AUDIÊNCIA PÚBLICA – COMPRAS DE MEDICAMENTOS - 2020 - SEPLAG

COMPRA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 2020

Via Registro de Preços, para atendimento pleno a todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual de Minas Gerais.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de Compras da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, convida todos os interessados para discutir a modelagem de compra
centralizada de medicamentos e edital convocatório de certame licitatório para compras
centrais de 2020. Audiência Pública realizar-se-á segunda-feira 10 de fevereiro de 2020 às
09:30 horas, na Plenária do Prédio Gerais – 9º andar – da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves. O edital proposto e as documentações complementares encontram-se
disponíveis no Portal de Compras de Minas Gerais, site www.compras.mg.gov.br; os
interessados são encorajados a manifestar-se previamente à realização da audiência,
encaminhando suas dúvidas e considerações para o endereço eletrônico comprascentrais@pl
anejamento.mg.gov.br
.

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: http://bit.ly/30NFY0O
-

Edital e anexos
Lista Base
Apresentação Compras Centralizadas (11/02/2020)
Ata da Audiência - Compras Central (14/02/2020)

COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 2020
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Via Registro de Preços, para atendimento pleno a todos os municípios mineiros participantes
do Programa de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de Compras da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, convida todos os interessados para 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. A
Audiência Pública realizar-se-á na segunda-feira 10 de fevereiro de 2020, às 14:00 horas, na
Plenária do Prédio Gerais – 9º andar – da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves,
em Belo Horizonte - Minas Gerais. As especificações propostas para composição do edital e
regramento do eventual fornecimento encontram-se disponíveis no Portal de Compras de
Minas Gerais, site www.compras.mg.gov.br; os interessados são encorajados a manifestar-se
previamente à realização da audiência, encaminhando suas dúvidas e considerações para o
endereço eletrônico comprascentrais@planejamento.mg.gov.br .
-

Edital e anexos
Apresentação Compras Estadual
Lista de Itens ERAF (11/02/2020)

-

Ata da Audiência - Compras Estadual

(11/02/2020)

(14/02/2020)

Belo Horizonte, 25 de janeiro de 2020
Rodrigo Ferreira MatiasSEPLAG ---
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