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Padronização de medicamentos
 Definição dos medicamentos que serão disponibilizados pelo SUS para a Atenção Primária

Seleção de medicamentos

 Medicamentos essenciais
◦ Satisfazem as necessidades prioritárias de cuidados à saúde da população

◦ Selecionados por critérios  de eficácia, segurança, qualidade, conveniência (relevância em saúde 
pública) e relação custo- efetividade.

 RENAME  
◦ Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Norteia a oferta, a prescrição e a dispensação 

de medicamentos nos serviços do SUS.

◦ Municípios, estados e Distrito Federal podem adaptá-la ao seu perfil epidemiológico.

 Comissão de Medicamentos e Terapêutica
◦ Composição: Representantes Departamento Saúde, Departamento Administrativo, DEVISA, 

Distritos Saúde e Gabinete do Secretário de Saúde.

◦ Multiprofissional, reuniões mensais.



Programação

 Tem por finalidade a garantia de disponibilidade do material previamente

selecionado na quantidade e no tempo oportuno. Para determinar as quantidades

a serem adquiridas pode-se utilizar a média histórica de consumo, previsão de

consumo baseado em levantamento epidemiológico e formas de tratamento

consensuais, entre outros.

 Na Secretaria de Saúde de Campinas a programação de medicamentos é anual.



Aquisição 
 Conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva a compra

dos medicamentos estabelecidos na programação, com o
objetivo de disponibilizar os mesmos em quantidade, qualidade
e menor custo, visando manter a regularidade e o
funcionamento do sistema

 Constituição Federal, art. 37, inciso XXI prevê para a
Administração Pública a obrigatoriedade de licitar para
contratação de serviços e obras ou aquisição de bens e
produtos pela Administração Pública.

 O processo de licitação é regulado pela Lei nº 8666/93, que
institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública.

 Em 01/04/2021 foi publicada a nova Lei de Licitações, que irá
substituir a Lei 8666/93 no prazo de 2 anos.



Departamento de Saúde 

-Abertura do processo de 
aquisição;

- Elaboração do Projeto 
Básico;

- Definição de modalidade 
de aquisição.

Departamento 
Administrativo

- Pesquisa de preço

(Decreto Municipal nº 
20.576 de 14/11/2019)

- Instrução processual 

Fundo Municipal de Saúde

-Dotação Orçamentária

Comitê Gestor

(SMF, SMA e SMG)

Análise do interesse 
público 

Secretaria Municipal de 
Administração

1-Elaboração de edital;

-Publicação (8 dias úteis);
- Disputa;

– Conferência de 
documentação

Departamento de Saúde e 
Departamento 
Administrativo

Análise técnica das 
propostas apresentadas 

Secretaria Municipal de 
Administração

- Declaração de 
vencedores 

- Prazo para recursos (24h 
– 3 dias úteis – 3 dias úteis)

- Homologação

Secretaria Municipal de 
Justiça

Formalização das Atas de 
Registro de Preços

Departamento 
Administrativo

Solicitação de pedido de 
empenho

Fundo Municipal de Saúde

Dotação com reserva 
orçamentária

Comitê Gestor

Análise do interesse 
público 

Gabinete Secretaria 
Municipal de Saúde

Autorização da despesa e 
publicação

Departamento 
Administrativo

-Emissão da nota de 
empenho

-Encaminhamento ao 
fornecedor

Fornecedor

Prazo de 10 dias corridos 
para efetuar a entrega

Departamento Administrativo

Procedimentos de cobrança e 
encaminhamento de solicitação de 
análise de conduta da empresa se 
descumprida cláusulas do edital 

Etapas do processo licitatório - Medicamentos



Obrigada!


