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Ofício n. 040/2022/SMS/PMSC 
 

Santa Cruz - PE, 08 de julho de 2022. 

 

 

Ao Sr. 

JUAREZ GUIMARÃES DA SILVA 

Presidente da CPL 

 

Assunto: Compra Emergencial de Medicamentos e Material Penso, e Odontológico,  

para Hospital Municipal e Unidades de Saúde do Município. 

 

Prezado Pregoeiro, 

 

 

Considerando a falta de medicamentos e materiais de consumo e 

odontológico, ocasionando o desabastecimento do hospital municipal e suas unidade de 

saúde, devido a falta de entrega dos fornecedores, e como também existir muitos pedidos 

de reajuste de preços, e que muitos deles vem sem embasamento legal para concede-lo, 

no fornecimento de medicamentos e materiais pensos ocasionando a demora na entrega e 

fornecimento dos materiais e medicamentos utilizados na rede de saúde do Município;  

Considerando que, o Município não pode interromper o fornecimento de 

Medicamentos nos serviços de saúde, podendo ocasionar prejuízos aos pacientes que 

buscam atendimento de forma contínua e de urgências;  

Considerando que, muitos fornecedores estão pedindo desistência e/ou 

reajuste de preços nos contratos de Medicamentos e Materiais, que muitos desses pedido 

de reajuste vem sem embasamento legal para concede-lo, o que prejudica o planejamento 

e entrega das compras;  

Considerando o aumento na busca por atendimentos no Hospital 

Municipal e nas Unidades de Saúde para pacientes com sintomas respiratórios, por 

COVID-19 e outros microrganismos; 

Considerando ainda, o Decreto Nº 53.079, de 29 de junho de 2022, do 

Governo do Estado de Pernambuco, na qual prorroga a vigência da decretação de 

situação anormal caracterizada como “Estado de Emergência em Saúde Pública”, no 

âmbito de estado; 

Considerando que o Município já se encontra na fase preparatória de 

processos licitatórios para o fornecimento de Medicamentos e Materiais Pensos para o 

Hospital Municipal e Unidade de Saúde do Município. 

Diante disso, não nos restou alternativa senão realizar uma busca de preços 

nas empresas disponíveis no mercado, e verificando o menor valor que se deu a escolha 

do fornecedor, conforme orçamentos em anexo. 
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Certo é que, enquanto não se finaliza a licitação acima referenciada, não 

pode o Município ficar sem o fornecimento de medicamentos e materiais para 

atendimento a população.  

É certo, pois, que diante de uma situação urgente, diria urgência 

urgentíssima, que exige um agir firme da Administração no sentido de garantir a 

aquisição de medicamentos pelo prazo de realização de uma licitação.  

Outrossim, entendemos que a Lei Federal nº 8.666/93, em seu Art. 24, IV 

oferecia-nos uma solução viável, por meio de dispensa de licitação. 

Transcrevendo: 

Art. 24.  É dispensável a licitação: 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação 

que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 

de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 

públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou 

calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que 

possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e 

oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos; 

 

Portanto, embasados nos dispositivos legais supramencionado entendemos 

que, a aquisição dos Medicamentos e Materiais penso, por dispensa de licitação, é legal, e 

se caracteriza como urgência, pela possibilidade de prejuízo e comprometimento da saúde 

pública e segurança das pessoas atendidas nos serviços de saúde, podendo inclusive 

atingir o bem maior, o direito à vida.  

Portanto, solicitamos que sua senhoria possa analisar e, convencendo-se do 

exposto, e seguro quanto as disposições do Art. 24 da Lei nº 8.666/93, possa publicar o 

processo de dispensa para a compra dos Medicamentos e Materiais Pensos necessários 

para a manutenção da assistência prestada aos pacientes da rede de saúde do município e 

por fim, possamos realizar a compra pelo menor preço, conforme cotações em anexo. 
 

Sem mais para o momento, renovamos votos de elevada estima e apreço. 
 

 

 

 


