


No momento em que completamos 19 anos de apoio à gestão municipal na execução do Componente Básico 
da Assistência Farmacêutica (CBAF) – em especial a aquisição de forma centralizada de medicamentos e 
insumos –, atingimos pleno domínio da nossa atividade. Investindo na evolução dos processos e buscando 
melhor interação dos fatores técnicos e administrativos para atendimento aos municípios, continuamos 
trabalhando para manter o nível de qualidade elevado.
                 
Nossa estratégia tem sido objeto de sondagens por parte de outros estados da federação, como
do Pará, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais e Alagoas.

Regularmente subsidiamos outras entidades com informações referentes aos medicamentos e insumos do 
CBAF nas questões de preços, oferta e disponibilidade no mercado. 

Sem nos acomodarmos com a consolidação da experiência, buscamos novos desafios. Alguns são de
ordem natural, diretamente vinculados à nossa atividade precípua. É o caso do projeto Aquisição de 
Produtos para a Saúde, cujas fases iniciais de estudo e experimentação já foram superadas. Hoje
atinge seu pleno caráter operacional de aquisição, com aproximadamente 50 itens e ampla expectativa
de ampliação de municípios conveniados.

Há também oportunidades de atuarmos em atividades de outras ordens, a exemplo daquelas
comprometidas com a responsabilidade social e com o meio ambiente, como é o caso da Logística Reversa
de Medicamentos. Com participação ativa desde 2011, atualmente nosso desafio é trabalhar a integração
dos nossos fornecedores neste plano.

Seria quase redundância expressar a felicidade que nos desperta o trabalho do Consórcio. Eis que, além da 
atuação segura, marcada pela experiência adquirida, orgulha-nos o fato de servirmos aos municípios com 
instrumentos modernos, pessoal qualificado e apoio incondicional da Secretaria de Estado da Saúde do 
Paraná (Sesa), com ênfase especial às atividades desenvolvidas no âmbito das 22 Regionais de Saúde.
 
Equipe do Consórcio

O CBAF é destinado à aquisição dos medicamentos 
e insumos no âmbito da atenção primária, 
descritos nos Anexos I e IV da Relação Nacional 
de Medicamentos (Rename). É financiado pelas três 
esferas de gestão, com responsabilidade de execução 
pela gestão municipal.

A pactuação na Comissão Intergestores 
Bipartite do Paraná (CIB) estabelece a forma de 
operacionalização do CBAF e os recursos financeiros 
que devem ser aplicados pelas esferas de gestão. 
O quadro ao lado apresenta os valores pactuados 
no Paraná, sendo os recursos das esferas federal 
e estadual transferidos ao Consórcio por meio de 
convênio com a Sesa:
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O financiamento do
Componente Básico da
Assistência Farmacêutica (CBAF)

APRESENTAÇÃO

Para evitar a diminuição do custeio do 
CBAF, os municípios que tiverem população 
reduzida nos termos do IBGE 2016, em 
relação à estimada no IBGE 2009 ou 2011, 
terão os recursos federais, estaduais e 
municipais alocados de acordo com a 
população estimada de maior quantitativo 
populacional. 

(*) Portaria GM/MS nº 2001/2017, Portarias de 
Consolidação nº 02/2017 e nº 06/2017.
(**) Deliberação CIB-PR nº 103, de 19/03/2018.

ESFERA

Federal (*)

Estadual (**)

Municipal (**)

RECURSO (R$/HAB/ANO)

5,58

2,80

2,36



Os recursos financeiros de origem
federal e estadual são utilizados pelo 
município consorciado para a aquisição
de medicamentos e insumos do CBAF.

Adicionalmente, o município pode
celebrar convênio com o Consórcio
para aplicar o recurso oriundo da esfera 
municipal, para a aquisição dos itens nas 
mesmas condições dos recursos federal e 
estadual. Assim, pode usufruir os mesmos 
benefícios da compra centralizada, com a 
mesma sistemática de trabalho.

O aumento do número de 
municípios e do valor per 
capita aplicado evidencia 
que a modalidade convênio 
é extremamente vantajosa, 
diminuindo a necessidade de 
o município realizar processos 
licitatórios, gerando economia 
e garantindo publicidade ao 
processo na prestação de contas.

COMO CELEBRAR O CONVÊNIO?

• O modelo do termo de convênio está 
  disponível no sítio do Consórcio e deve
  ser preenchido com dados do município
  e valor de cada parcela.

• O termo preenchido e assinado pelo prefeito 
  deve ser enviado em três vias ao Consórcio, 
  junto com cópia da publicação em diário
  oficial do município.

Programação
• Através do sítio, utilizando o aplicativo, nos 
  mesmos padrões dos lotes federal e estadual.

Repasse
• Deverá ser feito por depósito o valor exato da 
  programação em conta específica do Consórcio 
  até o final do período da programação.

Entrega dos medicamentos
• Da mesma forma e nos prazos dos demais 
  lotes, nas regionais de saúde e nos municípios 
  de entrega descentralizada.

Renovação
• Em regra, o convênio tem vigência de um ano, 
  devendo ser renovado através de termo aditivo 
  ou novo termo de convênio.

• O valor de cada renovação pode ser alterado
  a critério do município.
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A aplicação dos recursos
financeiros e a celebração
de convênio municipal

Fonte: Consórcio Paraná Saúde

VALORES FINANCEIROS APLICADOS EM CONVÊNIO MUNICIPAL



No âmbito do CBAF, a responsabilidade da execução da Assistência Farmacêutica (AF) é da gestão municipal, área 
que demanda elevado investimento financeiro e que é de extrema importância, por realizar atendimento direto ao 
usuário do SUS. Deve, para tanto, estar adequadamente organizada de forma a executar essas atividades.

O Consórcio procura contribuir nesse processo, executando as atividades relacionadas à aquisição e 
disponibilizando instrumentos de auxílio para operacionalização das outras etapas.

O Consórcio realiza processos licitatórios com o objetivo de disponibilizar os itens que integram o elenco durante
a programação, atendendo aos preceitos estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar.

A base legal é constituída por: Decreto nº 3.555/2000, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005,
Decreto nº 5.504/2005, Lei complementar nº 123/2006 e Decreto nº 7.892/2013.

Os processos licitatórios são realizados por meio de pregão eletrônico, pelo sistema de registro de preços, para um 
período de 12 meses, e utilizando sistema informatizado de licitação do Banco do Brasil, conferindo publicidade e 
transparência a esses processos.

Os editais contemplam exigências jurídicas, administrativas e técnicas, relacionadas a empresas e produtos,
de modo a garantir a qualidade de todo o processo.

BANCO DE PREÇOS EM SAÚDE – BPS

O Consórcio considera o BPS a principal ferramenta de pesquisa de preços de mercado para compor processos 
licitatórios. O sistema proporciona ampla pesquisa de mercado, de forma prática e rápida, com livre acesso a 
todos os órgãos e a todo cidadão.

Desde o ano 2000, mesmo antes da obrigatoriedade de alimentação do BPS - instituída pela Resolução CIT
nº 18/2017 –, o Consórcio já cumpria voluntariamente essa atribuição.

A Rename é a lista de medicamentos e insumos selecionados 
e padronizados pelo SUS. Os municípios pactuam na CIB o 
Elenco de Referência Estadual para o CBAF do Paraná (Del. 
CIB-PR nº 103/2018), com base nos Anexos I e IV da Rename. 
Esse é o elenco que pode ser adquirido por meio
do Consórcio.

Cada município deve elaborar a sua Relação Municipal 
de Medicamentos (Remume), com base nas condições 
epidemiológicas da população, nos serviços ofertados e nos 
medicamentos que integram a Rename. As atualizações 

e revisões de elenco são realizadas a partir de demanda 
do Ministério da Saúde e daquelas identificadas pelos 
municípios, discutidas nos âmbitos local, regional e estadual.

A EXECUÇÃO DO CBAF

AQUISIÇÃO

Elenco disponibilizado
pelo Consórcio

R$ 0,2000

R$ 14,9400

R$ 0,1400

R$ 0,0900

R$ 0,2600

R$ 0,2790

R$ 18,4500

R$ 0,1790

R$ 0,0800

R$ 0,3600

R$ 0,2070

R$ 9,8600

R$ 0,1350

R$ 0,0700

R$ 0,1790

Município B Município C

* Pesquisa realizada em 18/06/2018 – compras realizadas em 2018.
Fonte: Banco de Preços em Saúde

DEMONSTRATIVO DE ECONOMIA DAS COMPRAS PELO CONSÓRCIO

Indicação terapêutica principal
Convulsões

Rinite

Insuficiência cardíaca

Esquizofrenia

Infecção urinária

Medicamento
Ácido Valproico 250 mg cápsula

Budesonida 32 mcg spray nasal

Carvedilol 25 mg comprimido

Haloperidol 5 mg comprimido

Nitrofurantoína 100 mg cápsula

População aproximada:
Município A: 130.000 habitantes    Município B: 12.000 habitantes    Município C: 3.000 habitantes

Preço Consórcio
R$ 0,1358

R$ 8,3100

R$ 0,1210

R$ 0,0590

R$ 0,1609

Município A
↑ 52%

↑ 18%

↑ 11%

↑ 19%

↑ 11%

↑ 105%

↑ 122%

↑ 48%

↑ 36%

↑ 123%

↑ 47%

↑ 79%

↑ 16%

↑ 53%

↑ 61%

A constituição de uma Comissão de Farmácia e 
Terapêutica no município é importante estratégia para 
racionalização dos recursos, com enfoque especial na 
elaboração da Remume e de protocolos de tratamento.
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As entregas são realizadas em duas categorias de locais:
22 Regionais de Saúde (RS) da Sesa e 32 municípios de 
entrega descentralizada. As RS distribuem os itens para os 
municípios da sua área de abrangência.

.

PROGRAMAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

RECEBIMENTO, ARMAZENAMENTO
E DISTRIBUIÇÃO

Os responsáveis pelos locais de recebimento realizam a 
conferência dos produtos e da documentação correspondente.

O Consórcio exige dos fornecedores o cumprimento de 
normas sanitárias durante o transporte de medicamentos.
É responsabilidade do município garantir a mesma qualidade 
no transporte da RS até sua farmácia, para a dispensação
ao usuário.

Após o recebimento, a documentação deve ser remetida ao 
Consórcio para processamento.

Toda documentação de entrega está sujeita a auditoria 
interna e externa, razão pela qual deve ser corretamente 
certificada com carimbo da unidade, assinatura e data efetiva 
de recebimento.

1. Paranaguá
2. Metropolitana

3. Ponta Grossa
4. Irati
5. Guarapuava
6. União da Vitória
7. Pato Branco
8. Francisco Beltrão
9. Foz do Iguaçu
10. Cascavel
11. Campo Mourão
12. Umuarama
13. Cianorte
14. Paranavaí
15. Maringá
16. Apucarana
17. Londrina
18. Cornélio Procópio
19. Jacarezinho
20. Toledo
21. Telêmaco Borba
22. Ivaiporã

REGIONAIS DE SAÚDE

Paranaguá
Almirante Tamandaré, Araucária, Campo Largo,
Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais,
Piraquara, São José dos Pinhais
Ponta Grossa e Castro
Irati
Guarapuava e Laranjeiras do Sul
União da Vitória
Pato Branco
Francisco Beltrão

Cascavel
Campo Mourão
Umuarama
Cianorte
Paranavaí
Maringá e Sarandi
Apucarana e Arapongas
Londrina
Cornélio Procópio
Jacarezinho
Toledo
Telêmaco Borba
Ivaiporã

MUNICÍPIOS COM ENTREGA DESCENTRALIZADA

A atividade da programação exige uma equipe técnica 
qualificada e instrumentos de planejamento e de gestão que 
possam contribuir para o melhor resultado dessa atividade, 
contemplando dados de consumo, demandas atendida e 
reprimida e estoque existente, com o objetivo de evitar faltas, 
excedentes e perdas por validade.

O Consórcio disponibiliza programação trimestral –
em fevereiro, maio, agosto e novembro – por meio de 
aplicativo com acesso via web, em área reservada, no qual 
o município pode consultar a série histórica das suas 
programações.

Para a aquisição de medicamentos sujeitos a controle especial 
há exigência de farmacêutico responsável, com certidão de 
regularidade junto ao órgão de classe, nos termos da Portaria 
SVS/MS nº 344/1998.

Uma vez consolidada a programação pelos municípios 
consorciados, são emitidos os empenhos, que são entregues 
aos fornecedores (laboratórios fabricantes e distribuidoras 
de medicamentos e produtos para a saúde) das regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
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A possibilidade de ampliar a estratégia da compra 
centralizada para outros produtos surgiu em resposta 
à demanda gerada por prefeitos nas assembleias 
gerais, bem como por solicitação da equipe técnica 
de alguns municípios consorciados.

Em dezembro de 2016 foi assinado o primeiro
Termo de Cooperação Técnica entre o Consórcio 
Paraná Saúde e o Consórcio Intermunicipal Costa 
Oeste do Paraná (Ciscopar), resultando na celebração 
de convênios de 14 municípios da região e realização 
da primeira compra em maio de 2017.

Em fevereiro de 2018 ocorreu a adesão do primeiro 
município de entrega descentralizada, Sarandi, e em 
maio a adesão do município de Fazenda Rio Grande. 
Ainda em maio, o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) passou a integrar 

Fonte: Consórcio Paraná Saúde

a estratégia com três municípios com convênio 
firmado. As compras são realizadas nos meses de 
fevereiro, maio, agosto e novembro, assim como os 
medicamentos.

Os Consórcios Intermunicipais de Saúde são os 
parceiros do Consórcio Paraná Saúde no processo de 
recebimento, separação e distribuição dos itens aos 
respectivos municípios de sua abrangência.

Os municípios que já recebem os medicamentos de 
forma descentralizada poderão receber também os 
Produtos para Saúde dessa maneira, necessitando, 
para tal, da celebração de Termo de Convênio 
Municipal com o Consórcio Paraná Saúde.

PRODUTOS PARA A SAÚDE

Compressa de gaze estéril 13 fios – 5 unidades
Agulha hipodérmica – 40x1,2 mm
Agulha hipodérmica – 25x0,8 mm
Sonda uretral nº 12
Agulha hipodérmica – 25x0,7 mm
Abaixador de língua em plástico
Atadura de crepom – 10x180 cm
Seringa 5 ml sem agulha, dispositivo de segurança
Atadura de crepom – 15x180 cm
Seringa 10 ml sem agulha, dispositivo de segurança

ELENCO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 

Abaixador de língua em plástico
Agulha hipodérmica estéril 25 x 0,7 mm
Agulha hipodérmica estéril 25 x 0,8 mm
Agulha hipodérmica estéril 40 x 1,2 mm
Álcool etílico 70% - frasco 1 litro
Algodão hidrófilo rolo com 500 g
Algodão ortopédico 10 x 180 cm
Algodão ortopédico 15 x 180 cm
Atadura de crepom 10 x 180 cm
Atadura de crepom 15 x 180 cm
Atadura gessada 10 x 300 cm
Atadura gessada 15 x 300 cm
Cateter intravenoso periférico 20G - disp. de segurança
Cateter intravenoso periférico 22G - disp. de segurança
Cateter intravenoso periférico 24G - disp. de segurança
Cloreto de sódio solução injetável a 0,9% 100 ml
Cloreto de sódio solução injetável a 0,9% 250 ml
Cloreto de sódio solução injetável a 0,9% 500 ml
Clorexidina 2% antisséptico degermante - frasco 1 litro
Compressa de gaze estéril 13 fios 7,5 cm x 7,5 cm
Compressa de gaze não estéril 13 fios 7,5 cm x 7,5 cm
Equipo multivias - 2 vias
Equipo para soluções macrogotas
Escalpe – Cateter agulhado 21 G – disp. de segurança
Escalpe – Cateter agulhado 23 G – disp. de segurança

Escalpe – Cateter agulhado 25 G - disp. de segurança
Esparadrapo impermeável com 10 cm x 4,5 m
Espéculo vaginal descartável, tamanho médio
Espéculo vaginal descartável, tamanho pequeno
Fita adesiva hospitalar crepe 19 mm x 50 m
Fita microporosa 25 mm x 10 m
Fita microporosa 50 mm x 10 m
Hipoclorito de sódio 1% - uso hospitalar - frasco 1 litro
Loção oleosa hidratante à base de ácidos graxos essenciais
Luva de látex procedimento não cirúrgico – tam. grande
Luva de látex procedimento não cirúrgico – tam. médio
Luva de látex procedimento não cirúrgico – tam. pequeno
Máscara cirúrgica descartável
Papel grau cirúrgico 15 cm x 100 m
Papel grau cirúrgico 30 cm x 100 m
PVPI degermante 10% - frasco 1 litro
PVPI tópico 10% - frasco 1 litro
Seringa hipod. estéril, uso único, 3 ml, sem agulha, luer lock
Seringa hipod. estéril, uso único, 5 ml, sem agulha, luer lock
Seringa hipod. estéril, uso único, 10 ml, sem agulha, luer lock
Seringa hipod. estéril, uso único, 20 ml, sem agulha, luer lock
Sonda uretral, descartável, estéril, nº 10
Sonda uretral, descartável, estéril, nº 12
Termômetro clínico digital

PRODUTOS PARA SAÚDE
Itens com maior volume de aquisição 
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Em junho de 2018, o Estado
do Paraná lançou o Programa
Estadual de Logística Reversa
de Medicamentos. 

A presença do Consórcio foi pioneira nessa área 
e remonta ao ano de 2011, com participação no 
Painel sobre Descarte de Resíduos de Medicamentos, 
organizado pela Anvisa, para dar início à discussão 
no setor, em decorrência da publicação da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos no ano anterior. 

OS MEDICAMENTOS SÃO AGENTES COM POTENCIAL DE INTOXICAR AS PESSOAS E 
ANIMAIS, CUJO DESCARTE INADEQUADO CONTAMINA A ÁGUA E O SOLO.

O Consórcio integra o Grupo de Trabalho de 
Medicamentos no Paraná, que tem contribuído 
na formulação da base legal e na construção do 
processo para viabilizar e garantir a implantação
do programa em todo o Estado, tanto no setor 
público quanto no privado.

A legislação estabelece a exigência de pontos de coleta 
de medicamentos em desuso pela população, instalados 
em farmácias privadas e públicas. Prevê, ainda, a 
garantia da participação de todos os segmentos da 
cadeia, como laboratórios fabricantes, importadoras e 
distribuidoras, que têm a responsabilidade de recolher os 
medicamentos que foram coletados, realizar o transporte 
e garantir que ocorra a destinação
ambientalmente adequada.

GESTÃO DA INFORMAÇÃO
Em função dos instrumentos de operacionalização e 
gerenciamento da compra centralizada dos itens, o 
Consórcio tem a possibilidade de organizar os dados 
e sistematizá-los para subsidiar os gestores do SUS.
O relacionamento direto com os fornecedores, 
tanto laboratórios fabricantes quanto distribuidoras, 
permite realizar diagnóstico atualizado da condição 
de oferta dos itens gerenciados, o que contribui 
para melhor conduzir eventuais situações de 
desabastecimento e falta de medicamentos.

Quando solicitado, disponibiliza informação para 
Sesa, Ministério da Saúde, Conass, Conasems, 
Cosems e prefeituras, entre outros, assim como para 
órgãos de controle e auditoria.

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS
Em 2008, os insumos para insulinodependentes 
passaram a integrar o elenco do CBAF, 
regulamentados por normativa específica. Foi 
pactuado em CIB que as tiras e aparelhos para 
medida de glicemia capilar seriam adquiridas por 
meio do Consórcio, com o recurso estadual. Com 
base no bom gerenciamento desse recurso, foi 
pactuado em 2013 que as seringas com agulhas 
acopladas e lancetas automáticas também seriam 
adquiridas dessa forma, utilizando os recursos das 
três origens.

VALORES APLICADOS NA AQUISIÇÃO 
DOS ITENS DO CBAF

* Total de aquisições de todos os itens, incluindo tiras.

Essa pactuação se revelou uma estratégia de êxito, 
não apenas por conta dos preços registrados, mas 
pela possibilidade de agregar à entrega desses 
produtos outros bens e serviços. Os contratos 
para entrega das tiras e dos aparelhos têm como 
exigência a reposição de aparelhos com defeito e o 
fornecimento de baterias, de soluções de controle, 
de acessórios para transferência de dados e de 
software para acompanhamento do paciente, assim 
como treinamento para sua utilização.

LOGÍSTICA REVERSA
DE MEDICAMENTOS

APOIO À GESTÃO DO SUS

BASE LEGAL
Lei federal nº 12.305/2010

Decreto Federal nº 7.404/2010

Lei Estadual nº 17.211/2012

Decreto Estadual nº 9.2103/2013

Edital de Chamamento SEMA-PR nº 01/2012

ÂMBITO DE REGULAMENTAÇÃO
Institui Política Nacional de Resíduos Sólidos

Regulamenta a Lei nº 12.305/2010

Responsabilidade de destinação dos medicamentos em desuso

Regulamenta a Lei nº 17.211/2012

Convoca empresas a apresentar propostas

ANO

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAL DE
AQUISIÇÕES* R$/ANO

68.740.913,36

73.173.680,79

86.358.943,88

89.412.407,06

102.188.987,46

VALOR
GASTO TIRAS

2.430.401,58

3.923.335,73

5.483.474,71

8.104.751,73

10.386.315,72

%

3,54

5,36

6,35

9,06

10,16




