
AUDIÊNCIA PÚBLICA 
COMPRA ESTADUAL  

MEDICAMENTOS BÁSICOS 2021



SAF - ORGANGOGRAMA

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAFSuperintendência de Assistência Farmacêutica – SAF

Diretoria de 
Medicamentos 
Especializados

Diretoria de 
Medicamentos 
Especializados

Diretoria de 
Medicamentos 

Estratégicos

Diretoria de 
Medicamentos 

Estratégicos
Diretoria de Medicamentos BásicosDiretoria de Medicamentos Básicos

Estratégia da Regionalização da Assistência 
Farmacêutica – ERAF

Estratégia da Regionalização da Assistência 
Farmacêutica – ERAF



HISTÓRICO

Almoxarifado

M
ed

ic
am

en
to

s

Clientes

O
ut

ro
s



ESTRATÉGIAS DE COMPRAS

Compra Central x Compra Estadual;

Necessidade de repensar as compras públicas;

Foco nos municípios;

A regionalização.



FORMAS DE GESTÃO DE RECURSO

Totalmente Centralizado no Município
(TCM)

Município é gestor do recurso tripartite:
 Ata Estadual;
 Execução da Despesa Municipal

(empenho/liquidação/pagamento);
 Interface com o fornecedor.

Gestão Centralizadas no 
Estado (TCE e PDM)

O Estado é gestor dos
recursos municipal,
estadual e federal.



 Ampliação de incentivo financeiro:

Realocação do gasto com “área meio” para a população: R$ 0,35 per 
capta.

 Pesquisa da real necessidade e ampliação do Elenco de Medicamentos 
Básicos;

 Processo de aquisição no Estado;

 Disponibilização de Atas de Registro de Preços Estaduais – ARPE;

 Gestão municipal do recurso do CBAF.

MODELO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO RECURSO



DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO RECURSO DO CBAF – SUS/MG

Cooperação Técnica  aos municípios na aquisição de medicamentos com 
distribuição direta pelo setor farmacêutico.



CONTRAPARTIDAS CBAF

Em 2020 ainda houve a 
publicação da  

Deliberação 3191-
Resolução 7.167/20 – que 
pagou parcela bônus de 

R$0,95 per capta



PERSONAGENS DA ERAF

Município Fornecedor

SAF/SES
Central de 
Compras/SEPLAG



BASE LEGAL



PLANEJAMENTO 2021



COMPRA ESTADUAL – DECRETO nº 46.311/2013



CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MODELO

 SES é partícipe direta do em benefício dos municípios mineiros participantes do
ERAF;

 Cronograma de execução, lista de medicamentos e particularidades são decididos
pela SES (SAF) com apoio da Central de Compras da SEPLAG;

 Outros órgãos e entidades estaduais podem realizar adesão ao planejamento:
preço vantajoso à Administração Estadual;

 Entrega obrigatória em todos municípios participantes da ERAF: distribuição
realizada pelo fornecedor conforme cronograma mensal definido;



COMPRA ESTADUAL – PREVISIBILIDADE DA DEMANDA



CONDIÇÕES DA COMPRA

 Fornecedor detentor de 1 a 3 itens de material registrados -R$60,00; 

 Fornecedor detentor de 4 a 10 itens de material - R$90,00; 

 Fornecedor detentor de mais de 10 itens de material registrados -
R$120,00;

 Atas assinadas no SEI!MG: Providenciar cadastro prévio de empresas e 
pessoas;

Maturidade do Modelo



 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).

CONDIÇÕES DA COMPRA



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

CARACTERÍSTICAS DO EDITAL



CARACTERÍSTICAS DO EDITAL
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.



 Realizada pela Central de Contratos – CECONT DA SEPLAG;

 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);

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.

GESTÃO DE ATAS



EMISSÃO DOS PEDIDOS

 A aquisição dos itens homologados está prevista para ocorrer mensalmente:

 Os últimos 10 dias corridos do mês para programação dos quantitativos;

 Os primeiros 10 dias corridos do mês para emissão de empenho e
autorização e fornecimento.

 Prazo de entrega: 25 dias corridos a contar do último dia do prazo para
emissão de AF.

 Obs.: Não haverá pedidos nos meses de Dezembro de 2021 e Janeiro
de 2022: férias coletivas de empresas e fechamento de exercício
financeiro de municípios.



EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO MUNICIPAL

MODELO 
PADRONIZADO



HISTÓRICO ERAF

 Planejamentos ERAF já realizados:

ANO PLANEJAMENTOS Nº DE ITENS 
PLANEJADOS

Nº DE ITENS 
HOMOLOGADOS

% 
HOMOLOGAÇÃO

2016 51/2016 - 335/2016 - 337/2016 308 234 76%

2017 35/2017 - 335/2017 - 440/2017 299 232 78%

2018 77/2018 - 435/2018 285 236 83%

2019 108/2019 - 153/2019 - 281/2019 321 260 81%

2020 117/2020 – 155/2020 – 399/2020 331 277 83%

Expansão do número de itens 
disponibilizados



ADESÃO À ARPE:

 Ano de 2016: 256 municípios (~10 milhões de habitantes);

 Ano de 2017: 844 Municípios (~19 milhões de habitantes);

 Ano de 2018: 845 Municípios

 Ano de 2019: 846 Municípios

 Ano de 2020: 847 Municípios



PLANEJAMENTO X EXECUÇÃO DAS ARPES

PLANEJAMENTO
QUANTIDADE PLANEJADA 

(UNIDADES 
FARMACÊUTICAS)

QUANTIDADE EXECUTADA 
(UNIDADES 

FARMACÊUTICAS)

VALOR 
EXECUTADO

Planejamento 51/2016 3.421.502.648 1.581.110.597 R$   134.511.151,91 

Planejamento 35/2017 4.972.406.682 1.498.753.239 R$   177.822.938,09 

Planejamento 77/2018 3.955.839.591 1.445.911.656 R$   157.705.355,39 

Planejamento 153/2019 4.762.466.879 1.705.823.742 R$      209.654.024,59 



AMPLIAÇÃO DO ELENCO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS:

145
Medicamentos 

e insumos

331
Medicamentos e 

insumos (incluindo 
Fitoterápicos)

+



OPORTUNIDADES PARA A GESTÃO

 Inadimplência anual da ERAF ~ 5%;

 Em dezembro de 2020 a SES-MG quitou todos os repasses atrasados 
referentes à contrapartida estadual do componente básico;

 Adicionalmente houve pagamento de parcela bônus de R$ 0,95 per capta 
por intermédio da resolução;

PORTARIA Nº 2.516, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 – Saúde mental



 Repasse de recurso federal e estadual em dia; 
 Retorno do acompanhamento efetivo das ocorrências de 

pagamento;
 Retorno do acompanhamento efetivo das ocorrências de entrega:

1. Acompanhamento mais próximo dos participantes uma vez que não há mais a 
justificativa de descapitalização do modelo por parte do estado;

2. Maior cobrança a fornecedores e municípios com eventuais sanções em caso 
de não resolutividade;

3. Realização de Consulta Jurídica para bloqueio de municípios e fornecedores.

PONTOS DE CONTROLE DA ERAF:



ACOMPANHAMENTO DOS DÉBITOS

FORNECEDOR

• Identificação de débito municipal
• Notificação ao município;
• Notificação à SAF/SES (conforme modelo)

SAF/SES

• Envio de cobrança ao município por e-mail (CC fornecedor);
• Recebimento do comprovante de pagamento e retorno ao fornecedor;

SAF/SES

• Ou envio de Cobrança ao município por e-mail (CC fornecedor);
• Notificação por ofício ao município (CC fornecedor);
• Contato telefônico ou presencial junto ao município; 

SAF/SES

• Suspensão da execução da ARP no sistema*                                                   *Etapas em estudo
• Bloqueio do repasse do incentivo de R$0,35 per capta*



OBRIGADO!

comprascentrais@planejamento.mg.gov.br
jans.izidoro@saúde.mg.gov.br


