
  CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CISNORDESTE 
 

ATA DE REUNIÃO  

Data  30/07/2019 Horário de Início 13:30 Horário de Término 16:00 

Local AMUNESC - JOINVILLE 

Participantes  Maíra L. Pires Toazza – SMS Araquari 

 Thiago F. Backes – SMS Garuva 

 Valdiléia L. S. Kritzke – SMS Corupá 

 Luciane Jezirr – SMS Guaramirim 

 Janaina D. Baumer – SMS Joinville 

 Vanderson N. Soares - Cisnordeste 

 Scheila Pastuchaki – SMS Itapoá 

 Danilo Alessi – SMS Balneário Barra do Sul 

 Ana Maria Groff Jansen  – CisNordeste 
 

Pauta 1. Resposta do jurídico referente à solicitação de Balneário Barra do Sul 
sobre como proceder em casos de itens que não foram incluídos na IRP se há 
possibilidade de solicitar a inclusão; 

2. Atrasos de medicamentos judiciais do Estado  
3. Atrasos no fornecimento das AFs; 
4. Anestésicos para odontologia utilizados pelos municípios; 
5. Insulina NPH e Regular em tubetes; 
6. Rereme 
7. Edital e Comissão de avaliação e pareceres 
8. Outros assuntos 

 

 
A ata da reunião anterior foi lida e aprovada por unanimidade. 
 

1. Resposta do jurídico referente à solicitação de Balneário Barra do Sul sobre como 
proceder em casos de itens que não foram incluídos na IRP se há possibilidade de 
solicitar a inclusão 
O farmacêutico Danilo de Balneário Barra do Sul informou que não foi aceito pelo 
jurídico do consórcio a inclusão do IRP nessa etapa do Pregão. 
 

2. Atrasos de medicamentos judiciais do Estado  
Como apenas três municípios elaboraram o relato das dificuldades que enfrentam com 
a logística de entrega dos medicamentos judiciais do estado, foi acordado para os 
outros municípios também elaborarem um relatório e encaminharem para o e-mail da 
Ana Maria Jansen. Também foi acordado que se faça um relatado das dificuldades 
enfrentadas com os medicamentos do CEAF. Este ofício será elaborado com a junção 
dos relatos dos municípios e será encaminhado para câmara técnica da CIB.  
 

3. Atrasos no fornecimento das AFs 
Foi formada uma comissão para analisar a situação dos fornecedores referente aos 
atrasos na entrega dos medicamentos. Os representantes são o farmacêutico Paulo 
representante da SMS de Jaraguá do Sul, assessoria jurídica de Joinville e Guilherme, 
advogado do Cisnordeste. Em relação à redução do prazo de entrega de 10 dias para 5 
dias no próximo Pregão, discutido na reunião passada, Ana Maria Jansen ressalta a 
inviabilidade desse prazo de entrega, pois já é difícil as empresas cumprirem o prazo de 
10 dias para a entrega de medicamentos. 
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4. Anestésicos para odontologia utilizados pelos municípios 
Na maioria dos municípios, esse item não é de responsabilidade da Assistência 
Farmacêutica  
 

5. Insulina NPH e Regular em tubetes 
Alguns municípios já estão recebendo insulina NPH e Regular em caneta. Existe uma 
orientação do Ministério da Saúde sobre os critérios de dispensação que a farmacêutica 
Janaína Baumer de Joinville ficou de encaminhar para os municípios. 
 

6. Rereme 
Esse assunto ficou para ser discutido na próxima reunião, pois foi destacada a 
necessidade do avanço na questão da criação da CFT regional para dar sustentabilidade 
para a REREME. Ana Maria Jansen ficou de cobrar na CIR essa questão. 
 

7. Edital e Comissão de avaliação e pareceres 
Ficou acordado a necessidade de uma reunião específica para tratar somente os 
assuntos referentes ao novo edital de pregão de medicamentos e a organização de uma 
comissão de avaliação e pareceres, que será dia 14/08/2019 às 14 horas.  
Ficou para ser definido nessa reunião os assuntos relacionados com o descritivo do 
edital, definição do elenco, inclusão do múltiplo de caixa, se serão aceitos suplementos 
e demais produtos com registro de alimento junto a ANVISA ou somente 
medicamentos (produtos isentos de registro através de RDC’s, exigência do registro de 
13 dígitos), organização da comissão e do fluxo quando solicitado um parecer. 
A farmacêutica Maíra de Araquari questionou sobre a não republicação dos itens 
desertos e fracassados da última licitação, e Ana Maria Jansen informou que nos 
próximos processos de pregão, quando ocorrer essa situação, irá ocorrer a republicação 
do edital para esses itens. 

 
8. Outros Assuntos 

 
Licitweb  
Ana Maria Jansen informou que acontecerá uma reunião com a Optimize no próximo 
dia, e os farmacêuticos presentes relataram as dificuldades que estão enfrentando em 
relação ao sistema licitweb: lentidão do sistema, duplicidade na seleção, o não 
aparecimento do quantitativo da embalagem primária, cancelamentos não salvos, não 
permissão a acesso a relatórios, dificuldades em assinaturas de atas. 

 
Distribuição dos recursos da multa da Soma (em medicamentos) 
Ana Maria esclarece como ocorreu o acordo com a Soma, do quantitativo de 
medicamentos para pagamento da multa para cada município, e finalização do 
processo, destacando a importância da Cláusula 3ª do  
Termo de Compromisso SOMA SC, que se encontra disponível no site 
(https://www.amunesc.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/100444) como mais 
importante para todos estarem cientes. 

 
Capacitações 
Foi sugerido solicitar para CIR sobre o planejamento do recurso do CIES, que é 
destinado para capacitações, para poder organizar uma capacitação na área de 
assistência farmacêutica, conforme já foi discutido nas reuniões dos dias 21/08/18, 
18/09/18 e 28/05/2019. 
 

https://www.amunesc.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/100444

