
MEMÓRIA DE REUNIÃO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 

Data: 10/02/2020 Horário de início: 09:30 

Local: Gerais – Plenária Horário de término: 12:00 

Objetivo: Discutir a modelagem de compra centralizada de medicamentos e edital 
convocatório de certame licitatório para compras centrais de 2020. 

 

PARTICIPANTES 

Conforme anexo. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

1. A audiência pública foi aberta pelo Superintendente de Compras 

Governamentais, Rafael Mayrink, que deu boas-vindas aos presentes e 

convidou o Secretário de Estado de Saúde, Sr. Carlos Eduardo Amaral Pereira 

da Silva, para fazer sua contribuição. 

2. O Sr. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva iniciou sua fala ressaltando o 

reestabelecimento das relações entre a Secretaria de Estado de Saúde de 

Minas Gerais (SES-MG) e os fornecedores. Segundo ele, o pagamento de 

quase a totalidade dos fornecedores traz segurança e razoabilidade para tal 

relação, que é de muita relevância para o Estado. O Sr. Secretário assinalou, 

ainda, o compromisso da SES-MG, em conjunto com a Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG-MG), de melhorar a compra 

estatal e o fornecimento de medicamentos, inclusive judicializados, através da 

compra centralizada a ser realizada pela Central de Compras da SEPLAG-MG. 

3. Em seguida, o Secretário de Estado Adjunto de Saúde, Sr. Luiz Marcelo Cabral 

Tavares, completou reforçando a importância da qualidade da compra de 

medicamentos de forma ordinária, impactando diretamente na Judicialização 

e tornando-a residual. 

4. O Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG-MG 

(CSC/SEPLAG), Sr. Rodrigo Ferreira Matias, reforçou a importância da parceria 

da SEPLAG-MG e da SES e sua ampliação, através da inserção dos 

medicamentos judicializados na Compra Central processada pela Central de 

Compras, assinalando a perspectiva de diminuição dos custos e preços. Além 

disso, Sr. Matias expôs as principais marcas do governo atual: a serenidade e 

profissionalismo, que auxiliam a tornar possíveis tais expectativas. O 

Subsecretário também comentou sobre o projeto do Centro de Compras 

Compartilhados que será implementado no início de 2021. 

5. O Assessor-chefe do Núcleo de Judicialização em Saúde, Sr. André de Andrade 

Ranieri, se manifestou, agradecendo a sua equipe do Núcleo de Judicialização, 



a equipe da SEPLAG e, especialmente, o Coordenador da Central de Compras 

Gustavo Batista Braga e o Superintendente Rafael Mayrink, destacando a 

importância do Centro de Serviços Compartilhados. O assessor-chefe 

argumentou sobre os gargalos enfrentados pelo núcleo, principalmente a 

dificuldade de previsibilidade, que leva aos quantitativos superestimados. Ele 

destacou, ainda, que após mudanças nos fluxos internos (que diminuíram 

mais da metade no número de processos no Sistema Eletrônico de 

Informações – SEI) e a utilização de dados para realização de planejamentos 

foi possível montar o cronograma das licitações, com uma estimativa mais 

fidedigna. Por fim, solicitou aos fornecedores a aplicação do CAP nos preços 

registrados, uma vez que são aproximadamente 2.400 itens de judicialização 

a serem adquiridos.  

6. O Sr. Rafael Mayrink retomou a palavra, destacando o cumprimento dos 

compromissos firmados pelo Estado e a articulação formal entre SEPLAG e 

SES, com objetivo de abastecer o Estado. Solicitou o apoio dos fornecedores 

para negociação com os pregoeiros da equipe, informando que a lógica de 

Registros de Preço (RP) será mantida. Outras solicitações foram: a análise dos 

itens na Lista Base divulgada no Portal de Compras e a aplicação do CAP, para 

atendimento a todos que irão aderir ao RP e diminuir o tempo de 

compra/disponibilidade dos medicamentos, uma vez que será feito apenas 1 

processo;   

7. Em seguida, deu-se início à parte técnica, conduzida pelo Coordenador da 

Central de Compras, Gustavo Batista Braga: 

a. Lista base: histórico da construção das especificações padronizadas em 
2015 por um grupo de farmacêuticos; 

b. Estrutura atual da Central de Compras; 
c. Sistema de Registro de Preços: definição, competência da SEPLAG e 

funcionamento; 
d. Ata de RP: definição, prazo, cadastro de usuário externo SEI!; 
e. Dificuldades das compras descentralizadas; 
f. Vantagens das compras centralizadas; 
g. Apresentação dos dados:  

i. Aumento de 102% do número de itens em 2019, em relação a 2016; 
ii. Valor total registrado em 2019: mais de R$ 2 bilhões;  

iii. Tempo médio para disponibilização das atas da SEPLAG (4,3 meses);  
iv. Total de pessoas envolvidas com os processos de medicamentos: 6 

servidores;  
v. Porcentagem de itens de sucesso na licitação: aproximadamente 

61%; 
vi. Valor economizado em 2019 em compras estaduais, comparando 

com o preço de 2016 e considerando o quantitativo solicitado em 
2019: mais de R$ 537 milhões; 

vii. Histórico de execução: Ferramenta informativa contendo o histórico 
de consumo dos órgãos participantes das atas de registro de preços, 
construída com base na execução dos itens de medicamentos 
empenhados nos anos de 2018 e 2019; 



viii. Análise dos preços (ferramenta usada pelos pregoeiros para 
negociação que demonstra a variação de preços nas atas da 
SEPLAG). 

h. Planejamentos de 2020: 
i. Lista base: como foi feita, divisão em 06 planejamentos, lista 

disponível no portal e enviada para os órgãos para análise; 
ii. Apresentação das previsões de adesão e disponibilização das 06 

atas: atender primeiro a área hospitalar; 
iii. Principais pontos dos editais; 
iv. Informações sobre o CAP e sua aplicação nas licitações; 
v. Informações sobre a Gestão das atas; 

vi. Apresentação das expectativas para o ano de 2020. 

8. Rafael solicitou aos fornecedores que cotem apenas os itens que realmente 

tem capacidade de atendimento ao longo de 12 meses e ressaltou o 

compromisso da Central de Compras com a ANVISA de punir quem não 

cumpre as regras estabelecidas, ao cotar acima do preço CMED. Além disso, 

ele ressaltou que não é prática comum do jurídico autorizar o reequilíbrio de 

preço, apenas comprovando um fato superveniente muito grave (ex.: greve 

dos caminhoneiros), a variação cambial é considerada risco do negócio. 

9. Por fim, o espaço de fala foi aberto para perguntas dos presentes, sendo elas: 

 

Rafael – Novartis: Uma preocupação que a gente tem e um problema que a 

gente enfrenta é: preço estimado. Isso é um ponto importante porque essa 

ata vai abranger várias instituições então a gente não pode ter problema de 

fracasso. Então acho que é muito importante porque tem diferença de ICMS 

e a gente percebe isso em outros estados, essa dificuldade. Então acho que 

esse é um ponto que tem que ser muito bem analisado por vocês em relação 

as atas desatualizadas, mesmo a gente aplicando CAP, pode ter problema. E é 

muito importante ter essa atenção. 

RESPOSTA: Acho que o Gustavo falou muito bem sobre a forma que a gente 

conduz o nosso certame licitatório, a gente tem uma previsão do aumento da 

ANVISA acontecer em abril e meados de maio, mas não sabemos esse 

percentual ainda no início do ano. A gente vai aplicar para todo mundo? Não, 

até porque medicamento básico tem concorrência entre todos. Será aplicado 

nos medicamentos exclusivos. PROVAVELMENTE será aplicado, dependendo 

da análise das atas do resto do Brasil, para garantir nossa segurança jurídica. 

 

Samuel – Grupo Medcomerce: A Ata de Registro de Preço, como vocês 

disseram, será para vários órgãos. Se um órgão atrasar o pagamento por mais 

de 90 dias, posso suspender o fornecimento para todos os outros órgãos?  

RESPOSTA: Não, cada órgão tem uma cota e é partícipe, mas a execução é 

descentralizada. Se o atraso for superior a 90 dias, é possível suspender o 



fornecimento apenas para o órgão que não fez o pagamento, para os outros 

órgãos continua obrigatório. 

 

Edmar – Laboratório EMS: Eu vi aquela relação de itens para pegar alguns 

itens como exemplo que devem ser mais demanda de ação judicial e, pelo 

volume estimado, acredito que vão fracassar. Porque são produtos que tem 

um custo menor e não tem marca específica, então eu não sei se, nesse caso, 

nesses itens que tem um volume menor de haver uma dispensa ou compra 

única. Então, para não comprometer a demanda, as vezes até avaliando com 

os órgãos que participam, poderia ser feito um processo pontualmente para 

esse tipo de item. 

RESPOSTA: O valor mínimo é para entrega fora da Região Metropolitana. A 

gente entende que vocês vão ter um rol de medicamentos muito grande 

dentro da licitação. A ideia é que a gente consiga convencer vocês a entrar nos 

menos vantajosos, mas também a entrar nos mais vantajosos. Pode não ser 

vantajoso uma entrega só para esse produto mas pode ser que você ganhe 

outros também. Então no total, vai acabar valendo a pena. Alguns produtos 

não são muito vantajosos, mas com o restante dos itens, a condição pode ficar 

mais interessante. Esse ano não há previsão de fazer outros modelos de 

licitação. Além disso, há também o fator do custo da licitação, a ideia de 

centralizar é, também, diminuir os custos com licitação. Logo, não é vantajoso 

para a Administração Pública e é um movimento contrário aos propósitos da 

centralização. 

 

Rafaela – Biohosp: Eu queria discutir um assunto: o edital está vedando a 

aceitação de carta de compromisso de troca no edital e eu acho que isso 

engessa muito o edital. Tudo bem que já reduziu a validade de 70 para 50% e 

isso já é muito bom. Mas em alguns casos pontuais, a gente recebe o 

medicamento, as vezes até importado ou tem algum problema, e a gente 

recebe com 49% de vida útil. Quando a gente vai tentar entregar o 

medicamento que está desabastecido no órgão, não aceita carta de garantia 

de troca. Eu acho que tem que deixar isso em aberto para o órgão fazer essa 

avaliação, de qual é a demanda dele, qual o estoque dele naquele momento 

e se o que eu estou oferecendo faz sentido para ele ou não. Não é uma 

obrigatoriedade o órgão aceitar a garantia mas abrir essa brecha para ele 

avaliar, porque as vezes o órgão precisa daquele medicamento e eu tenho o 

medicamento para oferecer, com uma qualidade um pouco inferior e eles não 

podem aceitar porque o edital veta. Acho que isso deveria ser reavaliado 

porque atrapalha a mim, que sou fornecedora, e ao órgão.  

RESPOSTA: A gente teve uma conversa recente sobre isso, mas a gente tem 

que inserir essa cláusula por força de decreto. Foi elaborado um decreto em 



2018, estabelecendo a exigência da carta de compromisso até por um 

problema que o mercado identificou de órgãos que pediam para trocar 6 

meses, 1 ano depois, por exemplo. Então, tivemos que regulamentar. Talvez 

seja o caso de o Comitê Gestor de Medicamentos avaliar a alteração do prazo. 

Mas existem exceções também.  

 

Rafael – Biohosp: Há alguma estratégia da SEPLAG para aumentar a execução 

dos órgãos? Existe um “atendimento” mínimo desejável? 

REPOSTA: O ideal seria 100% de execução. A gente entente esse problema e 

já realizamos reuniões cobrando mais execução. A superestimação é normal 

por medo de faltar na ponta, há um diálogo e cobrança com os órgãos para 

que considerem a execução (inclusive, há o histórico de execução no Portal de 

compras e é disponibilizado aos órgãos) ao levantar o quantitativo e também 

exigimos solicitação da justificativa de quantitativo. 

 

Felipe – Costa Camargo: A minha dúvida é em relação ao planejamento e à 

previsibilidade. A gente tem acesso à quantidade que foi efetivada no último 

“contrato”, mas o prazo de entrega é pequeno, 10 dias é muito pouco. Não 

existiria uma política de pré-empenho para dar um prazo para o fornecedor 

se preparar para atender a demanda?  

RESPOSTA: O assunto ainda foi não tratado. Há a possibilidade, já é feito na 

regionalização, inclusive. Mas necessita negociação com os órgãos. 

 

Flavia – Biomig: A dúvida que eu tenho é em relação a diferença de 

apresentação dos medicamentos (ex.: uns tem mais princípio ativo e outros 

menos). Sabemos que a tabela CMED tem diferenciação de preço, o que 

impacta nos valores. Como isso é tratado? 

REPOSTA: A gente entende que a tabela CMED não deve ser o referencial. 

Fazemos pesquisa de mercado e analisamos os preços. Apesar da compra por 

ml ser mais justa para o mercado, é de difícil execução devido à extrema 

dificuldade de conversão. Isso será analisado caso a caso, o fornecedor deve 

enviar ao e-mail comprascentrais@planejamento.mg.gov.br caso se sinta 

prejudicado pela apresentação do seu produto. 

 

Hernane – Biohosp: A gestão de alto custo manda dia antes o que vai comprar 

(10 dias), é possível estender isso para os outros órgãos? A outra pergunta é 

sobre a liquidação: o Estado está conseguindo caminhar bem para resolver a 

questão financeira. Mas, muitas vezes, esbarra na questão da burocracia, há 

uma demora muito grande na liquidação da nota, o que impacta no 

pagamento. 

mailto:comprascentrais@planejamento.mg.gov.br


RESPOSTA: Jans – a liquidação na SES não demora mais que 1 (uma) semana. 

Sendo assim, não será um fator na SES para protelar o pagamento além do 

esperado. 

Rafael – A primeira parte da pergunta é muito parecida com a anterior sobre 

pré-pedido, podemos verificar essa possibilidade. E sobre o pagamento, cada 

órgão o faz de forma descentralizada, então seria necessária uma negociação. 

 

Felipe – Costa Camargo: Há um problema na troca de marca do produto 

(referência e genérico), o jurídico exige que a proporção do desconto seja a 

mesma pois se baseia na tabela CMED. A sugestão é utilizar a pesquisa de 

mercado e não a CMED como parâmetro. 

RESPOSTA: Valor da CMED como referência não é o ideal. Tópico está em 

discussão com jurídico CSC. 

 

Não identificado: Na apresentação há um prazo de adesão da ata e publicação 

da ata, quando o pregão começa a acontecer? A expectativa para esse ano é 

que exista apenas um pregão?  

RESPOSTA: Na tabela temos expectativas de datas para a adesão e 

disponibilização da ata. Entre essas atividades, acontecem muitas outras em 

paralelo: a pesquisa de preço, que demanda mais tempo (geralmente 3 

semanas), a avaliação do jurídico (10 dias úteis), etc. Então, geralmente o 

pregão acontece durante 1 mês/1 mês e meio após abertura da adesão. Sobre 

os itens, pode ocorrer de repetir alguns itens, mas a ideia é ser exceção, pois, 

em alguns casos, é necessário para abastecimento da ponta 

 

Rafael – Prati: O pedido mínimo auxilia tanto a gente, quanto o órgão. Como 

vai funcionar o pedido mínimo para as unidades de BH? Nós recebemos 

muitos pedidos de valores muito baixo, como será essa dinâmica? Caso o 

órgão peça um valor menor, o sistema bloqueia automaticamente, ou é 

necessário tratar caso a caso com o órgão?  

REPOSTA: A reclamação é legítima mas carece um alinhamento com os 

órgãos, assim como o pré-pedido. Caso o pedido chegue, o fornecedor pode 

recusar. 

 

Egídio – Biohosp: para empresas mineiras há a desoneração de ICMS e 

quando o cálculo é feito para algumas empresas, não bate com o PF 0:  há uma 

divergência nos cálculos e durante a negociação é solicitado a redução do 

valor ofertado por causa dessa divergência no cálculo. Nós conseguimos 

levantar que a diferença é de PIS/COFINS que são impostos federais, portanto 

não fariam parte da desoneração do decreto estadual. É necessário rever essa 



situação, principalmente por conta dos medicamentos exclusivos, onde acaba 

ocorrendo a desoneração de impostos que não são cabíveis. 

REPOSTA: Já foram realizados vários cálculos para tentar chegar na base de 

cálculo correta e consultas com a Secretaria de Fazenda para compreender a 

metodologia utilizada, porém sem sucesso. Já foi realizado consulta na 

ANIVSA para saber o valor do PIS/COFINS, porém também sem sucesso. 

Entendemos que o valor deveria bater e ser o PF 0. SEPLAG e SES não sentem 

seguras em aceitar valores maiores que o PF 0 nos pedidos, portanto se algum 

fornecedor saber como é feito o cálculo corretamente gentileza informar. 

Samuel – Ocorreu o mesmo problema, porém fizeram uma consulta com 

SES/GO e com a Fazenda e foi respondido para que fizessem a desoneração 

de 17%, eles não pegam o PMVG 0, pegam o PMVG 17% e desoneram, porém, 

nunca chega no PF 0. Nós temos o parecer do MP/GO, fizemos uma consulta 

que indicou esse cálculo. 

Rafael - Solicitou que o Samuel envie esse parecer e irá encaminhar para 

análise junto ao jurídico do CSC para a construção de uma solução nesta 

questão. 

 

 

 


