
MEMÓRIA DE REUNIÃO  
AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRA ESTADUAL 

Data: 13/07/2020 Horário de início: 09:30 
Local: Auditório JK Horário de término: 12:00 
Objetivo: Discutir a modelagem de compra estadual de tiras reagentes e glicosímetros e o 
edital convocatório de certame licitatório para a licitação de 2020. 

 

PARTICIPANTES 

Conforme lista de presença. 

 

PONTOS DISCUTIDOS 

1. A audiência pública foi aberta pelo Superintendente Central de Compras 
Governamentais, Rafael Mayrink Ferreira, que deu boas-vindas aos presentes. 

2. Em seguida, deu-se início à parte técnica: 
a. Estrutura atual da Central de Compras; 
b. Estrutura da SES/MG 
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. Estratégia de compras; 
h. Estratégia da Regionalização da Assistência Farmacêutica (ERAF); 
i. Modelagem da contratação anterior (Planejamento 334/2016); 
j. Apresentação dos dados:  

i. Valor total registrado: R$ 141.239.019,84 
ii. Economia potencial de mais de R$ 200 milhões; 

iii. Melhor preço do Brasil: tiras a R$ 0,33 (sem ICMS); 
iv. 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. 

k. Planejamentos de 2020: 
i. Especificações mantidas; 

ii. Não há reserva para ME/EPP; 
iii. Validade das propostas: 90 dias; 
iv. Exigência da solução controle e dispositivo para transferência de 

dados para os glicosímetros; 
v. Pregão Eletrônico para Registro de Preços gerando uma Ata de RP 

com vigência de 12 meses e contrato de 3 anos sem prorrogação; 
vi. Contrato é padrão e feito pela SEPLAG; 

vii. Atas e Contratos serão assinados eletronicamente via SEI!; 
viii. Permissão para carona; 

ix. Remanejamento de cota é possível; 
x. Possibilidade de o edital publicado já atender ao Decreto nº 

10.024/19 – Novo Decreto de Pregão do Governo Federal; 



3. Por fim, o espaço de fala foi aberto para perguntas dos presentes e os seguintes 
pontos foram apontados: 
 

i. Ausência da exigência de balanço patrimonial; 
ii. Citação do termo “Venda proibida ao comércio” nos produtos; 

iii. Ausência da exigência de atestado de capacidade técnica; 
iv. Redução do prazo de entrega; 
v. Aumento no valor mínimo de entrega; 

vi. Adequação das normas técnicas citadas no edital para as legislações 
pertinentes de produtos para a saúde; 

vii. Possibilidade de adequação do descritivo do glicosímetro para 
tecnologia em que não há contato do sangue com o equipamento; 

viii. A empresa Medlevensohn entregou para o Diretor de 
Medicamentos Básicos da SES, os artigos científicos “Contaminação 
microbiana em monitor de glicemia: pesquisa de possíveis 
patógenos” da Consultora técnica farmacêutica Ana Maria Targa e 
“Influence of Partial Pressure of Oxygen in Blood Samples on 
Meansurement Performance in Glicose-Oxidase-Based Systems for 
Self-Monitoring of Blood Glucose” do Journal of Diabetes Science 
and Technology. O intuito foi para a SES reavaliar sobre a tecnologia 
solicitada nos descritivos dos itens e aumentar a segurança para os 
pacientes do Estado. 
 

4. A audiência foi encerrada e todos as perguntas e pedidos de esclarecimentos serão 
respondidos, postados e divulgados no Portal de Compras. 
 

 


