Prefeitura Municipal de Solidão
CNPJ: 10.348.050/0001-18

DESPACHO
DO: Prefeito
PARA: CPL e Secretária Municipal de Saúde.
Referência: Retomada do Processo 021/2022, Pregão Eletrônico 008/2022, que tem por
objeto: Aquisição de medicamentos de atenção básica, injetáveis e psicotrópicos, destinados
a atender as necessidades da secretaria municipal de saúde do município de Solidão-PE.
Considerando o oficio TC/IRAR/APL nº 150/2022 do Tribunal de Contas/PE – Inspetoria
Regional de Arcoverde, de 09/05/2022, solicitando informações quanto ao Processo
021/2022, Pregão Eletrônico 008/2022, gastos referentes a medicamentos no período de
2017 a 2021;
Considerando o oficio 06/2022 da coordenadora de controle interno, no qual informa
orientação do Inspetor Ivan Camelo do TCE/PE, relativo a redução de valor do objeto da
licitação ora mencionada;
Considerando o oficio da secretária municipal de saúde, solicitando a retomada do
processo 021/2022, bem como encaminhando a nova planilha de orçamento com valor
reduzido para R$ 439.876,50 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e seis
reais e cinquenta centavos);
Considerando que os medicamentos a serem adquiridos visam garantir a assistência
médica adequada aos pacientes localizados no município de Solidão – PE e a melhoria na
estrutura dos tratamentos de saúde;
Considerando que os serviços de saúde não podem ser prejudicados por falta de
medicamentos,
DETERMINO a retomada do Processo 021/2022, Pregão Eletrônico 008/2022, onde após
as retificações do valor estimado, planilha de orçamento e vigência do contrato até
31/12/2022, no edital, relativo as análises e resposta do Tribunal de Contas, Coordenadora
de Controle Interno e Secretária Municipal de Saúde, seja republicado no DOU, Diário oficial
dos municípios do estado de Pernambuco, site oficial do município de Solidão e Quadro de
Avisos, o novo aviso de licitação, para ciência de todos quanto ao andamento do processo,
bem como aberto novo prazo de publicação do edital retificado.
Sem mais para o momento,
Solidão/PE, em 25 de Maio de 2022.
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