
Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Gabinete da Secretaria Executiva
  

OFÍCIO Nº 561/2021/SE/GAB/SE/MS                                        

Brasília, 06 de março de 2021.
  
Ao Senhor
FRANCISCO EMERSON MAXMINIANO
Presidente da Precisa Medicamentos
Av. Portugal, 1100 - Rua 5 Parte A 14 A
06.696-060 - Itapevi/SP
e-mail: contato@precisamedicamentos.com.br
             maximiano@precisamedicamentos.com.br
 
C/c:
EMANUELA BATISTA DE SOUZA MEDRADES
Diretora na Precisa Medicamentos
e-mail: emanuela.medrades@precisamedicamentos.com.br   
 
 
Assunto: Aquisição de 50 milhões de doses de vacina contra a Covid-19
adicionalmente aos Contratos celebrados entre a União e a empresa BHARAT
BIOTECH LIMITED INTERNATIONAL, representada pela empresa PRECISA
COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 

 

Senhor Presidente,

 

1. Em complemento ao contrato celebrado, em 25 de fevereiro de 2021,
nº 29/2021, entre o Ministério da Saúde e a empresa Bharat Biotech Limited
International, representada pela empresa Precisa Medicamentos, para o
fornecimento de 20 milhões de doses da vacina Covaxin/BBV152, e
considerando a premente necessidade em expandir a aquisição de imunizantes
para o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19,
venho por meio deste manifestar a intenção de este Ministério da Saúde em
adquirir, adicionalmente, o quantitativo de 50.000.000 (cinquenta milhões)
de doses da vacina Covaxin/ BBV152 contra a Covid-19, para que sejam
entregues e disponibilizadas à população brasileira, ainda no primeiro semestre
de 2021.

2. Nesse sentido, solicito que sejam encaminhadas a este Ministério as
condições dessa Bharat Biotech, representada pela Precisa Medicamentos,
 realizar o referido fornecimento de vacinas, assim como o preço por dose, e o
cronograma de entrega do quantitativo adicional proposto de 50 milhões de
doses, a serem entregues preferencialmente entre março a junho de 2021.
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3. No que diz respeito ao preço, estendo o pedido para que essa
Precisa Medicamentos intervenha junto à Bharat Biotech a fim de reduzir o valor
dessas doses adicionais, considerando o quantitativo de doses solicitado e i
contrato anterior celebrado com este Ministério da Saúde. 

4. Diante da notícia de agravamento no cenário da pandemia
pelo aumento de casos e óbitos por Covid-19 no Brasil, muito agradeceria essa
Precisa Medicamentos interceder junto a Bharat Biotech na antecipação do
cronograma de entregas das 20 milhões de doses já previstas no Contrato nº
29/2021. 

5. Por oportuno, solicito acelerar as medidas de aprovação do
imunológico junto à Anvisa, para autorização de uso emergencial e temporário e
registro definitivo, assim como pesquisar e divulgar as condições de eficácia
junto às novas variantes do SARS-COV-2, em particular quanto à variante P1 e
outras ocorridas no Brasil.

6. Por fim, importa destacar que a solicitação em tela considera a
aceleração da vacinação em massa da população brasileira, no intuito de conter
os efeitos da pandemia por Covid-19 e salvar vidas.

 

Atenciosamente,

 
ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO

Secretário-Executivo
 

Documento assinado eletronicamente por Antônio Elcio Franco Filho,
Secretário(a)-Executivo, em 06/03/2021, às 20:42, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0019407423 e o código CRC 9EAF7D4F.

Referência: Processo nº 25000.175250/2020-85 SEI nº 0019407423
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