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CAMARA MUNICIP/.l., l DE JACAREf

Jacareí , 20 de novembro de 2018.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação nO 190/201 8

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 107/11/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 08 de novembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 08 de novembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 190/18, de autoria do vereador Dr. Rodrigo Salomon,

venho prestar as seguintes informações:

1. Sim. O orçamento anual da Secretaria de Saúde contempla recursos

para aquisição de medicamentos em conjunto com recursos do Governo Federal.

2. Os contratos firmados pela Administração Pública, por meio das

licitações , tem validade de 12 meses e uma nova licitação é realizada alguns meses antes do

vencimento para que seja garantida a continuidade do abastecimento de medicamentos na

rede pública.

Como critério técnico para aquisição a Administração Pública leva em

consideração os dados de consumo histórico de cada medicamento, e as compras são feitas

por meio de licitação.
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3. A previsão da capacidade de estoque da Farmácia Municipal em

02/01/2019 é de 96,6%.

4. Cabe informar que a principio não haverá problemas com o

abastecimento de medicamentos, salvo eventuais intercorrências emanadas de fornecedores

ou da indústria farmacêutica .

Saliente-se que a Administração Pública estará atenta no sentido de evitar

quaisquer flutuações no fornecimento de medicamentos.

Respeitosamente,
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Prefeito do Município de Jacareí
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