
MEMÓRIA DE REUNIÃO 
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS 

Data: 26/02/2021 Horário de início:16h 
Local: Sala Zoom e Youtube Horário de término:18h 
Objetivo: Discutir a modelagem de compra estadual de medicamentos básicos para 
municípios mineiros em 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. Começou falando sobre a 
importância da compra estadual de medicamentos básicos para os municípios 
mineiros (devido ao grande impacto financeiro, social e de saúde pública, que ocorre 
advinda dessa ação). Explicou os temas que serão abordados na audiência, tais como 
as condições dessa compra, sua origem, condições principais do edital, para o 
mercado farmacêutico e o cidadão. 

2. Em seguida, o Sr. Rafael apresentou o Diretor de Medicamentos Básicos da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), Jans Bastos, que irá apresentar a audiência em conjunto com 
o Superintendente. Essa Diretoria é vinculada a Superintendência de Assistência 
Farmacêutica (SAF) de Minas Gerais. 

3. O Sr. Jans se apresentou aos presentes e logo após começou a apresentação, 
mostrando o organograma da SAF e suas funções. Explanou sobre a Estratégia da 
Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF); a compra centralizada estadual 
de medicamentos básicos faz parte dela.  Após, fez um histórico sobre a aquisição e 
logística de medicamentos feita pelo estado de Minas Gerais. Ressaltou que esse 
modelo gerou a necessidade de se repensar as compras públicas (dualidade compra 
central x compra estadual), com foco nos municípios e regionalização da questão. 
Apresentou o modelo de descentralização da execução do recurso, agora voltadas 
para o município (totalmente centralizadas nesse ente), ou seja, o município sendo o 
gestor do recurso tripartite. Apresentou as contrapartidas do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica, destacando que o estado de Minas Gerais finalmente 
quitou em 2020 todas as contrapartidas aos municípios, ou seja, eles estão 
capitalizados. 

4. Ele também apresentou os atores participantes do ERAF (município, fornecedor, 
CECOMP/SEPLAG e SAF/SES), modelo realizado desde 2016. A base legal advém da 
Resolução CIB-SUS MG 30.433, de 13 de novembro de 2019 e diversos decretos 
municipais. 

5. A palavra retornou para o Sr. Rafael, que explanou sobre o planejamento para compra 
estadual de 2021. Diferenciou as compras centralizadas da compra estadual de 
medicamentos, através de explicação constante na página do Portal de Compras MG. 
Explicou mais detalhadamente características gerais do segundo modelo de compras.  

6. O Sr. Rafael também citou o uso de ferramenta de BI para melhoria da previsibilidade 
da demanda e aumento da segurança nas aquisições. Em seguida, explicou sobre as 
condições de compra (ex: valores de pedidos mínimos e cadastro prévio de 
fornecedores no SEI, impugnações e esclarecimentos, preços ofertados, cadastro de 
ofertas). Comentou sobre as características do edital, dando atenção especial para 
alguns pontos. 



7. O Superintendente também abordou a gestão das atas novamente, como feita na 
audiência de compra central e o Diretor repassou outros pontos importantes. O Sr. 
Jans explicou também a questão da emissão dos pedidos e mostrou um exemplo de 
emissão de autorização de fornecimento municipal, com possíveis melhorias a serem 
efetuadas.   

8. O Sr. Rafael ressaltou novamente que todos os processos da SEPLAG passam pelo 
crivo da Assessoria Jurídica da Advocacia Geral da União, com lastro legal de todas as 
normativas e instruções processuais. Apresentou um histórico de planejamentos da 
ERAF ao longo dos últimos 5 anos (2016 a 2020), que mostra um aumento do número 
de itens planejados e homologados, assim como do percentual de homologação 
(ampliando o rol de escolha dos municípios). Também foi mostrado que a adesão dos 
municípios é cada vez maior. Por fim, mostrou dados de planejamento x execução das 
ARPES. Citou a ampliação do elenco dos medicamentos básicos (de 145 
medicamentos e insumos para 331 medicamentos e insumos, inclusive fitoterápicos). 

9. Com a palavra novamente, o Sr. Jans mostrou oportunidades para a gestão e pontos 
de controle da ERAF, com todas suas implicações. Ele reafirmou que os repasses dos 
recursos federal e estadual estão em dia. Mostrou também a questão do 
acompanhamento dos débitos e suas etapas. 

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

FREDERICO: Questiona os débitos deste processo centralizado, que até hoje que não foram 
resolvidos. 
RESPOSTA: Conforme informado, há uma força tarefa estadual para quitação destes débitos 
antigos, de modelos anteriores, e grande parte deles serão quitados ainda em março de 2021. 

 
 

MARCELO: Quando vão ser sanados esses débitos da gestão centralizada? 
RESPOSTA: Conforme informado, há uma força tarefa estadual para quitação destes débitos 
antigos, de modelos anteriores, e grande parte deles serão quitados ainda em março de 2021. 

 
 

ERIKA PENHA: Gostaria que fosse pontuado/discutido a respeito dos empenhos ordinários 
que muitos dos municípios adotam. Principalmente nesse momento de muitas rupturas de 
várias moléculas, devido a pandemia. Isso dificulta em muito a questão que se refere ao 
prazo de entrega dentro do estipulado e, consequentemente, o pagamento do débito pelo 
município. Peço ainda que seja abordado esse tema no cenário de mudança de ano fiscal, 
que muitas vezes culmina em muitos empenhos cancelados (muitas vezes, sem aviso 
prévio) por parte dos municípios, o que agrava ainda mais a situação porque acaba por se 
transformar num ciclo que não se fecha. Sem contar que quando estamos regidos por 
empenhos ordinários. Todas as nossas tentativas de entregas periciais para atender a 
demanda do município e principalmente do paciente na ponta são frustradas por questão 
financeira e muitas vezes porque o próprio município não tem autorização para receber ou 
não consegue efetuar o pagamento com mais de uma nota fiscal emitida para o mesmo 
empenho. Haveria possibilidade de mudança nesse modelo? 
Para finalizar, ainda sobre o assunto empenho ordinário, quando do fechamento do ano 
fiscal e, consequentemente, muitos cancelamentos de empenhos por parte dos municípios, 
haveria possibilidade deste processo ser controlado pelo SIGAF? Em muitos casos, o 
fornecedor só tem conhecimento deste cancelamento quando o município recusa a entrega 
da mercadoria. Esse fluxo de informação ainda é muito precário. 
RESPOSTA: Primeiramente, pela ótica da organização orçamentária, retiramos os ciclos de 
dezembro e janeiro em função de férias coletivas de fabricantes e distribuidores, mas também 
devido ao encerramento de exercício financeiro nos municípios, que gera inúmeros 



cancelamentos de empenhos. Sendo assim, a ausência de ciclos nestes meses causa redução 
do retrabalho para todos os atores envolvidos. 
Sobre a questão de empenhos, de fato a regra é a emissão de empenhos ordinários. Nos 
comprometemos a elaborar um documento contendo sugestões relacionadas à execução 
para os municípios. Abordaremos a questão de AFs  e empenhos separados para 
medicamentos distintos, o que poderia reduzir o impacto pela falta de algum item dos 
pedidos realizados. 
O SIGAF ainda não consegue controlar estes empenhos em função de limitações sistêmicas, 
mas a sugestão será considerada em melhorias futuras. 

 
 

RAFAELLA (BIOHOSP): Boa tarde a todos! Tenho três perguntas:  
1- Caso o município tenha ficado inadimplente durante a vigência do contrato, ao 
encerrar a ata, o Estado nos apoia no cancelamento das AFs não entregues?  
2- Precisamos de apoio do Estado relativo à cobrança dos clientes inadimplentes. 
Os mesmos clientes continuam comprando a cada inicio de ATA e voltam a dever a 
empresa. Como o Estado pode intervir nesses casos?  
3- Se realmente continuaremos arcando com as despesas relativas às devoluções 
de itens de clientes que solicitam indevidamente (item ou quantitativo de item) no 
SIGAF e depois que os recebem, percebem que pediram errado e dizem que temos 
que coletar, pois não pagarão (já que pediram indevidamente ou se podemos nos 
recusar a aceitar esse tipo de devolução). Obrigada pessoal! 

RESPOSTA: Para a pergunta 1, informamos que iremos elaborar Documento Orientativo aos 
municípios para tratar execução e outros assuntos, de forma que tenhamos melhoras no 
ponto abordado. Adicionalmente, em caso de dificuldades com municípios a equipe do Estado 
poderá auxiliar na busca de contato e respectiva solução. 
Sobre a pergunta 2, conforme informado já recebemos um documento consolidado de 
algumas empresas que destacaram cerca de 30 municípios inadimplentes, que realizam 
pedidos grandes no início da ata e não pagam. O Jans informou que o Estado já está em dia 
com o repasse aos municípios e para resolver o problema, realizaremos consulta jurídica para 
verificar a possibilidade de bloquear os municípios recorrentes na inadimplência. Trata-se de 
meio para garantir a legalidade de nossas tomadas de decisão e aprimorar a dinâmica de 
execução e controle das atas. 
Sobre o assunto 3, não tínhamos conhecimento sobre tal situação, mas nos disponibilizamos 
para tratar. Pedimos que a situação nos fosse enviada por escrito e evidenciada para 
buscarmos uma melhor solução. Ainda assim, o assunto deverá ser abordado no documento 
orientativo que elaboraremos para os municípios. 

 
 

GUSTAVO (SANOFI): Rafael, Jans e equipe, quero parabenizar e agradecer o histórico de 
consumo! Com certeza esse mapa ira clarificar nas decisões e proporciona uma visualização 
completa para matriz do histórico compras.  

 
 

LEONARDO (BIOHOSP): Boa tarde a todos! Parabéns pela audiência e pelo trabalho de 
sucesso do ERAF.  

1- Fornecedor observa que muitos municípios ainda fazem pregões de mesmos 
itens desse pregão centralizado. O que é possível fazer por parte da SEPLAG? 
2- O sucesso do ERAF poderia ser implementado com outros insumos que o 
município consome, tais como nutrição e materiais médicos? Parabéns por essa 
ajuda de "bloqueios" junto aos municípios inadimplentes. 
3- Qual e-mail mesmo para esse passivo de 2016? 



RESPOSTA: Sobre o grande número de pregões municipais, fortalecemos o argumento de 
preços mais agressivos nas atas estaduais de forma a demonstrar a vantajosidade e marketing 
pelas empresas detentoras das atas. Além disso, o Documento Orientativo buscará 
demonstrar a vantagem de preços e itens. Por último sugerimos a realização de vídeos para 
disponibilização aos municípios de forma a orientar os municípios para favorecer a execução 
nata, demonstrando ganhos de escala, economia processual e vantajosidade das 
contratações. 
Sobre o segundo tópico, Jans informou que a ampliação do modelo para o componente 
especializado já está sendo estudada e que ao longo do ano poderão surgir novidades sobre 
o assunto. 
O contato para questionamentos do passivo de 2016 é jans.izidoro@saude.mg.gov.br. 

 
 

MARIA TEREZA (PBH): Relata que há muito atraso de entrega por parte dos fornecedores, 
aciona os fornecedores com o decreto do ERAF. Porém ainda percebe muito atraso, faz 
notificações, copia as notificações no e-mail de ocorrências do estado, porém não percebe 
resposta. Gostaria de saber se algo pode ser feito para ajudar os municípios nessa questão, 
principalmente porque geralmente são os mesmos fornecedores que atrasam. 
RESPOSTA: A consulta jurídica realizada sobre bloqueio de municípios também conterá a 
pauta de bloqueio de fornecedores. Trata-se de uma via de mão dupla de busca de 
aprimoramento do modelo, em que devemos contar com bons licitantes e pagamento regular 
dos municípios. Assim, maiores posicionamentos serão dados com a nota. Adicionalmente, 
convidaremos a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais para discutir estas situações 
e aclarar papéis de gestor e partícipes relacionados às sanções. 
 

 
RAFAEL ARAGÃO FERNANDES: Fez duas considerações: 

1- Relata falta de retorno por parte das prefeituras, não consegue uma posição se é 
possível entregar o item depois do vencimento da ata. Relata dois gargalos: o fim 
da vigência da ata e o final do mês. Sugere uma formalização forçada das prefeituras 
para responderem os fornecedores, uma posição do órgão sobre entrega de 
mercadorias. 

2- Várias atas para cada município, vê isso como um problema na prática do 
fornecedor. 

RESPOSTA: A SES/MG possui rede de contatos dos municípios atualizada e poderá 
compartilhar para facilitar a comunicação. A questão da execução ao fim da ata será incluída 
no Documento Orientativo para os municípios, de forma a aclarar dúvidas existentes.  
E mais uma vez, a divulgação da política da ERAF pode ser meio para reduzir processos de 
compras paralelos e melhorar a execução na ata estadual. Cabe então a orientação estadual 
por meio de documento e vídeos e também pelos detentores das atas, de forma a melhorar 
a execução. 
 

 


