
Oficio CPS nº 854/2022 Curitiba (PR), 17 de outubro de 2022. 

Aos  

Prefeito(a) Municipal 

Secretário(a) Municipal de Saúde 

Farmacêutico(a) 

Assunto: atraso nas entregas de medicamentos dos lotes 04, 05, 06, 07 e 08/2022 

Prezados (as): 

Inicialmente, importante reforçar a informação de que são inúmeras as situações existentes que 

resultam no atraso da entrega dos medicamentos contratados, o que vem sendo relatado há muitos anos 

aos gestores federais do Sistema Único de Saúde, por meio de relatórios deste Consórcio, acompanhando 

a oferta de medicamentos (desde 2012). Porém, diante da ocorrência da pandemia, houve incremento da 

severidade de alguns problemas e surgimento de novos.  

Da parte deste Consórcio, cumpre informar que, uma vez entregues os empenhos aos 

fornecedores após o período de programação, os mesmos têm obrigatoriedade, atendendo ao 

estabelecido em edital, de enviar a previsão de entrega de cada item, e ainda se for o caso, informar de 

atraso e sua justificativa. Contudo, em que pese tal exigência esteja contemplada com a possibilidade de 

aplicação de penalização em caso de não cumprimento, nem sempre ela é atendida. Assim, a equipe 

busca colher informações para que possa manter os municípios informados, de modo que estes possam 

melhor se organizar. 

São executadas as seguintes ações: 

- solicita-se envio da previsão da entrega junto aos empenhos, condição estabelecida no edital;

- cobrança de envio da resposta;

- penalização daqueles que não cumprem tal exigência.

Ainda assim, ocorre que as previsões de alguns fornecedores não são cumpridas, este Consórcio

não é avisado, sendo instado a consultar novamente, nem sempre com retorno. Isto certamente 

prejudica a disponibilização da informação aos municípios. 

Em outros casos, o fornecedor envia previsão de que vai ocorrer atraso, sem a devida justificativa, 

mesmo depois da insistência da equipe do Consórcio. 

Segue quadro com justificativa de atraso apresentada pelos fornecedores de alguns itens 

programados pelos municípios consorciados: 

Atrasos nas entregas dos lotes 04 e 05/2022 – Prazo máximo de entrega 14/07/2022 

Medicamento Fornecedor/fabricante Justificativa apresentada pela empresa 

Amoxicillina 500 mg 
comprimido 

Medicamental/Brainfa
rma 

Estimada a conclusão das entregas para final de 
novembro, aguardando data mais assertiva. O 
fabricante relata não possuir produto em estoque.  



 
 

 
 

Cancelamento de empenhos dos lotes 04 e 05/2022 

Medicamento  Motivo 

Noretisterona + estradiol 50 + 5 
mg solução injetável 

A distribuidora Medilar apresenta carta do fabricante Cifarma alegando 
falta de matéria-prima e que possuía em estoque apenas validade 
03/2023, muito inferior ao exigido pelo edital e ao recomendado pelo 
MP. Desta forma o Consórcio optou pelo cancelamento da ata e 
devolução do recurso financeiro aos municípios. Lembrando que a 
distribuição deste medicamento, assim como dos demais 
contraceptivos, é de responsabilidade do Ministério da Saúde. 

 

Atrasos nas entregas do lote 06/2022 – Prazo máximo de entrega 15/08/2022 

Medicamento  Fornecedor/fabricante Justificativa apresentada pela empresa 

Amoxicilina + 
Clavulanato de Potássio 
500 mg + 125 mg 
comprimido 

Promefarma/Sandoz Trata-se de produto com sucessivos problemas de 
importação e validade inferior. Os demais fabricantes 
do medicamento também estão com 
indisponibilidade do medicamento, não sendo 
possível troca de marca.  Entregas com previsão de 
conclusão em 31/10/2022. 

Fenobarbital 100 mg 
comprimido 

União Química/União 
Química – alterado o 
fornecimento para 
Merco/Sanofi 

Previsão de conclusão das entregas até 14/10, pela 
empresa Merco, novo fornecedor contratado. 
O contrato anterior foi cancelado com o fabricante 
União Química em função de expressivos atrasos nas 
entregas, sob alegação de falta de matéria prima; 
considerando também que a nova previsão enviada 
não era assertiva e a anterior não havia sido 
cumprida; e que o novo fornecedor confirmou a 
disponibilidade do medicamento, com previsão mais 
assertiva.   

Fenobarbital 40 mg/mL 
solução oral, frasco 20 
mL 

União Química/União 
Química 

As entregas do medicamento sofreram atrasos em 
virtude de falta de matéria prima e atraso da Anvisa 
na liberação da documentação necessária para 
importação. O fornecedor União Química havia 
passado previsão inicial de entrega do medicamento 
até 30/08/2022, o que não se concretizou. As 
entregas teriam sido concluídas até a data de 
10/10/2022.  

Ibuprofeno 50 mg/mL 
suspensão oral 

Promefarma/Natulab O fabricante alega dificuldades na obtenção de 
insumos necessários para a fabricação. Previsão de 
finalização das entregas em 31/10/2022. 

Nitrofurantoína 100 mg 
cápsulas 

Soma-PR/Teuto O fabricante relata dificuldades na produção por 
conta do fornecimento das cápsulas. A previsão 
preliminar é de conclusão das entregas até 31/10. 
Trata-se de medicamento com longo histórico de 
dificuldades de mercado, com apenas 2 fabricantes 
com registro na Anvisa e recente comunicado de 
descontinuação pelo laboratório Teuto.  

Propranolol (cloridrato) 
40 mg comprimido 

Multifarma/Sanval A empresa apresenta carta do fabricante alegando 
falta de matéria-prima. Previsão de finalização das 
entregas em 21/10/2022. 



Atrasos nas entregas dos lotes 07 e 08/2022 – Prazo máximo de entrega 13/10/2022 

Medicamento Fornecedor/fabricante Justificativa apresentada pela empresa 

Ácido fólico 0,2 mg/mL 
solução oral 

Ágil/Airela O fabricante Airela atrasou a entrega do 
medicamento para a distribuidora. Previsão de 
conclusão das entregas até 31/10/2022. 

Albendazol 40 mg/mL 
suspensão oral  

Pontamed/Geolab Parte das entregas foi realizada. O fabricante relata 
falta do produto. Previsão de conclusão das entregas 
até 11/11/2022. 

Amoxicilina 500 mg 
comprimido  

Prati/Prati Entregas iniciadas, com previsão de finalização em 
06/11/2022. 

Amoxicilina 50 mg/mL 
pó para suspensão oral 

Prati/Prati Entregas iniciadas, com previsão de finalização em 
07/11/2022. 

Amoxicilina + 
Clavulanato de Potássio 
50 mg + 12,5 mg/mL 
suspensão oral, frasco 
com 75 mL 

Promefarma/Sandoz Trata-se de produto com sucessivos problemas de 
importação. Os outros dois fabricantes do 
medicamento com registro na Anvisa também estão 
com indisponibilidade, com previsão de normalização 
apenas em 2023. Assim, não é possível troca de 
marca. Entregas com previsão de conclusão em 
30/12/2022. 

Budesonida 32 
mcg/dose suspensão 
aquosa nasal em spray 

Pharmalog/Aché O quantitativo do lote 08/2022 foi faturado pelo 
distribuidor e está em rota de entrega; quanto ao lote 
07/2022, a distribuidora informa que aguarda o 
recebimento e até o momento não tem data assertiva 
para informar. 

Ibuprofeno 50 mg/mL 
suspensão oral 

Promefarma/Natulab O fabricante alega dificuldades na obtenção de 
insumos necessários para a fabricação. Previsão de 
finalização das entregas em 30/11/2022. 

Lactulose 667 mg/mL 
solução oral 

Ciamed/Abbott A distribuidora Ciamed informa que houve atraso no 
faturamento/entrega pelo fabricante Abbott, com 
previsão de conclusão até a data de 26/10/2022. 

Levotiroxina 25 mcg 
comprimido 

CM/Sanofi A distribuidora informa que o medicamento está 
sendo faturado pelo fabricante e que a previsão de 
conclusão das entregas é 14/11/2022 

Levotiroxina 100 mcg 
comprimido 

CM/Sanofi A distribuidora informa que o medicamento está 
sendo faturado pelo fabricante e que a previsão de 
conclusão das entregas é 14/11/2022 

Levotiroxina 50 mcg 
comprimido 

Pharmalog/Aché A distribuidora informa que não há posicionamento 
formalizado do laboratório fabricante do item 
indicando data assertiva de entrega. 

Lidocaína (cloridrato) 
gel  

Ágil/Pharlab O fabricante Pharlab, não faturou o medicamento 
para a distribuidora. Previsão de conclusão das 
entregas até 31/10/2022. 

Loratadina 10 mg 
comprimido 

Cimed/Cimed O fabricante alega problemas de logística para a 
entrega do medicamento, com previsão de conclusão 
até a data de 04/11/2022 para o lote 07/2022. Lote 
08/2022 já concluído. 

Nitrofurantoína 100 mg 
cápsulas 

Soma/PR/Teuto O laboratório fabricante está com dificuldades na 
produção em função do fornecimento de cápsulas. A 
previsão é de conclusão das entregas do lote 07/2022 



até a data de 31/10/2022. Trata-se de medicamento 
com longo histórico de dificuldades de mercado, o 
que também está relacionado ao fato de existirem 
apenas 2 fabricantes com registro na Anvisa e recente 
comunicado de descontinuação pelo laboratório 
Teuto 

Óleo mineral Soma/Farmax O fabricante Farmax alega problemas de produção A 
distribuidora informa conclusão das entregas até 
04/11/2022 

Sais para reidratação 
oral  

Promefarma/Natulab O fabricante alega indisponibilidade de matéria-prima 
para produção. A distribuidora apresentou oferta de 
troca de marca, que está em processo de análise pelo 
Consórcio.  

Cancelamento de empenho dos lotes 07 e 08/2022 

Medicamento Motivo 

Ácido fólico 5 mg comprimido O fornecedor, distribuidora Medilar, alega dificuldades na aquisição do 
medicamento junto ao laboratório detentor da marca cotada e demais 
fornecedores. 

Nitrofurantoína 100 mg 
comprimido  

Lote 08/2022 O laboratório fabricante está com dificuldades na 
produção do item, relacionadas ao fornecedor de cápsulas. Como a 
previsão enviada seria de conclusão da entrega em jan/2023, o item 
será cancelado e o valor estornado aos municípios. 

Medida suspensão Anvisa empenho dos lotes 07 e 08/2022 

Medicamento Motivo 

Ceftriaxona sódica 500 mg, pó 
para solução injetável   

Em função da recente publicação de recolhimento voluntário pelo 
fabricante Eurofarma, foi realizada orientação à distribuidora de não 
faturamento do item dos lotes 07 e 08/2022. 

Caso o município necessite de documentação para comprovação das justificativas apresentadas 

pelas empresas, ressaltamos que tal documentação está à disposição dos interessados, assim como 

também, os processos administrativos instaurados para aplicação das penalidades decorrentes de 

inadimplemento contratual. 

Atenciosamente, 

Mônica Holtz Cavichiolo Grochocki Carlos Roberto Kalckmann Setti 
Farmacêutica CRF-PR 3.184  Direção Executiva 
Direção Técnica 


