
MEMÓRIA DE REUNIÃO – CSC/SEPLAG 

Data: 20/02/2020 Horário de início: 09:00 

Local: Gerais – 2° andar – sala 07 Horário de término: 12:00 

Objetivos: Apresentar os resultados obtidos na compra centralizada de 2019 e discutir os 
principais problemas enfrentados. 
 

 

PARTICIPANTES 

Gustavo Braga (Coordenador da Central de Compras) 
Luana Teixeira (Central de Compras) 
Roxane Santos (NJS/SES-MG) 
Edicarlos Araújo (PMMG) 
Ingrid Linhares (Fhemig – HIJPII) 
Cíntia Gonçalves (Abbott) 
Angelica Alvarenga (Abbott) 
Ana Cristina Sales (Costa Camargo/Abbott) 
Patrícia Ciannella (Fresenius Kabi) 
Fernanda Mendes (Minas Sul) 
Fernanda Chow (Fresenius Kobi) 
Cristiane Salles (Viamed/Nestlé) 
Marlla Araújo (Nestlé) 
Marina Braga (Nestlé) 
Monalisa Faria (IPSEMG – HGIP)  
Juliana Araújo (GCOMP/SMSA/PBH) 
Minele de Carvalho (GCOMP/PBH) 
Adson Moreira (PBH) 
Amanda Diniz (PBH – SMSA) 
Rafaella Barbosa (Biohosp) 
Marco Erler (Biohosp) 
Marcella Braga (IPSEMG) 
Melina Glória (Danone Nutrícia)  
Rayssa Teixeira (Danone Nutrícia) 
Sinara Menezes (Prodiet) 
Lívia Emediato (Danone Nutrícia) 
Christiane Ferreira (Danone Nutrícia) 
Luciana Magalhães (NJS/SES-MG) 
Priscila M (FHEMIG) 
Cíntia Passos (FHEMIG) 
Alduir Bento (FHEMIG) 
 

 

 

 

 



PONTOS DISCUTIDOS 

 
1. O Coordenador da Central de Compras, Gustavo Braga, iniciou a reunião apresentando 

a estrutura organizacional da Central de Compras, que foi alterada após a reforma 
administrativa de 2019. 

a. Apresentou, também, a subsecretaria a qual a Central pertence, o Centro de 
Serviços Compartilhados, e seu objetivo de unificar e padronizar os processos 
administrativos comuns aos órgãos realizando, até então, compras 
estratégicas; 

2. Em seguida, foi falado um pouco sobre o Projeto CCC: objetivos, expectativas e 
provável expansão da superintendência;  

3. A função da Central de Contratos também foi apresentada, frisando a 
responsabilidade sobre a gestão das atas de Registro de Preço (RP).  

 E-mail para contato com a Central de Contratos: 
gestaorp@planejamento.mg.gov.br; 

4. Após esse momento introdutório, a parte mais técnica foi tratada: 
a. Sistema de Registro de Preços (SRP): possibilidade de atendimento do maior 

número de órgãos pelo menor preço; o intuito é ter apenas um RP de dietas 
enterais no ano de 2020. 
Roxane: Como vai funcionar para a judicialização? Considerando que terá 
apenas um RP e as demandas são imprevisíveis? 
RESPOSTA: Na compra centralizada não vamos exigir uma marca específica, 
então quando necessário, a SES deverá executar o produto similar que estiver 
na Ata de Registro de Preços, mesmo que não seja da mesma marca que a 
solicitada; E o que for dieta exclusiva da judicialização, será registrado de 
qualquer forma; 
 
Roxane: E se o item não estiver contemplado no RP? 
RESPOSTA: Inicialmente, a ideia é que tenha apenas um RP. Contudo, poderá 
ser feito outro para desertos, fracassados e os que não foram inseridos no 
primeiro momento.  

b. Fluxo do RP; 
c. Compras descentralizadas x centralizadas:  

 Diminuição do risco ao gestor, ao mercado e aos prin;cípios da 
competitividade, publicidade, vantajosidade e eficiência 

d. Compras descentralizadas - Principais questões:  

 Ausência de padronização (itens repetidos, direcionados e confusos) e de 
controle de estoque;  

 Baixa eficiência e ausência de gestão (vários processos de compra 
simultâneos, poucos órgãos atendidos, Administração Pública pagando 
preços diferentes no mesmo produto, dificuldade de gestão da ata, 
constante ruptura de fornecimento, etc); 

e. Compras centralizadas e trabalho de padronização de itens de dieta - 
Resultados: 

 Diminuição do número de RP’s simultâneos; 

 Diminuição do valor pago; 

 Redução de 76% dos itens cadastrados no CATMAS; 

 Aumento da concorrência; 

 Diminuição da média do tempo para publicação das atas (atualmente 4,4 
meses); 



 Aproximadamente R$ 600.000,00 economizados entre os anos de 2017 e 
2019; 

 Porcentagem de sucesso nas licitações: 85,61%; 

 Apenas 04 agentes envolvidos; 
f. Histórico de execução BI 

Lívia - Danone: Ressaltou a importância da previsão de execução para o 
fornecedor, principalmente para produtos que precisam de importação. O 
fornecedor precisa de um prazo para se programar e atender a demanda. 
RESPOSTA – Roxane – NJS/SES-MG: Há uma dificuldade de planejamento e 
de considerar o real cenário para pensar o quantitativo. Esse é um problema 
que vai diminuir porque, com a regularidade, teremos dados fidedignos para 
montarmos o planejamento. 
RESPOSTA: A atuação da SEPLAG se limita ao que diz respeito à Ata de 
Registro de Preços. Sobre a execução, problemas de entrega e etc, a relação 
se dá entre o fornecedor e o órgão demandante. Como estratégia para 
aumentar a execução das atas, a SEPLAG disponibiliza o histórico de execução 
(para os órgãos e fornecedores) e solicita aos órgãos demandantes uma 
justificativa para adesão do quantitativo solicitado, quando maior que o do 
ano anterior. 

g. Análise dos preços – Para pregoeiros; 
Sobre aumento do valor registrado: o jurídico considera que o mercado 
possui seus riscos e, para ser considerado fato superveniente a questão deve 
estar extremamente embasada e justificada. 

h. Apresentação das datas de previsão para abertura da adesão e 
disponibilização da ata.  

 Data limite para órgãos enviarem a lista de itens que pretendem aderir: 
até o dia 12/03; 

Roxane - NJS/SES-MG: propôs uma revisão da descrição dos itens 
padronizados em 2017. Esses itens estão precisando de atualização por causa 
das denominações segundo as RDC’s. Isso impacta a lista base a ser enviada 
pelos órgãos. Ex. fórmulas infantis precisam ser separadas por faixa etária; 
dietas com lactose, etc; 
RESPOSTA: Marcaremos uma reunião para discussão dos itens. 

i. Validade 
Lívia – Danone: A gente trabalha com alguns produtos complicados em 
relação a validade. Eu entendo a preocupação de vocês mas acho que 
poderíamos chegar em um termo que atenda todo mundo, porque o Estado 
pode ficar sem o produto. 
Qual a validade mínima aceitável? 

j. Principais pontos do edital: 
• Especificações dos itens; 
• Cotas para ME e EPP; 
• Validade das propostas; 
• Adaptadores: não serão exigidos; 
• Critério de menor preço e vigência de 12 meses; 
• Realizados no www.compras.mg.gov.br; 
• Possibilidade de carona; 
• RP de cada fornecedor – é permitido registrar o preço do segundo 

fornecedor, caso eles aceitei ofertar um preço dentro da referência; 
• Remanejamento de cotas; 



• Publicidade: Publicações relacionadas aos planejamentos ocorrerão no 
www.compras.mg.gov.br, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e 
em jornal de grande circulação (grande vulto das aquisições); 

• Comunicação com o pregoeiro ou equipe técnica: 
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br; 

• Atas assinadas no SEI! MG; 
• Na proposta: Preços deverão incluir todos os tributos, encargos sociais, 

financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura 
possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais 
ficarão a cargo única e exclusivamente da contratada. Para fornecedores 
mineiros: Com e Sem ICMS; 
Tributação – participação da PBH; 

• Identificação do produto deve conter necessariamente: Número 
completo do registro MS/ANVISA, contendo os treze dígitos; indicação do 
quantitativo por embalagem da apresentação ofertada; 

• Qualificação técnica: Ficha técnica do produto + alvará ou licença sanitária 
ou licença de funcionamento + registro CRN ou órgão equivalente; 

• Impugnação: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br, ou 
protocolizada junto ao PROTOCOLO GERAL. Sugerimos sempre a imediata 
confirmação do recebimento. 

• Prazo de entrega será de 10 dias úteis após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento; 

• Validade do produto; 
Sugestão: Diferenciar, talvez entre produtos nacionais e importados; 

• Sabor: mínimo 2 sabores por entrega; 

 Valor mínimo para municípios fora de RMBH; 
• Realização da pesquisa de preços pelo Bando de Preços; 
• Número de casas decimais: no arredondamento o sistema exclui a última 

casa. 
k. Expectativas 2020: 

 Disponibilizar os produtos de nutrição enteral oriundos da judicialização; 

 Maior participação de empresas e consequente aumento da 
competitividade nos certames licitatórios: garantir o abastecimento das 
unidades de saúde; 

 Melhorar os índices de sucesso das licitações: redução de fracassados e 
desertos. 
 

5. Encaminhamentos: 
a. Reunião SEPLAG e nutricionistas dos órgãos demandantes para 

padronização dos itens: 12/03/2020; 
Tópicos para serem discutidos: especificação dos itens; validade mínima 
para os produtos; valor mínimo de pedido para municípios fora da RMBH. 

b. Prazo para envio das fichas técnicas dos produtos pelos fabricantes: envio 
até 02/03; 

c. Avaliar a inserção na Ata sobre descontinuidade – obrigação do fornecedor 
de avisar a central, caso tenha algum caso de descontinuidade; 

d. Analisar qual item está com definição de sabor no CATMAS. 
 

 

 


