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Introdução1



 Confiscos de estoques de produtores: 6 estados e muitas 
prefeituras

 Entes privados questionando preferência aos serviços de saúde 
públicos no recebimento dos equipamentos 

 Dependência de fornecedores externos: escalada mundial de 
preços, desabastecimento

 Falta de transparência; investigações em 11 estados; operações 
da PF: Placebo (RJ), Ragnarok (Consórcio Nordeste), O2 (SC), 
Para Bellum (PA)

 Países mais bem sucedidos foram os que coordenaram melhor 
suas ações, ex: Nova Zelândia, Alemanha, Irlanda

Disputas por materiais



• OMS (2020) recomenda:
• racionalização da demanda e do uso dos insumos 

hospitalares;
• gestão centralizada das aquisições, 
• coordenação do abastecimento das unidades de 

saúde, evitando excessos e quebras de estoques
• Brasil: desafios e oportunidades de aperfeiçoar os 

mecanismos de agregação de demandas e as 
sistemáticas de compras conjuntas disponíveis para o 
enfrentamento da emergência do Covid-19 

Desafios



Disfuncionalidade
• Em suma, fatos apontam para a disfuncionalidade do 

sistema de compras governamentais brasileiro: 
• Falta de articulação entre os entes compradores os 

deixa em posição desvantajosa a frente aos vendedores; 
• essa desvantagem se acentua em momentos de 

restrição de oferta como a atual; 
• as sistemáticas existentes de compras coordenadas e de 

meios de pagamento não são nem flexíveis nem ágeis o 
suficiente para lidar com flutuações de mercado, em 
particular, durante crises de abastecimento; e 

• o controle de qualidade das compras é incapaz de 
prevenir compras de equipamentos fora das 
especificações.



• Reunir elementos para propor um novo modelo de 
compras públicas :
• voltado para situações como a presente, 
• com maior colaboração entre os entes públicos e 

possível envolvimento de entes privados que 
atendam majoritariamente pacientes do SUS, 

• Transparente e accountable, fácil de fiscalizar
• Requisitos: algumas alterações legais e procedimentais
• Proposta de implementação em caráter experimental
• Em caso de sucesso, a proposta pode se tornar definitiva 

e, inclusive ser expandida para outros contextos (objetos 
de contratação, modalidades, poderes e entes).

Objetivo deste artigo



Motivação2



 Ata de RP acaba sendo bem público se não houver 
limitação ao acesso dos caronas. Mesmo as 
Unidades Participantes (UP) pegam carona na 
Unidade Responsável pela Compra (URC)

 Isso significa que a gestão de atas acaba sendo 
imposta por um poder superior. Dados coletados no 
DW Comprasnet mostram que a distribuição de 
valores entre os órgãos superiores das URC é muito 
parecida com a distribuição entre os órgãos 
superiores das UP => pouca cooperação extra-
ministérios

O problema da coordenação das 
compras



Valores empenhado e homologado 
Vestuário  Hospitalar e Cirúrgico e correlatos

Distribuição por órgão comprador Distribuição por órgão responsável



Distribuições acumuladas –
Vestuário hospitalar e cirúrgico e correlatos



Distrs. acumuladas – Instrumentos, 
eqptos. e suprimentos médicos e cirúrgicos

Unidades de observação:
1. Unidade compradora: 

• Qtd itens
• Valor Empenhado

2. Unid. Resp.Compra:
• Valor Tot. Homolog



Participação dos 20
maiores fornecedores nas classes

Valor Total Homologado

Valor empenhado total



Correlações negativas entre o no de
propostas e indicadores de tamanho das compras



1. Os 20 maiores fornecedores por valor homologado em cada classe 
selecionada (restrita aos Catmats listados) respondem por 90 a 
100% do valor homologado em seis das sete classes, baixando para 
58 a 88% na classe 16505. 

2. Há indícios de uma a divisão de compras de medicamentos na 
esfera federal entre poucos órgãos, bem como a pulverização de 
unidades compradoras nos respectivos órgãos. Uma verdadeira 
centralização passa pelo alinhamento das compras entre esses 
órgãos – ver abaixo.

3. Compras com escala muito grande atraem poucas propostas. 
Hipótese é que não atraem empresas pequenas, que não têm 
capacidade de atendimento para oferecer a quantidade solicitada, 
ou sequer podem atender critérios de qualificação financeira. 
Muitas compras pequenas advêm do particionamento de lotes para 
a formação de lotes exclusivos para MPEs, conforme manda a Lei

4. Muitas compras pequenas e poucas compras grandes

Em suma:



1. O SRP atual, ao agregar compras, dificulta a entrada de 
pequenos fornecedores por ter adjudicação única, no 
máximo dupla. 
a) Benefícios a MPEs são um remendo ao problema
b) Lotes exclusivos, no máximo, dobram esse número. 
c) Empresas médias não são beneficiadas

2. Solução possível:
a) Acordos-quadros multifornecedores
b) ...que podem funcionar em marketplace
c) É necessário um alinhamento concreto entre os 

órgãos compradores

Implicações para políticas:



1. Colômbia: acordos-marcos da central de compras 
Colombia Compra Eficiente se tornaram obrigatórios.

2. Fusões de centrais de compras:
a) Suécia (1995): centrais de compras nacional e dos 

municípios deram origem à SKI;
b) Portugal (2012):  criou a  eSPap do Instituto de 

Informática, da GeRAP e da ANP ;
c) Índia (2020): anunciada a fusão do marketplace GeM

com o Portal Central de Compras Públicas (CPPP);
d) Reino Unido: sequência de fusões e incorporações da 

Buying Agency (criada em 1991) ao OGC (2000), 
depois OGC Buying Solutions (2001), compras não-
clínicas do NHS (2009) ao Buying Solutions, e 
compras do Gabinete e dos departamentos ao Crown 
Commercial Service (CCS)

Exemplos de alinhamento:



Experiência internacional3



Coordenação de compras



• Compartilhamento de informações: Banco de Preços de Saúde 
(BPS).
• Vantagens: 

• compartilha informações acerca de fornecedores e preços,
• usa uma classificação comum de produtos. 
• Fornecedores identificados pelo CNPJ. 

• Falhas: 
• Nem todas as compras de saúde são registradas no Banco. 

Apenas medicamentos têm registro compulsório. 
• O desempenho dos fornecedores não é compartilhado 

entre os membros.
• Contratação conjunta/coordenada: SRP

• Vantagens: permite integração entre as três esferas 
administrativas

 Desvantagens: ver adiante

Compartilhamento de informação 
vs Compras conjuntas



 Objetivo da coordenação de compras não é simplesmente obter o 
menor preço

 Obj. da compra eficiente:  criar um mercado saudável – qualidade dos 
produtos, disponibilidade tempestiva a preços acessíveis na quantidade 
certa.

 A compra estratégica compreende todas as atividades que objetivam 
aumentar a eficiência da compra, ex: atividades que minimizem 
compras repetitivas de baixo valor para aumentar as economias de 
escala e reduzir custos de transporte 

 Outros benefícios: 
 maior garantia de qualidade; 
 redução ou eliminação de corrupção em compras; 
 escolha racionalizada por meio de seleção e padronização bem-

informadas; 
 maior equidade entre membros; 

Centralizar não leva 
necessariamente a menor preço



 Em teoria, o preço pode ser afetado positiva ou 
negativamente pela formação de um pool de compradores 
(Dubois et al, 2018), dependendo do formato da curva de 
custos e do equilíbrio de mercado obtido

 Vários exemplos de parcerias para coordenação de compras 
de saúde nos EUA, Europa, Caribe, África, Oriente Médio e 
América Latina

 Resenha de estudos empíricos da OMS (2016) sobre compras 
de medicamentos e vacinas, por nós atualizada e 
complementada com artigos sobre compras de dispositivos 
médicos.

Centralizar não leva 
necessariamente a menor preço



1. Sobre efeitos da centralização/coordenação em preços:
a) Menores preços (estudos 5 a 10 e 16 a 19);
b) Preços mais competitivos, mesmo em encomendas de 

volumes relativamente baixos (estudo 11)
c) Mais pronunciado em produtos de referência (estudo 8 

sobre ARVs) 
d) Correlação insignificante entre preços e volumes de 

vacinas na Itália (estudo 12) e ARVs em vários países 
(estudo 25) – no último caso, menores preços advindos 
da formação de consórcios de compras. Potenciais 
reduções de preços advindas de um sistema de compras 
conjuntas podem ser bastante limitadas e não 
compensar os custos de implantação do sistema.

e) Mitigado pela presença de maus pagadores no pool 
(estudo 10). 

Principais achados da resenha:



1. Sobre efeitos da centralização/coordenação em preços:
f) O requisito de pré-qualificação é crucial para atrair 

fornecedores internacionais e, assim, baixar preços 
(estudos 1 e 26) 

g) Negativo, mesmo com produtos patenteados, por meio das 
negociações centralizadas (estudos 7 e 23)

h) Preços de Central-Armazém  são menores que os obtidos 
no market place e menores ainda que os obtidos nas 
licitações descentralizadas; diferença é maior quanto maior 
a concentração da oferta do produto (maior o grau de 
monopolização) – estudo 17.

i) Compras semicentralizadas tiveram sinal ambíguo: redução 
de preço (estudo 16) ou aumento (estudo 21). Bons 
compradores têm pouco ou nada a ganhar com agregação 
de compras a um nível centralizado ou semicentralizado. 

Principais achados da resenha 
(cont.):



2. Sobre efeitos da centralização/coordenação em despesas:
a) Menor despesa em comparação às compras aos preços 

de atacado pagos pelas farmácias (estudos 4 e 22) ou às 
despesas previstas (estudo 24).  Fatores confundidores
potenciais: outras reformas nacionais na organização 
das licitações, seleção de medicamentos, etc., que 
provavelmente contribuíram para a baixa despesa.

b) Negativo, mesmo com produtos patenteados, por meio 
das negociações centralizadas (estudos 7 e 23)

Principais achados da resenha:



3. Sobre efeitos da centralização/coordenação em estoques:
• Queda do núm. de itens em falta nos estoques ao menos 

por um dia e também por mais de 90 dias (estudo 8)
4. Sobre as chaves para o sucesso de compras de dispositivos 

(estudos 13 e 15) :
a) Qualidade institucional do órgão comprador 
b) Relação entre pessoal administrativo e pessoal de linha de 

frente
5. Sobre os efeitos das regras de leilões sobre preços:

a) Aumento do número de competidores baixa preços. 
(estudos 2 a 4)

b) Impacto negativo da licitação sobre preços obtidos, de 
medicamentos, tanto patenteados como fora de patente 
(estudo 4) 

Principais achados da resenha:



MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 
E A CONSTRUÇÃO DE ARCABOUÇO LEGAL 
PARA UM NOVO SISTEMA DE COMPRAS 

COORDENADAS (ACORDO-MARCO)
4



Sistemática vigente para dispensa
de licitações e compras emergenciais:

• Dispensa de licitação já é prevista em situações de emergência e 
calamidade pública (Lei 8666, art.24, inciso IV)

• Requisitos: 
1. Imprescindibilidade e essencialidade das contratações
2. Contratação apenas para o atendimento da situação 

emergencial ou calamitosa e para etapas ou parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídos no prazo máximo de 180 
dias consecutivos e ininterruptos, e sem renovações.

3. Explicitação da razão da escolha do prestador de serviço, 
demonstrando capacidade técnica e adimplência com 
obrigações sociais e tributárias

4. Justificativa do preço 
5. Publicação do ato de dispensa na imprensa oficial. 
6. Situação de emergência não pode advir de omissão ou falha da 

autoridade competente



Inovações trazidas pela Lei nº 
13.979/2020 e alterações posteriores

• Lei 13979/2020 é uma regra cogente aplicável às 
pessoas jurídicas de direito público interno, federal, 
estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às 
pessoas naturais, conforme art. 2º do Decreto 
10.282/20 que a regulamenta. Ou seja, tem 
abrangência nacional no que se refere a contratações 
públicas, tal qual a Lei 8.666/93. 

• Art. 4º, com redação dada pela MP 926/2020, prevê 
nova hipótese de dispensabilidade de licitação, 
temporária e específica enquanto perdurar a 
emergência da Covid-19. 



Inovações trazidas pela Lei nº 
13.979/2020 e alterações posteriores
• Inovações:

• Presumida a situação de emergência, a necessidade de atendê-
la prontamente e a limitação temporal. 

• Dispensa de documentação sobre regularidade fiscal e 
trabalhista; permissão de contratação de firma inidônea se for 
a única apta*. 

• Termo de referência ou projeto básico podem ser simplificados
• Preços podem ser obtidos de cinco fontes alternativas ou 

conjuntas, ou até mesmo dispensada mediante justificativa. 
Mas a existência de estimativas de preços não impede a 
contratação pelo Poder Público por valores superiores, desde 
que também justificadas* (conversão da MP 926 em lei) .

• Previsão de possibilidade de alteração unilateral quantitativa 
por parte da administração pública, em até cinquenta por 
cento do valor inicial atualizado do contrato



Inovações trazidas pela Lei nº 
13.979/2020 e alterações posteriores

• MP 951/2020 - novidades:
• Permissão da utilização do Sistema de Registro de Preços nas 

contratações feitas por dispensa regidas pela lei 13979/2020, o 
que permite contratação direta conjunta (defendida por Fiuza e 
Medeiros, 2014; Fiuza, Pompermeyer e Rauen, 2019; Fiuza e 
Rauen, 2019). Se o ente federativo não dispuser de 
regulamento específico, poderá adotar a regulamentação 
federal do SRP - o Decreto Federal nº 7.892/2013. 

• Prazo de dois a quatro dias úteis para manifestar Intenção de 
Registro de Preço

• Essas operações, quando feitas pelo SRP, serão consideradas 
compras nacionais

• Em suma, a MP 951/2020 constrói uma importante ponte 
entre o SRP e a dispensabilidade de licitações



Histórico do SRP

• Concorrências permanentes surgiram no Código de 1922
• Sistema de Registro de Preços surgiu com esse nome no DL 

2300/1986, antigo diploma legal das licitações e contratos.
• Tornado compulsório na Lei 8666/1993
• Regulamentado pelo Decreto nº 2.743/1998
• Adesão dos “caronas” surgiu em 2001 (Decreto nº 3.931/2001) –

até 100% do quantitativo da ata, sem limite para a quantidade de 
adesões => discordância do TCU sobre essa condição irrestrita. 

• Finalmente, TCU permitiu novos limites a partir de 2013, e foi 
neste ínterim editado o Decreto 7.892/2013, estipulando que a 
adesão tardia do carona precisava ser autorizada pelo edital e pela 
unidade responsável pela compra, justificada pelo aderente, 
limitada a 100% do quantitativo da ata para cada aderente e ao 
limite global do quíntuplo do quantitativo previsto em ata. 



Histórico recente

• O Decreto 8.250/2014 incluiu a figura da “compra nacional” para 
atender às necessidades dos entes federados em programas e 
projetos de execução descentralizada pelo Governo Federal, e 
simplificou a figura do cadastro de reserva. 

• Em 2018, o Decreto Federal nº 9.488 alterou o D. 7.892 para 
prever que cada aderente somente possa contratar 50% do 
registrado na ata e a soma de todas as adesões não ultrapasse o 
dobro do registrado na ata, ressalvada a figura da “compra 
nacional”.

• Além disso, passou a exigir que os órgãos e entidades elaborassem 
estudos nos quais fossem demonstrados o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública da 
utilização da ata de registro de preços tardiamente e os 
submetessem ao gerenciador da ata, que deveria aprová-los como 
condição à autorização da carona. 



Histórico recente (cont.)

• Duas previsões de SRP criadas em paralelo à Lei Geral de 
Licitações e Contratos. 

1. SRP vinculado ao Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas (art. 32 da Lei nº 12.462/2011) regulamentada nos 
arts. 87 a 108 do Decreto n° 7.581/2011. Repete em muitos 
pontos a sistemática geral do SRP, traz peculiaridades 
inerentes aos modos de disputa do RDC e prevê limitações 
aos caronas que vieram a ser repetidas no regulamento geral 
do D. 7.892 em 2013. 

2. Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016) estipula em seu art. 66 a 
figura de um SRP especificamente destinado às licitações por 
ela regidas. 



O que há de errado com o SRP?

I. Tirando a MP 951/2020, requer procedimento licitatório, 
seja concorrência, seja pregão; prejudica a centralização de 
compras por inexigibilidade, por exemplo. 

II. Só é adjudicado mais de um fornecedor se o vencedor não 
oferece toda a quantidade solicitada na Ata;

III. O único critério de adjudicação é o menor preço, que fica 
fixado durante toda a vigência da Ata.

IV. Todas as condições contratuais e especificações dos bens ou 
serviços comuns são iguais para todas as Unidades 
Compradoras, tanto os membros originai da Ata, como as 
caronas

V. A gestão da Ata não é uma atividade remunerada; só traz 
encargos e riscos de penalidades ao gestor

• Resultado: descoordenação, concorrência entre atas, não-
exercício do poder de compra do Estado



Desafios da coordenação

• Coordenação tem duas dimensões:
• Direito administrativo (coordenação entre entes)
• Administrativa-institucional (profissionalização e 

especialização dos corpos administrativos)

• Experiências anteriores: 
• Governo Vargas
• FNDE: PNLD, merenda, carteiras e ônibus escolares
• Compras de TI
• RP de medicamentos
• Central de Compras: passagens aéreas, TaxiGov, 

Almoxarifado Virtual
• Centrais de compras estaduais: RS, SE, MS, MG, DF, RJ, SC





PL 1292/1995

• Incorpora à lei boa parte da regulamentação do 
SRP atual, engessando-a.

• Prevê centralizações de compras e consórcios



Tipos de acordos-quadros

Brasil (SRP): AQ unifornecedor, completo e fechado.



Propostas para o Acordo-Marco5



Três abordagens/estratégias

I. Emendar o atual decreto do pregão (D.10.024/2019)
para que a regulamentação das dispensas eletrônicas
se aplique também às dispensas previstas na Lei
13.979.

• Assim, dispensas com RP introduzidas pela MP
951/2020 podem ser feitas eletronicamente. A isso
some o credenciamento prévio de fornecedores, cf.
Fiuza e Rauen (2019, seção 6). A dispensa eletrônica
passaria a ser, portanto, o segundo estágio do Sistema
de Aquisições Dinâmico, que é um caso particular dos
AQ.



Três abordagens/estratégias

II. Atualizar o Decreto 7892 com nova regulamentação para
o SRP – neste caso, deve-se manter o nome de registro
de preços para continuar regido pelos art. 15 da Lei
8666/93 e pelo art. 11 da Lei 10.520 no primeiro estágio
e se implementar na prática o SRP previsto na Lei
12.462.

• Assim, pode-se refazer completamente o SRP, ainda que
com uma duração determinada e com aplicação aos eventos
de calamidade e emergência. O fio condutor dessa proposta
está em Fiuza e Rauen (2019, seção 5). A dispensa eletrônica
pode ser incorporada ao segundo estágio, de preferência
com um certame simplificado semelhante à cotação
eletrônica, com apenas uma fase de propostas (em última
análise, um leilão de envelopes fechados, e que é diferente
da cotação eletrônica).



Três abordagens/estratégias

III. Adotar um novo Acordo-Marco por meio de regulamento
específico de empresas estatais já com esta atribuição --
como a Ebserh -- ou que venham a ganhá-la.

• Esta estratégia não exige mudança em lei, mas, como depende 
de cada empresa estatal implementar em seu próprio 
regulamento e só nelas teria eficácia (a menos que a cada uma 
delas seja delegada a organização de compras para as 
administrações direta e indireta), tem menor alcance. Ainda 
assim, poderia servir de piloto para as contratações públicas de 
bens e serviços de saúde, e inspirar a adoção das estratégias I e 
ou II mais à frente. O modelo para o Acordo-Marco seria, 
também, a redação proposta para a estratégia II.



Três abordagens/estratégias

• Em todas as três estratégias, o comprador final terá um 
cadastro de fornecedores pré-qualificados e prontos para 
atender suas ordens de compra, e poderá fazer um 
procedimento bastante simplificado de cotação (nas estratégias 
I e II, uma dispensa eletrônica ou convite; na estratégia III, um 
certame de primeiro preço com envelopes fechados, que pode 
ser como um convite, só que aos credenciados).



Cenários

Etapa
Cenário 1

ComprasNet

Cenário 2

Marketplace + ComprasNet

Cenário 3

Marketplace + Cartão de 
Pagamentos do Governo Federal

Seleção dos fornecedores 
(primeiro estágio)

Simulação de Pregão Eletrônico ou 
de RDC  para ranquear os 
fornecedores ou realização de 
chamamento público de propostas 
fechadas (dispensa eletrônica?). 
Formalização de Acordos-Marcos no 
Siasg, com natureza pré-contratual, 
para permitir a emissão de Notas de 
Empenho a cada efetivação de 
contratação

Simulação de Pregão Eletrônico 
ou de RDC para ranquear os 
fornecedores ou realização de 
chamamento público de 
propostas fechadas (dispensa 
eletrônica?). Formalização de 
Acordos-Marcos no Siasg, com 
natureza pré-contratual, para 
permitir a emissão de Notas de 
Empenho a cada efetivação de 
contratação

Procedimento simplificado do 
tipo envelopes fechados para 
credenciar os fornecedores, 
registrando seus scores – que 
serão utilizados no segundo 
estágio. O critério de julgamento 
pode ser menor preço, maior 
desconto ou técnica e preço.

Seleção dos fornecedores 
(segundo estágio)

Convite e envio de propostas por 
mensagem eletrônica, transparência 
pelo portal da organização
contratante

Convite, envio de propostas e 
transparência pelo marketplace

Coleta de propostas, que serão 
avaliadas levando-se em conta 
no score final, como parte da 
fórmula, o ranqueamento 
original do primeiro estágio.

Contratação
Emissão de Nota de Empenho via 
Siasg

Emissão de Nota de Empenho via 
Siasg

Via marketplace, com adaptação 
de um meio de pagamento por 
cartão de crédito, para uso do 
CPGF.

Pagamento Via Siasg Via Siasg
Pré-autorizado no momento da 
contratação. Efetivado contra 
confirmação de entrega.



Cenários versus Estratégias

• Todos e cada um dos cenários podem ser 
implementados por qualquer uma das Estratégias I 
a III – a diferença estaria no teor da 
regulamentação exarada em cada uma delas. 

• Em outras palavras, cada Estratégia envolve uma 
abordagem legislativa-regulatória diferente. 

• Além disso, a Etapa III pode correr em paralelo, seja 
à Estratégia I, seja à Estratégia II, pelo seu caráter 
experimental. 

• O Cenário 1 é o mais simples e o Cenário 2 pode ser 
visto como uma evolução daquele. O Cenário 3 é o 
mais sofisticado de todos.



Cenários versus Estratégias 
(cont.)
• No cenário 3, os compradores utilizariam somente o mercado 

eletrônico para efetivar as contratações via Acordo-Marco.

• A sua utilização não impede, porém, que as estatais e as 
Administrações Direta e Indireta continuem executando outros 
tipos de compras, mas não existiria mais a concorrência por Atas, 
pois um ou mais marketplace se especializariam, no máximo, por 
mercado coberto ou por esfera administrativa; 

• Num mundo ideal, todos os marketplaces existentes deveriam ter 
uma coordenação comum para tornar mais eficazes os 
mecanismos de agregação de compras.

• Importante a integração e alinhamento entre poucos portais para 
reduzir custos de buscas dos fornecedores e barreiras à entrada, 
fomentando a participação das empresas menores e ou sem 
experiência em vendas ao setor público.



Marketplace

• Comum no setor privado e em vários governos, como 
Itália, Chile, Índia e Reino Unido.

• Possibilidade de combinar com Cartão de Pagamentos; 
melhor solução que a antecipação de pagamentos 
introduzida pela MP 961, que traz para a lei um dispositivo 
introduzido pela Orientação Normativa AGU nº 37/2011 

• Menos arriscada e ao mesmo tempo menos exigente 
quanto a garantias

• Combinar com uma dispensa da retenção tributária, dando 
maior liquidez às empresas menores, sem desobrigá-las de 
seus encargos.

• Possibilidade de securitização de recebíveis junto ao(s) 
banco(s) emissor(es) do Cartão

• Já testada nas compras de passagens aéreas
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Considerações finais

• O estado de calamidade pública instituído no país 
em fevereiro de 2020 propiciou o rápido 
surgimento de um direito provisório com vistas a 
suprir mais rápida e eficazmente as urgentes 
necessidades de aquisições e contratações. 

• Entre as medidas, a dispensa com RP, a ampliação 
do uso do RDC, o pagamento antecipado de 
despesas contratadas, e o aumento temporário do 
limite de valor de dispensa de licitação. Algumas 
antecipam mudanças previstas no PL 1292/1995

• Cenário experimentalista promissor ou bypass
institucional?



Considerações finais
(cont.)

• SRP atual dificulta a coordenação e engessa os preços

• Acordo-Marco (acordo-quadro multifornecedor incompleto com 
dois estágios) permitiria acomodar as flutuações do mercado. 

• A coordenação das aquisições seria mais eficaz na presença de 
um comando centralizado e harmônico entre as partes do SUS, 
que gerisse as IRP e estendesse o Almoxarifado Virtual federal em 
direção a um marketplace para as três esferas administrativas e 
até envolvendo também entidades a serviço do SUS. Isso 
permitiria:

a) Fazer grandes compras onde houvesse vantagem na 
distribuição centralizada – inclusive possibilitando a 
formação de estoques estratégicos, como foi feito pela 
Comissão Europeia para a pandemia

b) Fazer grandes Acordos-Marcos, flexibilizando a contratação 
e a logística



Fim

22/07/2020 – Rio de Janeiro / Belo Horizonte

Eduardo P. S. Fiuza - CGSET/DISET
Felippe Vilaça L. Santos - Ebserh

Virginia Bracarense Lopes -
Seplag-MG

Bernardo A. Medeiros – DIEST
Franklin Brasil Santos - CGU


