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COMPETÊNCIAS SCCGOV

Decreto Estadual  nº 47.727 de 02 de outubro de 2019

Art. 55 – A Superintendência Central de Compras Governamentais tem como competência
propor e implementar políticas e ações relativas à gestão de compras governamentais no
âmbito dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, bem como realizar
aquisições e contratações, com atribuições de:

I – propor, formular e implementar políticas e estratégias para potencializar o uso do
poder de compras do Estado, a fim de alcançar melhores preços e apoiar o
desenvolvimento de mercados;

III – propor e implementar política de centralização do processamento das contratações;

IV – propor e formular a política de utilização do sistema de registro de preços para as
aquisições e contratações para atendimento da demanda dos órgãos e entidades;



COMPETÊNCIAS CECOMP

Decreto Estadual  nº 47.727 de 02 de outubro de 2019

Art. 56 – A Central de Compras tem como competência realizar aquisições e
contratações em atendimento à demanda dos órgãos, autarquias e fundações do
Poder Executivo, com atribuições de:

II – planejar, coordenar e executar atividades para a realização de procedimentos
licitatórios e de contratação direta relativos a:
a) compras centralizadas de bens e serviços de uso comum pelos órgãos e
entidades;
b) processados por meio do sistema de registro de preços;



COMPETÊNCIAS CECONT

Decreto Estadual  nº 47.727 de 02 de outubro de 2019

Art. 57 – A Central de Contratos tem como competência gerir os contratos corporativos
oriundos de aquisição ou contratação centralizada e as atas de registro de preços
decorrentes dos procedimentos licitatórios realizados pela Central de Compras, com
atribuições de:

I – orientar os órgãos e entidades no tocante à execução contratual das
contratações centralizadas;

II – formalizar as alterações dos instrumentos contratuais previstos
no caput necessárias a sua adequada execução;



PLANEJAMENTO DE COMPRAS – REGISTROS DE PREÇOS

Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:

I – pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações
frequentes, com maior celeridade e transparência;

II – for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para
atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de Governo; e

III – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração.

 DECRETO ESTADUAL 46.311, DE 16/09/2013 - REGULAMENTA O SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS DISCIPLINADO NO ART. 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



PLANEJAMENTO DE COMPRAS – REGISTROS DE PREÇOS

 O órgão gestor (SEPLAG) faz o planejamento das compras uma lista base de
itens a serem licitados, para verificação de órgãos, entidades e do mercado;

 Os órgãos e entidades se manifestam sobre itens especificados até 30 dias
antes da abertura da adesão;

 Catálogo de Materiais e Central de Compras realizam atualizações de
descritivos e iniciam planejamento na data programada.
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – CENTRAL DE COMPRAS

Planejamentos de Compras Centralizadas por Registros de Preços:

 Padronização prévia das especificações de todos os medicamentos no catálogo de materiais:
realizada em 2016 e que beneficiou licitações – menos itens desertos e fracassados e
padronização para órgãos e entidades distintos, fortalecendo a lógica de centralização;

 Estabelecimento de fluxo em que é possível incluir, excluir ou modificar itens de materiais
que serão licitados;

 Alinhamento com equipe do Catálogo de Materiais para correção de itens em até 30 dias;

 Comunicação às áreas de Compras por meio do Ofício Circular SEPLAG/CECOMP nº.
3/2020 – Evento SEI! 20746667, de 23/10/2020;

 Verificação pelo mercado também é essencial para inclusão de unidades de aquisição
corretas e redução de número de itens desertos e fracassados.



PLANEJAMENTO DE COMPRAS – CENTRAL DE COMPRAS

Acesso à Página com Cronograma de RPs da Central de Compras:
 Acessar www.compras.mg.gov.br ;
 Selecionar aba Registro de Preços;
 Clicar em Planejamento de Compras.



PLANEJAMENTO DE COMPRAS – CENTRAL DE COMPRAS



PLANEJAMENTO DE COMPRAS – CENTRAL DE COMPRAS



RESULTADOS DAS COMPRAS – 2020

Planejamentos de Compras Centralizadas por Registros de Preços:
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RESULTADOS DAS COMPRAS – 2020

Planejamentos de Compras Centralizadas por Registros de Preços:
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RESULTADOS DAS COMPRAS – 2020

Planejamentos de Compras Centralizadas por Registros de Preços:
Quantidades de itens demandados pelo Núcleo de Judicialização 

em Saúde – NJS disponíveis em Registros de Preços para aquisição

338

855

JANEIRO DE 2020 FEVEREIRO DE 2021

+ 153%

*FONTE: SES/MG



LISTA BASE – 2021

GRUPOS PREVISTOS PARA LICITAÇÕES:

 Grupo 1: Itens vigentes do Planejamento 57 (319 itens) + 50 fracassados das demandas de
IPSEMG/PMMG/FHEMIG (Planejamento 313) + 50 itens de demanda prioritária do NJS sem
outras atas vigentes e que também não estão no Planejamento 388/2020 – 419 itens totais.

 Grupo 2: Itens vigentes do Planejamento 92 (290 itens) + 40 fracassados e desertos das
demandas de IPSEMG/PMMG/FHEMIG (Planejamentos 313) + 60 itens de demanda prioritária
do NJS sem outras atas vigentes e que também não estão no Planejamento 388/2020 – 390
itens totais.

 Grupo 3: Itens vigentes do Planejamento 119 (173 itens) + 100 itens de demanda prioritária do
NJS sem outras atas vigentes e que também não estão no Planejamento 388/2020 + itens
fracassados e desertos do Planejamento 388/2020 – Até agora, 273 itens totais.



LISTA BASE – 2021

GRUPOS PREVISTOS PARA LICITAÇÕES:

 Grupo 4: Itens vigentes do Planejamento 313/2020 + Itens Fracassados e Desertos
dos Planejamentos 1, 2 e 3 de 2021 – Até agora, 200 itens totais.

 Grupo 5: Itens vigentes do Planejamento 388/2020 + outras demandas do NJS –
Previsão de 200 a 300 itens totais, seguindo ordem de prioridade.

 Grupo 6: Demandas do NJS – 333 itens totais previstos.

 GRUPO APARTADO: Lista do Prioridades definida pelo NJS a ser realizado em
parceria de SEPLAG + SES – 323 itens totais. Previsão de realização entre os grupos
1 e 2.



CRONOGRAMA PREVISTO – 2021

GRUPO
DATA PREVISTA PARA ABERTURA 

DE ADESÃO
DATA PREVISTA PARA 

DISPONIBILIZAÇÃO DA ATA

1 01/03/2021 15/07/2021

2 01/04/2021 15/08/2021

3 01/05/2021 15/09/2021

4 01/06/2021 15/10/2021

5 01/07/2021 20/11/2021

6 01/08/2021 30/12/2021

APARTADO ENTRE MARÇO E ABRIL DE 2021 ENTRE JULHO E AGOSTO DE 2021



PREVISIBILIDADE – PLANEJAMENTO 2021

Disponibilização de Ferramenta de BI contendo histórico de execução:

 http://bit.ly/compracentralmedseplagmg

 Pode ser acessado na Página de Publicação da Audiência Pública: 
http://compras.mg.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1241:
audiencia-publica-compras-de-medicamentos-2021-seplag&catid=21&Itemid=112

 Para órgãos e entidades estaduais pautarem suas adesões;

 Para empresas do mercado farmacêutico planejarem suas cadeias de suprimentos;

 Para qualquer cidadão ter acesso aos dados estaduais com transparência.



PREVISIBILIDADE – PLANEJAMENTO 2021



EDITAIS 2021 – PRINCIPAIS PONTOS

 Especificações criadas e padronizadas por comissão de farmacêuticos em trabalho

conjunto com a equipe do CATMAS;

 Cotas para ME e EPP: Exceção à regra do Decreto 47.437 de 2018 por risco de

ruptura e desabastecimento – Histórico de itens desertos e fracassados;

 Validade das Propostas: 90 dias. Histórico de desistência de alguns fornecedores;

 Licitação de medicamentos com Registro na ANVISA. Caso haja exceção, haverá

menção expressa no edital.



EDITAIS 2021 – PRINCIPAIS PONTOS

ATENÇÃO:

 Preços ofertados acima do limite da tabela CMED/ANVISA: A oferta de qualquer medicamento por preço

superior ao seu limite na Tabela CMED implica em processo instruído pela ANVISA – Mesmo fornecedores

que não foram primeiros colocados já receberam multas;

 Incluímos a seguinte cláusula em nossos editais: “A licitação em questão poderá resultar em preços

registrados para execução com foco em atendimento de demandas judiciais, desde que a empresa licitante

vencedora tenha apresentado proposta com valor unitário do medicamento menor ou igual ao valor limite da

Tabela CMED mais recente para o medicamento em questão.”

 Empresas adotaram a aplicação do CAP como rotina em função dos benefícios obtidos. Segundo

levantamento do NAJS, hoje, 3 empresas concentram 55% dos medicamentos registrados para os quais não

foram aplicados o CAP – Empresas serão convidadas para tratativas, referente a quase 14% dos itens NJS.



EDITAIS 2021 – PRINCIPAIS PONTOS

 Pregão Eletrônico para Registro de Preços: Critério de menor preço por item; vigência de 12

meses (não há prorrogação);

 Realizados no www.compras.mg.gov.br ;

 Possibilidade de Carona: Prevista desde que haja aceite do órgão gestor e do licitante detentor

da ata – incentivamos a divulgação para os municípios mineiros usufruírem de nossas

contratações;

 Registro dos melhores preços de cada fornecedor: Há a possibilidade, desde que o preço esteja

dentro da referência: Ata de Cadastro de Reserva;

 Utilização de minutas de edital padronizadas e validadas pela AGE.



EDITAIS 2021 – PRINCIPAIS PONTOS

 Impugnação e Esclarecimentos: Passam a ser realizados dentro do ambiente do
www.compras.mg.gov.br da mesma forma que inserção de razões e contrarrazões de
recursos;

 Preços ofertados deverão incluir todos os tributos, encargos sociais, financeiros e trabalhistas,
taxas e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a execução do objeto da
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. Para
fornecedores mineiros: Com e Sem ICMS, nos termos da RESOLUÇÃO CONJUNTA
SEF/SEPLAG Nº 3.458, DE 22 DE JULHO DE 2003;

 Ao cadastrar proposta: Informar marca + modelo no sistema (número do registro na ANVISA
com 13 dígitos) sem identificação e realizar uploads de proposta e documentos de habilitação
(cada um em seu local apropriado e com identificação).



EDITAIS 2021 – PRINCIPAIS PONTOS

 O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da Autorização de

Fornecimento, ou outro instrumento similar, emitida pelo Órgão/Entidade;

 Valor mínimo municípios fora da RMBH: R$100,00;

 Será automaticamente realizada a atualização do preço de referência após a publicação do aumento

anual de preços de medicamentos autorizados pela ANVISA;

 Pesquisa de preços 100% realizadas por meio de Banco de Preços (do site Negócios Públicos, do Tribunal

de Contas do Estado de Minas Gerais, Banco de Preços e Saúde da ANVISA, BEC de São Paulo);

 Número de casas decimais: 4, sendo que, para emissão do pedido (empenho), após multiplicação do

valor unitário pela quantidade, o sistema exclui a terceira e a quarta casa decimal.



EDITAIS 2021 – A SESSÃO DO PREGÃO – NOVO DECRETO Nº 48.012/2020

ATENÇÃO:

 O certame se dará por meio do modo de disputa aberto e fechado.

 A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

 Encerrado tal período, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o

período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente

encerrada.

 Em seguida, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das

ofertas com valores até dez por cento superiores à de valor mais baixo possam ofertar um lance final fechado

em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste período.

 Mais informações sobre o modo de disputa e a interface do novo Sistema, podem ser encontradas em:

http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_09_-_Como_participar_da_sess%C3%A3o_do_preg%C3%A3o_FORNECEDORES.pdf



EDITAIS 2021 – CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS

Ponto de Atenção: Entraram em vigor, novas regras de pregão, que devem ser observadas. Nesse
sentido, destacamos em especial as cláusulas 7 e 8 do Edital.

 Deverá ser realizado o Upload da proposta em campo apropriado do sistema.

 Da mesma forma, deverá ser realizado o Upload da documentação de habilitação em campo próprio,
separadamente da proposta.

 Deve ainda, ser enviado um arquivo de proposta para cada lote e outro arquivo com documentação de
habilitação para cada lote.

 Todas essas informações encontram-se esclarecidas e exemplificadas com as telas do sistema para cada fase,
nos manuais de auxílio ao fornecedor disponíveis no Portal de Compras:

 http://www.compras.mg.gov.br/images/stories/Pregao/Novo_decreto/Manual_Preg%C3%A3o_Eletr%C3%B4nico_-
_vis%C3%A3o_FORNECEDOR__E_CIDAD%C3%83O_vfinal.pdf

 http://www.compras.mg.gov.br/images/OPF_08_-_Cadastrar_Proposta_Preg%C3%A3o_FINAL.pdf

Cuidado ao preencher todas as informações no sistema! O erro pode causar desclassificação. Estude o Edital
com calma e esclareça qualquer dúvida antes da licitação, também via sistema.



EDITAIS 2021 – ASSINATURA DAS ATAS

 Após a realização da licitação, os vencedores são convocados para assinarem a Ata de Registro

de Preços, se comprometendo a manter o preço ofertado pelo período de duração da mesma

(máximo 12 meses);

 Assinatura eletrônica: SEI! – Cadastro Usuário Externo. Cadastrem-se antes, com

antecedência;

 Há prazo para assinatura das atas, sob pena de punição, prevista em edital.



EDITAIS 2021 – GESTÃO DE ATAS

 Realizada pela Central de Contratos – CECONT;

 Remanejamento de cotas é possível. Se órgão ou entidade é partícipe da ata, pode ser

beneficiado com remanejamento de cota de determinado item mesmo que não tenha

realizado adesão para ele;

 Para reequilíbrios ou trocas de marca/embalagem ou suspensão cancelamento:

 Devem ser enviados pelo SEI!MG, mediante protocolização no Protocolo Geral, aos cuidados da
Central de Contratos do Centro de Serviços Compartilhados – CSC- da SEPLAG.

 A solicitação deverá conter a assinatura de representante legalmente autorizado a responder em
nome da empresa;

 Deve ser apresentados fatos supervenientes devidamente evidenciados por documentos que que
motivem a solicitação;

 Devem ser apresentadas tentativas de atendimento de atas ou contratos por meio de negociação
com outros fabricantes (no caso de fornecimento de bens);



EDITAIS 2021 – GESTÃO DE ATAS

 Para reequilíbrios ou trocas de marca/embalagem ou suspensão cancelamento:

 Devem ser apresentados documentos de habilitação atualizados e vigentes nos termos do Edital de
Licitação que originou a ata de registro de preço ou contrato.

 Caso alguma das condições acima não tenham sido atendidas, o pedido será devolvido ao solicitante para
adequação.

 O Endereço do Protocolo Geral da Cidade Administrativa é Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 –
Edifício Gerais – 1º andar – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31.630-901 .

 Horário de Funcionamento: 09h00min (nove horas) às 17h30min (dezessete horas e trinta 
minutos).

 É de inteira responsabilidade do solicitante a correta identificação do destinatário.

 Dúvidas e esclarecimentos sobre a gestão de atas e contratos podem ser enviadas para o               
e-mail gestaorp@planejamento.mg.gov.br.



OBRIGADO!

comprascentrais@planejamento.mg.gov.br

gestaorp@planejamento.mg.gov.br


