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INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 003/2022 

 

“Institui e formaliza o funcionamento do 

Comitê de Farmácia e Terapêutica (CFT)” 
 

              O Secretário Municipal de Saúde, na condição de Gestor local do 

SUS, em conformidade com suas atribuições e considerando: 
 

- O manual de orientação técnica para compra pública de medicamentos do 

Tribunal de contas do Rio Grande do Sul, TCE-RS; 
 

- As políticas gerais de organização da atenção à saúde do Sistema Único de 

Saúde (SUS), prevista na Política Nacional de Medicamentos (PNM), cujas 
diretrizes têm por finalidade “assegurar o acesso da população a medicamentos 

seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível” 1 (inciso VII do artigo 

6º da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 2/2017). 
 

- O princípio da publicidade dos atos das despesas públicas. 

 
- A necessidade planejamento e organização para o bom funcionamento da 

Farmácia do SUS.  

 
RESOLVE 

 

Art.1° – Fica instituído no âmbito do Sistema Único de Saúde do município de 
São Jerônimo o Comitê de Farmácia e Terapêutica (CFT), órgão da Secretaria 

Municipal de Saúde, a ser designado por ordem de serviço do Gestor Local do 

SUS, formado por dois médicos da rede municipal, um farmacêutico, um 
enfermeiro, coordenador das políticas de atenção Primaria e Secundaria, um 

assistente administrativo da Farmácia do SUS, com as seguintes atribuições: 
 

I – Elaborar estudos do perfil epidemiológico/nosológico dentro do planejamento 

da assistência farmacêutica do município, com vistas a orientar a seleção de 
medicamentos segundo as necessidades da população; 

 

II – Promover a divulgação dos protocolos terapêuticos e medicamentos 
essenciais da REMUME visando ao seu uso obrigatório pelos profissionais do 

sistema de saúde, bem como estabeleça a periódica atualização da lista, de sorte 

que a escolha dos medicamentos pelos profissionais acompanhe os avanços 
tecnológicos e a diversidade e multiplicidade de alternativas terapêuticas 

disponíveis no mercado, não perdendo de vista a racionalização dos custos 

 
III- Proceda ao levantamento dos dados sobre o consumo com base no último 

exercício; verifique as demandas que não foram atendidas, permitindo 

atualização da REMUNE, se for o caso, compile as informações sobre as 
sazonalidades e controle de estoque, incluindo dados sobre estoque mínimo, 

estoque máximo, ponto de equilíbrio e giro de estoque. 

IV – Promova a atualização do REMUME, dentro das demandas levantadas pelo 
estudo epidemiológico/nosológico 

 

Art.2° – O Comitê de Farmácia e Terapêutica (CFT), coordenado pela 
farmacêutica responsável técnica da farmácia local do SUS, se reunira 

quinzenalmente para discutir e deliberar sobre suas atribuições, podendo se reunir 

extraordinariamente sempre que necessário, os atos e orientações do comitê serão 
consignados em atas devidamente numeradas, arquivadas junto a área 

administrativa da Farmácia Municipal. 

 
Art. 3° - A REMUME sempre que alterada pelo Comitê de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), para entrar em vigor ter Resolução de ciência e homologação 

do Conselho Municipal de Saúde, na condição de responsável pelo controle 
social. 

Art. 4° – Revoga-se a IN n° 01/2022, dê ciência aos servidores e prestadores 

envolvidos e publique no Diário Oficial do Município. 
                         

 Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 02 de março de 2022. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 005, DE 03 DE MARÇO DE 2022. 

 

Dispõe sobre a composição da comissão de 

acompanhamento do Comitê de Farmácia e 
Terapêutica (CFT) 

 

Considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 03/2022 que estabelece os 
critérios de acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos de prestação 

de serviços na área da saúde, 

 

D E T E R M I N O: 

 

Art. 1º - Conforme o art.1° da IN 03/2022, designo a Comitê de Farmácia e 
Terapêutica (CFT) da seguinte forma: 

 

- CAROLINA OLIVEIRA DE AZEVEDO – Coordenadora de ATP, matricula 
4622 

- FÁBIO CALDANA – Médico, matricula 5444 

- JOANA DARC JUSTINO – Enfermeira, matrícula  5175 
- LORI NIDIA SCHMITT – Médica, matricula 4118 

- MARLA CECÍLIA DA SILVA – Chefe da Farmácia – matrícula 4141  

- VANESSA SILVEIRA FLORES – Farmacêutica, matricula 6259 
   

- 

  

Art. 2º - A comissão deverá se reunir para atender aos dispositivos estabelecidos 
na IN n° 03/2022. 

 

Art. 3º - Dê ciência aos servidores envolvidos e publique no Diário Oficial do 
Município. 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 03 de março de 2022. 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 010/22 

Proc. Adm. 027/22 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br/ www.saojeronimo.rs.gov.br 

 
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de 

serviços de recapagem de pneus, conforme especificações descritas no anexo I. 

 
Diante do que dispõe o artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal n. 10.520/2002, 

artigo 6º do Decreto Municipal n. 4522/2014 e o Edital, bem como, os termos do 

parecer da Procuradoria do Município, HOMOLOGO a classificação final e 
ADJUDICO o objeto do presente certame, a empresa, conforme segue: 

 

RICARDO GIEBMEIER ME - CNPJ: 07.373.493/0001-54 

Item  Descrição Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

1 
RECAPAGEM DE PNEU 
10X16.5 

8 un 
 R$    
800,00  

 R$   
6.400,00  

2 
RECAPAGEM DE PNEU 

12X16.5 
16 un 

 R$ 

1.050,00  

 R$ 

16.800,00  

3 
RECAPAGEM DE PNEU 
1.400X24 

16 un 
 R$ 
1.800,00  

 R$ 
28.800,00  

5 
RECAPAGEM DE PNEU 

19.5X24 
16 un 

 R$ 

2.500,00  

 R$ 

40.000,00  

 

RENOVADORA DE PNEUS LUFT LTDA - CNPJ: 03.850.640/0001-89 

Item  Descrição Quant Unid 
Valor 

unitário 

Valor 

total 

4 
RECAPAGEM DE PNEU 

17.5X25 
18 un 

 R$ 

2.530,00  

 R$ 

45.540,00  

6 
RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 
20 

24 un 
 R$    
780,00  

 R$ 
18.720,00  

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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7 
RECAPAGEM DE PNEU 275/80 
R 22.5 

12 un 
 R$    
820,00  

 R$   
9.840,00  

 

São Jerônimo,  01  de  Abril   de 2022. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretaria de Governo 

 

TERMO DE REVOGAÇÃO  

Pregão Eletrônico nº 012/22 

Proc. Adm. 047/22 

 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para elaboração de licenciamento 
ambiental de atividade de recuperação de áreas degradadas em zona urbana, em 

área próxima à praia do encontro, conforme especificações descritas no anexo I. 

 

 

O MUNICIPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, através do Poder Executivo, 

representado pela Secretária de Governo, a Sra. Alessandra Streb Soares Azzi 
Araujo, designada pelo Sr. Prefeito através do Decreto Municipal nº 4.890/18, no 

uso de suas atribuições legais e motivado por razões de interesse público e 

considerando  os termos do  Memorando nº 015/22, da Secretaria da Agricultura 
e Meio Ambiente, e o parecer Jurídico de 31 de Março de 2.022, resolve 

REVOGAR o Pregão Eletrônico nº 012/22, a fim de ser retificado. Com amparo 

do artigo 49, §3º da Lei 8.666/93, torna pública a revogação.  
 

São Jerônimo, 01  de  abril  de 2.022. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretaria de Governo 

 

TERMO DE RECLASSIFICAÇÃO DE ITENS 

PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 037/2021 

Proc. Adm.270/21 

 

Objeto: Registro de preços para a CONFECÇÃO DE UNIFORMES, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I. 
                                    Considerando que a empresa vencedora dos itens 01 a 06 

do Pregão Eletrônico nº 037/2022, ESTELA THUMS CONFECÇÕES - CNPJ 
nº 15.630.669/0001-34, vencedora do certame, não conseguiu manter o preço 

ofertado no pregão em questão, conforme processo administrativo nº 

554/2022; 
                                  Considerando que a empresa PETTER UNIFORMES 

EIRELI ME, CNPJ nº: 16.996.110/0001-95, manteve o preço ofertado pela 

primeira classificada e atendeu integralmente os requisitos de habilitação do 
edital Pregão Eletrônico nº 037/2021º 

                                  Município de São Jerônimo/RS, com amparo e atendimento 

ao solicitado no Parecer Jurídico datado de 17/03/2022, constante no processo 
administrativo nº 554/2022 e demais elementos do processo, reclassifica os itens 

01 a 06 do certame para a empresa:   

 

PETTER UNIFORMES EIRELI ME CNPJ nº: 16.996.110/0001-95 

Item Descrição Marca Unid 
Valor 

unitário 

1 

Uniforme de algodão, calça e camisa, na 
cor cinza, com faixas refletivas na cor 

laranja, CAMISA: mangas longas, 
fechamento com botões, um bolso frontal, 

com faixas refletivas nos braços e corpo, 

com serigrafia nas costas “PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO”, 

letras no tamanho em torno de 5 cm, na 

Petter 

Uniformes 
cj 

R$ 

106,00 

2 

Uniforme de algodão, calça e camisa, na 

cor cinza, com faixas refletivas na cor 
laranja, CAMISA: mangas longas, 

fechamento com botões, um bolso frontal, 

com faixas refletivas nos braços e corpo, 
com serigrafia nas costas “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO”, 

letras no tamanho em torno de 5 cm, na 

Petter 

Uniformes 
cj 

R$ 

106,00 

3 

Uniforme de algodão, calça e camisa, na 
cor cinza, com faixas refletivas na cor 

laranja, CAMISA: mangas longas, 

fechamento com botões, um bolso frontal, 
com faixas refletivas nos braços e corpo, 

com serigrafia nas costas “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO”, 
letras no tamanho em torno de 5 cm, na 

Petter 
Uniformes 

cj 
R$ 
106,00 

4 

Uniforme de algodão, calça e camisa, na 

cor cinza, com faixas refletivas na cor 
laranja, CAMISA: mangas longas, 

fechamento com botões, um bolso frontal, 

com faixas refletivas nos braços e corpo, 
com serigrafia nas costas “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO”, 

letras no tamanho em torno de 5 cm, na 

Petter 

Uniformes 
cj 

R$ 

106,00 

5 

Uniforme de algodão, calça e camisa, na 
cor cinza, com faixas refletivas na cor 

laranja, CAMISA: mangas longas, 

fechamento com botões, um bolso frontal, 
com faixas refletivas nos braços e corpo, 

com serigrafia nas costas “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO”, 
letras no tamanho em torno de 5 cm, na 

Petter 
Uniformes 

cj 
R$ 
106,00 

6 

Uniforme de algodão, calça e camisa, na 

cor cinza, com faixas refletivas na cor 
laranja, CAMISA: mangas longas, 

fechamento com botões, um bolso frontal, 

com faixas refletivas nos braços e corpo, 
com serigrafia nas costas “PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO”, 

letras no tamanho em torno de 5 cm, na 

Petter 

Uniformes 
cj 

R$ 

106,00 

 

São Jerônimo, 01  de  abril  de 2.022. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretaria de Governo 
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