
MEMÓRIA DE REUNIÃO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS 

Data: 10/02/2020 Horário de início: 14:00 

Local: Gerais – Plenária Horário de término: 16:30 

Objetivo: Discutir a modelagem de contratação e o edital convocatório do certame 
licitatório para seleção de fornecedores para os Medicamentos do Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica elencados na RENAME 

 

PARTICIPANTES 

Conforme anexo. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

1. A audiência pública foi aberta pelo Coordenador da Central de Compras do 

Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG), Gustavo Braga, que explicou o que seria 

abordado e diferenciou as compras centralizadas da compra estadual de 

medicamentos. Na Compra Central, os órgãos do Estado (FHEMIG, IPSEMG, 

PMMG, SES, SEJUSP, UNIMONTES), o Hospital Risoleta Neves, Hospital do 

Barreiro, Prefeitura de Belo Horizonte são os participantes; já a Compra 

Estadual é a compra para atendimento da Estratégia da Regionalização da 

Assistência Farmacêutica (ERAF), um planejamento em que a SES adere ao 

Registro de Preço como representante dos municípios mineiros. Em ambos os 

casos, a SEPLAG é o órgão gestor que processa a licitação para gerar as atas 

de Registro de Preços. 

2. Em seguida, Gustavo apresentou o Jans Izidoro, Superintendente da 

Assistência Farmacêutica da SES para condução conjunta da parte técnica da 

Compra Estadual. 

a. Organograma SAF 
b. Histórico da ERAF 
c. Estratégias de compras 
d. Descentralização da execução do recurso do CBAF – SUS/MG 
e. Formas de gestão do recurso 
f. Modelo de descentralização do recurso 
g. Contrapartidas CBAF 
h. Personagens da ERAF 
i. Base legal 
j. Planejamentos 2020: 

i. Edital – Características gerais 
ii. Condições da compra 

iii. Trocas de marca e cancelamentos 
iv. Emissão dos pedidos 
v. Emissão de autorização de fornecimento municipal 

vi. Histórico ERAF 



vii. Adesão à ARPE 
viii. Planejamento x Execução das ARPES 

ix. Ampliação do elenco de medicamentos básicos 
x. Desafios para a gestão 

xi. Pontos de controle da ERAF 
xii. Acompanhamento dos débitos 

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

 

Tereza – PBH: Houve revisão de especificação dos itens do ERAF? Uma 

solicitação que fizemos a mais tempo para o Estado para fazer uma alteração 

na AF na parte da data de entrega, vem uma data 30 dias posterior à emissão 

da AF e essa data é divergente da data do ciclo no memorando e isso causa 

um desentendimento entre o fornecedor e o município. Outra coisa é que 

sentimos um pouco de falta de apoio da SAF em relação ao atraso de entregas, 

a gente manda a notificação para a SAF e não recebemos apoio e retorno. Por 

último, há previsão de novo pregão de tiras de glicemia e glicosímetros?  

RESPOSTA: A especificação foi revisada apenas para os itens que são comuns 

à Compra Central. Quanto ao planejamento de tiras de glicemia e 

glicosímetro, ele iniciará, provavelmente, em março. Com relação a AF, já foi 

enviado para a equipe responsável pela modernização do SIGAF, realizarem 

as melhorias no sistema.  E sobre o apoio da SAF em relação aos atraso de 

entregas, a SAF não tem autonomia para instruir o processo pelo município. 

O que pode ser feito é uma orientação mas o processo, em si, é muito 

particular de quem contrata. 

 

Rafaela – BioHosp: No edital fala que temos obrigação de atender a demanda 

do município quando gerada dentro da vigência ata. Quando o município está 

inadimplente há muito tempo, há o bloqueio e a vigência da ata expira. 

Gostaríamos do apoio da Secretaria, no sentido de cancelar as AFs não 

entregues a municípios inadimplentes a mais de 90 dias. Qual a postura SES 

nesse sentido, se irá nos apoiará e cancelar as AFs em função desse problema? 

E, se vão voltar as reuniões mensais?  

RESPOSTA: Com relação a AF, é complicado a SES cancelar a AF do município. 

Se o município tem uma autorização pendente, ela é dissociável da ata e se o 

município quitou a dívida pouco tempo depois (120 dias, por exemplo), por 

mais que ela tenha vencido, se for de interesse das partes, é mais interessante 

que se mantenha. Há uma dificuldade do Estado de controlar as finanças de 

todos os municípios, além da parcela de responsabilidade do Estado nesses 

atrasos devido aos repasses, que talvez melhorem a situação dos municípios. 

Para esses casos, a estratégia mais indicada seria a negociação direta com 

cada município. Sobre as reuniões, há um interesse na retomada das reuniões, 

a tendência é que voltem.  



SUGESTÃO: Estabelecer no edital o cancelamento automático das AFs após os 

120 dias. 

 

Não identificado: Em uma situação de troca de marcas (ex.: caso tenha uma 

ruptura momentânea de uma marca e o fornecedor tenha outra disponível 

para o mesmo medicamento), o processo é muito burocrático. Seria possível 

facilitar esse processo, através, por exemplo, de uma carta do fornecedor, 

explicando/comprovando a situação e o indicando outra marca que 

substituísse, sem prejuízo para a SES, que enviaria um ofício aos municípios 

para que negociassem o fornecimento da marca nova, momentaneamente, 

com o fornecedor.  

RESPOSTA: Sobre a ruptura, temos o cadastro de reserva, onde o segundo 

colocado também é registrado e pode atender a demanda, desde que pelo 

mesmo preço do vencedor. O problema é que toda solicitação que altera a ata 

de alguma forma, passa pela aprovação do jurídico e eles não analisam com 

essa lógica. 

 

Flávia – Biomig: As quotas só podem ser utilizadas depois da assinatura das 

atas? Isso procede? 

REPOSTA: Sim, a execução só começa após publicação da ata. O quantitativo 

que vemos é da SES, que é o consolidado dos municípios. A quota do município 

é baseada no que ele planejou e solicitou, corrigida pelo histórico de execução 

dele. Contudo, caso ele atinja o total da cota, pode haver um remanejamento 

das quotas entre os municípios. 

 

Felipe – Costa Camargo: Minha dúvida é em relação a vigência de contrato. O 

contrato passa a ter vigência a partir da data de publicação no diário oficial, 

certo? E esse contrato é estipulado com prazo determinado para execução do 

mesmo. Pela Lei de Licitações, todo contrato, para ser prorrogado, precisa de 

comum acordo entre as partes.  

Supondo que, durante a vigência do contrato, um município X ficou 

inadimplente e o contrato foi paralisado. Em uma situação onde o contrato, 

hipoteticamente já venceu, e o município te cobra a entrega, uma prorrogação 

de contrato deveria ser feita, no meu entendimento.  

E o que mais me preocupa é que, em geral, já há outra ata vigente, as vezes 

com o preço até mais barato, o que caracterizaria dano ao erário. 

Tecnicamente, se o contrato perdeu a vigência e, por culpa da administração, 

o fornecimento foi suspenso, o fornecedor não tem obrigação de entregar o 

produto. Essa questão deve ser melhor analisada. 

REPOSTA: Na verdade, o registro de preço não gera contrato. O registro de 

preço gera uma ata não prorrogável, pois a duração máxima é 12 meses. 



Quando você gera a AF, ela é equivalente ao contrato e representa a relação 

jurídica entre fornecedor e município. A Ata, inclusive, não gera obrigação de 

execução, é uma expectativa de aquisição. No Estado não tem costume de 

suspender AF se a ata vencer. É um entendimento de cada ente. 

 

Rafael – Prati: Valor do pedido mínimo: sugeriu estudar um aumento anual 

no valor mínimo de pedido baseado no aumento anual da anvisa. SIGAF: 

prefeituras pequenas desmembra os pedidos em várias AF é possível “vedar” 

essa opção no SIGAF, ele colocar uma trava do valor mínimo? É possível fazer 

uma ferramenta de histórico de execução similar a disponibilizada para a 

compra centralizada pela Central de Compras no SIGAF? 

REPOSTA: Será analisado e pensada a questão sobre o valor mínimo. Está 

sendo discutida e desenvolvida a solução de BI disponível no site com os dados 

do SIGAF para demonstrar toda a monitorização da execução do programa 

pelos municípios. 

 

Não identificado: É possível inserir novos medicamentos?  

REPOSTA: Não, a Compra Estadual é para medicamentos a aquisição dos 

medicamentos relacionados na RENAME. 

 

 

 


