
  CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CISNORDESTE 
 

ATA DE REUNIÃO  

Data  19/03/2019 Horário de Início 13:30 Horário de Término 16:00 

Local AMUNESC - JOINVILLE 

Participantes  Marcia Regina Ebert – CisNordeste 

 Patricia M. R. Acosta – SMS Araquari 

 Paulo Roberto Miranda – SMS Jaraguá do Sul 

 Shirley Pereira – SMS São João Itaperiú 

 Liliane Ieda Lacerda – SMS São Bento do Sul 

 Waldiléia L. Klizke – SMS Corupá 

 Janaina Duarte Baumer – SMS Joinville 

 Fábio Maia – SMS São Francisco do Sul 

 Sheronn Fernanda Giuradelli – SMS Barra Velha 
 

 Faltas Justificadas: Guaramirim (Carina); Itapoá (Eliana); Schroeder 
(Natália); Massaranduba (Adriana); Baln. Barra do Sul (Danilo). 

Pauta 1. Leitura e assinatura da ata da última reunião 
2. Validação do POP para análise de documentos do pregão 
3. Sugestões sobre a REREME 
4. Protocolos Clínicos existentes nos municípios 
5. Discutir a possibilidade de alterar as reuniões para última terça-feira 

de cada mês 
6. Avaliação documental PE 01/2019 
7. Convocação aos Secretários de Saúde e Prefeitos Municipais 
8. LICITWEB 
9. Informes gerais 

 
1. Leitura e assinatura da ata da última reunião 

Realizada a leitura da ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade dos 
presentes. 
 

2. Validação do POP para análise de documentos do pregão 
Foi realizada a leitura do POP, onde surgiram alguns questionamentos e dúvidas. 
Janaína se prontificou a falar com Ana Jansen para sanar as dúvidas e posteriormente 
encaminhar via e-mail o POP aos demais membros da CAF os quais deverão validar 
através de e-mail até o dia 22.03.2019. 
 

3. Sugestões sobre a REREME 
Realizada revisão da última REREME dividida e analisada por grupos farmacológicos, 
qual foi encontrada por Janaína e ao final definido realização de levantamento através 
de e-mail para verificação de quais Municípios realizam a compra e se determinados 
itens são mantidos e/ou excluídos da REREME. 
 
Janaina relatou sobre reunião da CIB ocorrida em março onde município de Araranguá 
discorreu sobre a formação da CFT Regional. 
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Para validação da REREME deve ser instituída CFT Regional e foi exposto a 
complexidade de vários profissionais da saúde de diferentes municípios estarem 
reunidos e entrarem em consenso. 
 

4. Protocolos Clínicos existentes nos municípios 
Comentado que somente o município de Joinville encaminhou protocolo ao grupo da 
CAF. Não discutido. 
 

5. Discutir a possibilidade de alterar as reuniões para última terça-feira de cada mês  
Aprovada a alteração da data das reuniões mensais da CAF para a última terça-feira do 
mês. Próxima reunião 30/04/2019. 

 
6. Avaliação documental PE 01/2019 

Realizado sorteio para avaliação documental do Pregão Eletrônico 01/2019 a ser 
realizado nos dias 26, 27 e 28/03/2019, das 08:30-12h e 13-16h. 
 

26/03 (terça) 27/03 (quarta) 28/03 (quinta) 

SMS Guaramirim 
SMS Rio Negrinho 
SMS Garuva 

SMS São João do Itaperiú 
SMS Barra Velha 
SMS Corupá 

SMS Massaranduba 
SMS Itapoá 
SMS Schroeder 

 
Sorteados também suplentes para caso algum município fique impossibilitado de 
comparecer e não haja desfalque nas equipes para a avaliação. 
 
> SMS São Bento do Sul; 
> SMS Araquari; 
> SMS São Francisco do Sul. 
 
Obs.: Dito que através de ofício a ser encaminhado aos Secretários da Saúde, o 
CISNORDESTE/SC formalizará a convocação para análise dos documentos nos dias 
acima citados. 
 

7. Convocação aos Secretários de Saúde e Prefeitos Municipais 
 
Diante das dificuldades de liberação de veículos para participação das reuniões mensais 
da CAF, foi solicitado para que seja encaminhada cópia das convocações aos Secretários 
Municipais da Saúde. Também solicitado para que o Consórcio reforce nas reuniões dos 
Secretários Municipais de Saúde entre outros, sobre as dificuldades que os membros 
estão tendo em participar das reuniões por falta de liberação de transporte. 
 

8. LICITWEB 
Solicitação de curso para profissionais que ainda não trabalhavam com o sistema por 
apresentarem dificuldades e também relatado dificuldades no contato com a empresa 
para sanar as dúvidas, requerendo maior cordialidade no atendimento, pois nem todos 
os profissionais têm conhecimento avançado de informática. 
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9. Informes Gerais  
Membro da SMS Corupá relata que não realiza a entrega de medicamentos de ações 
judiciais em que somente o Estado é Réu, mas que com a junção da Regional de Jaraguá 
do Sul com a Regional de Joinville provavelmente terá que iniciar a entrega. 
 
 


