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Ao excelentíssimo Senhor, 
Antônio Augusto Figueiredo Athar 
Secretário Municipal de Saúde. 
 
 
Assunto: Resposta a Adesão da ata de Registro de preço nº 043/2021 
 
    Ao cumprimentá-lo e, em resposta ao Ofício nº0124/2022 SMS/PMRP, visando a 
adesão à Ata de Registro de Preços nº. 043/2021, decorrente do Pregão Eletrônico 
nº043/2021 cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de medicamentos 
contratação de empresa para a aquisição de medicamentos farmácia básica, similares 

psicotrópicos para a manutenção no atendimento de saúde de CAPITÃO POÇO de 

esta Secretaria Municipal de Saúde de Capitão Poço manifesta-se 
FAVORAVELMENTE a respectiva adesão. 
 
  Por oportuno, cabe ressaltar que, caberá a essa Prefeitura o contato com as 

empresas vencedoras da respectiva Ata, a fim de verificar a possibilidade de 

fornecimento dos itens registrados.   

   A propósito, a título de informação, esclarecemos que esta Secretaria de Saúde, 

realizou auditoria e inspeção do processo licitatório em questão, e após a análise dos 

preços praticados na licitação e registrados em Ata, revisou os itens 

016,036,042,043,044,047,049,050,051,058,060,062,074,077,079,081,089,093,098,133

135,136,139,140,141,142,143,145,147,148,149,153,154,158,163,164,169,170,171,172

174,177,183,184,185,189,190,191,196,208,210,212,213,216,217,220,222,223 e 224 

constantes nos contratos Administrativos oriundos da Ata de Registro de Preços  

considerando que os itens registrados em Ata estavam acima da tabela estipulada pela 

CMED- Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, tabela essa que 

estabelece critérios para a fixação e ajuste de preços máximos de medicamento. 

   Após a formalização da presente revisão dos contratos números 2022.230304, 

2022.230305, 2022.230306, 2022.230307 os valores dos itens constantes em contrato 

sofreram alteração, e ficaram no limite estabelecido pela tabela CMED. No entanto, 

esclarecemos que a Ata ora solicitada não sofreu nenhuma alteração formal, constando 

os mesmos preços que foram registrados na data do certame. 

Atenciosamente, 

                                                          Capitão Poço 29 de Agosto 2022 

 

Arthur Medeiros De Farias Da Silva 
Secretário municipal de saúde 
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