
MEMÓRIA DE REUNIÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 

Data: 26/02/2021 Horário de início:14h 
Local: Sala Zoom e Youtube Horário de término:16h 
Objetivo: Discutir a modelagem de compra centralizada de medicamentos para compras 
centrais de 2021. 

 

PARTICIPANTES 
https://drive.google.com/file/d/1EDETNLXPIE4NERYjq2fwyf-4ofu6rQrS/view?usp=sharing 

 

PONTOS DISCUTIDOS 
1. A audiência pública foi aberta pelo Superintendente de Compras Governamentais, 

Rafael Mayrink, que deu boas-vindas aos presentes e agradeceu a Fundação João 
Pinheiro (FJP) por ceder o espaço para a apresentação virtual, ao colaborador Tomaz 
(CSC) por organizar as perguntas no chat do Youtube. Foi feita a apresentação de 
membros da equipe da Central de Compras: o diretor da Central de Compras, Jafer 
Jabour, a coordenadora da Central de Compras, Rita, e de Luana Moutin 
(representando toda a equipe da Central de Compras). 

2. O Sr. Rafael Mayrink continuou a fala, agora já começando a audiência pública de 
compras de medicamentos de 2021 propriamente dita. A audiência de compra central 
(que abrange a compra de medicamentos para órgãos, secretarias e entidades 
estaduais) foi realizada no mesmo dia da audiência de compras estadual (que tem 
como objetivo a compra de medicamentos, sobretudo os básicos, para os municípios 
mineiros). Logo após, expôs um organograma da estrutura atual da SEPLAG, para 
melhor entendimento por parte dos fornecedores, explicando o papel da Central de 
Compras (CECOMP) e Central de Contratos (CECONT), diretorias vinculadas à 
Superintendência Central de Compras Governamentais (SCCGOV).  

3. Logo após, expôs a normativa que valida a razão da existência de compras 
centralizadas: Decreto Estadual n° 47.727, de 02 de outubro de 2019 (artigo 55 – 
competências SCCGOV; artigo 56 - competências CECOMP; artigo 57 – competências 
CECONT), assim como as vantagens dessa modalidade de compra para o Estado em 
termos de logística e economicidade, por exemplo. Expôs também a importância do 
Decreto Estadual 46.411, de 16 de setembro de 2013 (norma regulamentadora do 
Sistema de Registro de Preços, disciplinado no art. 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e que dá outras providências para o planejamento de compras -  
sobretudo art. 4°).  

4. Após explicação do arcabouço legal e competências, o Sr. Rafael continuou a 
explicação, com os fluxos da compra: SEPLAG é o órgão gestor do planejamento e 
contratação; no fluxo, tais atividades são centralizadas por ela. A execução é 
totalmente descentralizada. A SEPLAG faz uma lista base de itens a serem licitados, 
para verificação de órgãos, entidades (que se manifestam sobre os itens especificados 
até 30 dias antes da abertura da adesão) e mercado. CECOMP e Catálogo de Materiais 
(CATMAS) realizam atualizações dos descritivos e realizam o planejamento. O fluxo 
encontra-se detalhado na apresentação de power point disponível no Portal de 
Compras e veiculada na data da audiência. 
Continuou a explanação do planejamento de compras pelas compras centralizadas 
pelo Sistema de Registro de Preços (RP), em que ocorreu uma padronização prévia de 
das especificações de todos os medicamentos no CATMAS, assim como a padronização 
para órgãos e entidades distintos, fortalecendo a lógica da centralização. Comentou 



sobre fluxos internos (entre órgãos estaduais) e externos (Estado e mercado) para 
melhoria e sugestões no planejamento de compras por RP.  

5. Em seguida, Sr. Rafael expôs o local e passo-a-passo no Portal de Compras MG 
(www.compras.mg.gov.br) para acessar o cronograma de RPs e lista base da CECOMP. 
Reiterou a importância da unidade de aquisição no momento da verificação.  

6. Após, mostrou alguns resultados das compras centralizadas, feitas por RP, de 2016 a 
2020 (através do número de itens de medicamentos registrados por ano) e 
planejamento para 2021. Em 2020 o trabalho foi um pouco prejudicado, devido à 
grande demanda de atividades pela nova realidade imposta pelo COVID-19. Mostrou 
também um gráfico com a variação do valor total registrado, em bilhões, em compras 
de medicamentos, por ano. 2020 foi atípico, pois o consumo foi aumentado (devido à 
maior demanda gerada pela COVID-19), assim como pela consolidação do Núcleo de 
Judicialização da Saúde (NJS). Outro dado mostrado foi a quantidade de itens 
demandados pelo NJS disponíveis em RP para aquisição (houve um aumento de 153%, 
com tendência de ampliação, o que favorece o acesso ao cidadão aos medicamentos).  

7. Listou e explicou detalhadamente os grupos previstos para licitações na Lista Base de 
2021. A composição dos grupos encontra-se no seguinte link: . 

8. O Sr. Rafael expôs cronograma previsto para 2021, com as datas previstas para 
abertura de adesão e disponibilização das atas de todos os grupos citados acima, assim 
como o uso de uma ferramenta para melhoria da previsibilidade no planejamento de 
2021 -  disponibilização de ferramenta de BI, contendo histórico de execução (para 
órgãos e entidades estaduais, empresas do mercado farmacêutico e qualquer 
cidadão), para fundamentar maior adesão e transparência.  

9. Em seguida, Sr. Rafael explicou os principais pontos dos editais de 2021 a serem 
visualizados pelo mercado farmacêutico (ex: pregão eletrônico para RP, possibilidade 
de carona, utilização de minutas de edital padronizadas e previstas pela AGE, preços 
ofertados, impugnação e esclarecimentos, cadastramento de propostas, prazo de 
entrega, entre outros) e pediu atenção em alguns pontos polêmicos (ex.: preços 
ofertados acima do limite da tabela CMED/ANVISA, aplicação do CAP como rotina em 
função dos benefícios obtidos). Pediu atenção no novo Decreto n° 48012, nas novas 
regras de pregão, principalmente no que diz respeito ao cadastro de propostas e 
assinaturas de atas. Outro tópico abordado foi a questão da gestão de atas, realizada 
pela CECONT (ex: remanejamento de cotas, reequilíbrio ou trocas de 
marca/embalagem, suspensão de cancelamento). Foram estabelecidos pontos 
importantes. 

10. Por fim, o espaço de fala foi aberto para perguntas dos presentes, a seguir: 
 

HAULIUS MARRA: Olá Rita/Rafael, a exemplo do ano passado, vocês poderão compartilhar 
esta apresentação conosco? Obrigada. 
RESPOSTA: Sim. A apresentação já está disponível na Página da Audiência Pública no Portal de 
Compras de Minas Gerais: 
 
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 

 
ADRIANO (COSTA CAMARGO): Rita/Rafael, sabemos do caos que o vírus tem feito no mundo 
e possivelmente teremos uma segunda onda do vírus. Neste período teve falta de matéria 
prima e outras situações, que trouxeram muita dificuldade para distribuidores e indústria. 
Gostaria de saber se tem um planejamento para essa situação, caso ela ocorra no estado de 
Minas Gerais? 



RESPOSTA: Temos atas de registro de preços disponíveis para grande parte de medicamentos 
que constituem os kits de intubação para enfrentamento ao COVID. Assim, inicialmente não 
adotaremos uma estratégia específica. 
Caso ocorra alguma ruptura mais significativa, poderemos acionar os farmacêuticos estaduais 
e, da mesma forma realizada em 2020, iniciar uma tentativa de compra para alguns 
medicamentos específicos, de forma a abastecer a rede estadual. 

 
 

FREDERICO: Precisamos do envio de uma programação de compras dos órgãos estaduais, 
pois sente falta dessa informação (Rafael acredita ser representante da Rioclarense). 
RESPOSTA: Com a consolidação do Planejamento anual e a superação do pior momento do 
COVID, em que direcionamos esforços para outros tipos de aquisição, passaremos agora a 
adentrar na execução dos órgãos e melhoria da disponibilização de informações de 
programações dos órgãos. Como primeira ação, já disponibilizamos um painel de BI que 
apresenta a execução de órgãos e entidades em atas centrais de medicamentos nos 3 últimos 
anos, de forma a garantir transparência e previsibilidade: 
http://bit.ly/compracentralmedseplagmg 
 
Vamos também buscar outros meios de articular com órgãos e entidades a programação anual 
de compras de medicamentos de forma que o mercado farmacêutico conheça as demandas de 
cada um e saiba sazonalidades e demais informações relevantes para o devido planejamento 
das cadeias de suprimentos. 
 
 
BEATRIZ (PERGUNTA DO YOUTUBE): como será tratado o preço máximo aceitável, 
considerando que os medicamentos previstos no Convênio 162, quando saindo de São Paulo 
terão a tributação referente ao ICMS SP? 
RESPOSTA: Por se tratar de uma alteração recente, acabamos de receber os primeiros pedidos 
de reequilíbrio e já solicitamos um posicionamento da assessoria jurídica ligada à Advocacia 
Geral do Estado de Minas Gerais. Diante desta posição, poderemos comunicar 
antecipadamente se os pedidos serão ou não autorizados pela AGE. 
 

 
MARIA TEREZA (PBH): relatou falta de documentação nas solicitações de reequilíbrio de 
preço. Recebimento de solicitações incompletas. Em contato com a Central de Compras 
SEPLAG, é repassada a informação de que muitas vezes a solicitação foi incompleta, pedido 
foi indeferido. PBH fica em um impasse com o fornecedor em relações a empenhos passados. 
Repostas de atraso vindo incompletas, assim como pedidos de dilação de prazo. 
RESPOSTA: Informamos que a SEPLAG recebe solicitações de trocas, reequilíbrios suspensões 
definitivos nas atas de Registros de Preços. Os fornecedores devem seguir o seguinte rito para 
estas solicitações: 
 
Todas as solicitações de aditamentos/suspensões/cancelamentos deverão ser enviadas pelo 
Sistema Eletrônico de Informações SEI! MG, mediante protocolização no Protocolo Geral, aos 
cuidados da Central de Contratos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG. 
As empresas contratadas ou beneficiárias de atas de Registro de Preços que desejarem alterar 
alguma condição do produto ofertado ou do serviço oferecido deverão atentar-se aos 
seguintes requisitos para continuidade do pleito:  
• A solicitação deverá conter a assinatura de representante legalmente autorizado a 
responder em nome da empresa;  
• A solicitação deve apresentar breve relato dos fatos que levaram ao pedido de 
aditamento ou cancelamento;  



• Deve ser apresentado fato superveniente devidamente evidenciado que motive 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);  
• 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. 
 
Para o caso de entregas isoladas, ressaltamos a redação do Decreto Estadual nº 46.311 de 
2013: 
 
§ 8º A Administração poderá aceitar que o fornecedor entregue, para o item ou lote, produto 
de marca ou modelo diferente daquele registrado em ata, por motivo ou fato superveniente à 
licitação e desde que esse produto possua, comprovadamente, desempenho ou qualidade 
igual ou superior, não podendo haver majoração do preço registrado, observado o disposto no 
§ 7º do art. 13. 
 

 
WELBER NUNES: Com relação ao reequilíbrio de preços, questiono se não seria o caso de 
analisar a formulação de um manual ou até mesmo um formulário para esse fim. Imagino 
que pouparia o tempo do órgão e também do fornecedor.  
RESPOSTA: As informações apresentadas na resposta da pergunta anterior serão multiplicadas 
a todos os licitantes, de forma a orientar pleiteantes de aditamentos de atas. 
 

 
EGÍDIO (BIOHOSP): fez duas perguntas. Fornecedor relata que é necessário a repetição de 
alguns documentos (ex: documentos de habilitação) para cada item cotado pela empresa, o 
que tem gerado uma certa lentidão no cadastramento da proposta. Pergunta se é possível 
uma reavaliação. Fornecedor relata que no Comprasnet a inserção da documentação é feita 
apenas uma vez e a da proposta, insere-se para cada item. A outra pergunta foi em relação 
ao cadastramento, na questão de marca e modelo; fornecedor pergunta se as informações 
são necessárias e se são desclassificatórias caso não cumpram o pedido no edital. 
RESPOSTA: Informamos que iremos acionar a equipe do Governo Federal para verificar o 
funcionamento do Comprasnet e avaliar adaptação ao nosso sistema, de forma a facilitar o 
cadastramento de propostas pelos fornecedores. Qualquer alteração será avisada aos 
licitantes e adaptada nos editais de licitação de Minas Gerais. 
 

 
MARCELO (ATONS): o NJS não consegue passar uma previsão total de compras? 
RESPOSTA: Conforme informado, iremos procurar a equipe do NJS para obter dados mais 
assertivos relacionados ao planejamento de demanda da área. Caso exista este planejamento 
de previsões e caso seja autorizado, divulgaremos as informações repassadas. 
 

 



PAULA FERNANDES: Boa tarde, Rita/Rafael! Relata que no início da apresentação foi feita a 
divisão dos grupos de medicamentos. Ela quer entender como é feita essa divisão, como é 
feito o tratamento dos medicamentos de outras doenças (ex: doenças crônicas). 
RESPOSTA: A divisão proposta foi divulgada na apresentação da audiência pública e não é 
baseada na forma farmacêutica e nem no tipo de doença, mas em uma sequência histórica de 
itens licitados, de forma que não haja nenhuma ruptura. 
A apresentação já foi disponibilizada na página 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 
 

 
HAULIUS MARRA: Pergunta sobre o grupo 6 do ano passado, que não foram licitados. Há uma 
programação para eles? 
RESPOSTA: Itens com algum histórico de execução pelo Estado de Minas Gerais foram incluídos 
no Planejamento para Registro de Preços 388/2020, cuja licitação acontecerá em 15/03/2021. 
Os demais itens foram incluídos na lista base divulgada de acordo com priorização definida 
pelo NJS. 
 

 
RAFAEL ARAGÃO FERNANDES: Boa tarde, Rita/Rafael! A dúvida é em relação ao gargalo nas 
compras centralizadas, referente ao volume e qualidade do empenho emitido pelas unidades 
hospitalares (FHEMIG, PM, Risoleta,...). Está ocorrendo uma grande pulverização de 
empenhos, com valores muito pequenos. Fornecedor questiona se não é possível criar 
alguma forma de melhoria nesse tópico, como foi feito na questão do ciclo dos municípios.  
RESPOSTA: Conforme informado, uma vez organizadas as etapas de planejamento, licitação, 
articulação com órgãos e entidades e pagamento, precisamos nos aprofundar na execução, de 
forma a obter programações de demandas, melhoria da quantidade planejada x quantidade 
executada e consolidação de pedidos de forma a reduzir os custos de frete das empresas. 
Sendo assim, pauta deste ano deverá ser construção conjunta de estratégias de melhoria nas 
cadeias de suprimentos dos órgãos e entidades partícipes de nossos planejamentos de 
compras. 
 

 
WELBER NUNES: Em função da participação do NAJS no processo de medicamentos, não seria 
possível incluir a informação destacada em edital da quantidade destinada ao atendimento 
do mandado judicial? 
RESPOSTA: O sistema não disponibiliza esta informação apartada para o gestor do 
planejamento. Será então buscada articulação junto à SES/MG para tentarmos incluir esta 
informação como um anexo do Edital a partir da adesão realizada pelo órgão. Se for possível, 
o Edital passará a apresentar tal informação de forma a dar maior transparência e permitir 
melhor organização pelas empresas do mercado farmacêutico. 
 

 
LEONARDO (BIOHOSP): Quando o CAP aumenta o preço reduz, e quando reduz o preço 
aumenta, como é essa situação? 
RESPOSTA: O CAP é um desconto aplicado sobre o preço do medicamento. Se este desconto 
aumenta, quer dizer que o preço PMVG da Tabela CMED/ANVISA diminui. Desta forma, nestes 
casos, para vendas para atendimentos judiciais, quando o CAP aumenta, passando de 20,09% 
para 21,53%, as empresas que cotaram seus medicamentos no limite PMVG da ANVISA, devem 
reduzir seus preços na ata para poderem continuar vendendo para atender mandados judiciais. 
Caso contrário, compras para atendimento de judicialização não poderão ser realizadas. 



 
 

TAÍS (ROCHE): Poderia esclarecer se a compra centralizada terá prefeituras como 
participantes ou apenas a compra estadual? 
RESPOSTA: Por enquanto apenas as atas de compra estadual podem atender as prefeituras. As 
atas de compras central atendem apenas órgãos e entidades estaduais e a prefeitura de BH e 
seus hospitais. Trata-se de uma limitação sistêmica para que possamos controlar adesões e 
execução. 
 
Entretanto, nada impede que municípios possam aderir às atas de Compra Central na condição 
de carona. Temos quantitativos, previsão em edital e encorajamos a prática, pedindo, inclusive, 
às empresas do mercado farmacêutico para divulgarem a possibilidade a outros entes 
federativos. 
 

 
MAX (PERGUNTA NO YOUTUBE): Boa tarde! Com relação as validades dos medicamentos, 
existe a exigência de 75% da validade. Fica difícil quando tratamos de produtos importados. 
Enfrentamos dificuldades a cada entrega.  
RESPOSTA: A validade das aquisições de medicamentos é regulada pelo Decreto nº 47.390, de 
23 de março de 2018, que dispõe sobre políticas e diretrizes para as aquisições e contratações 
de bens e serviços de famílias de compras estratégicas, realizadas no âmbito da administração 
pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Assim, estamos vinculados ao 
regramento proposta. Ele permite exceções, mas estas devem ser previstas em edital. Assim, 
sugerimos sempre que, considerando a disponibilização da lista base, que nos sejam 
informados medicamentos que demandam condição especial de validade, que excepcione a 
regra, para que possamos prever em edital e melhorar a execução para todos os envolvidos. 
 

 


