESTADUAL

Fornecedor notificadopeloatraso. SES
TESOURO

2
ESTADUAL

Fornecedor notificado pelo atraso. SES
TESOURO
ESTADUAL

2

Fornecedor notificado pelo atraso. SES FUNDES 1B

Fornecedor notificado pelo atraso. SES
TESOURO

12
ESTADUAL

Para tnforrnaç ões sobre prob lemas pontuais de abastecimento, entrar emcont ato com a Fef mácla de MedicamentosEspecializadosda áreade abrangênciade seu Departame nto Regional de Saúde.




