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colegiado, ainda que não transitada em julgado, consoante ao previsto na Lei
Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar nº 135/10; g) apresentação de certidão da
justiça estadual e federal onde não conste sentença condenatória por improbidade
administrativa transitada em julgado ou acórdão proferido por órgão judicial colegiado,
ainda que não transitado em julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar nº 64/90
e na Lei Complementar nº 135/10; h) apresentação de declaração própria, sob as penas da
legislação vigente, atestando que não tem qualquer outra causa de inelegibilidade, nos
termos do Regulamento Eleitoral, Resolução - CFF - nº 660, de 28 de setembro de 2018.
São impedimentos à candidatura como Conselheiro Regional e respectivo suplente e aos
cargos de Diretoria, nos termos do Regulamento Eleitoral, Resolução - CFF - nº 660, de 28
de setembro de 2018: a) estar exercendo cargo ou função remunerada em Conselho de
Farmácia, ou qualquer prestação de serviços, ainda que terceirizados; b) ter perdido o
mandato nos termos previstos nos Regimentos Internos do CFF e CRF por improbidade,
persistindo o impedimento pelo período de 8 (oito) anos; c) ter renunciado a mandato em
Conselho, exceto na hipótese de escolha de mandatos simultâneos, persistindo o
impedimento pelo período de 4 (quatro) anos, contado do término do mandato
renunciado ou cassado; d) ter sido condenado em processo criminal, ressalvado os
reabilitados na forma da lei; e) o militar que esteja enquadrado no artigo 4º da Lei Federal
nº 6.681/79; f) o farmacêutico com inscrição secundária ou provisória; g) apresentar
qualquer certidão positiva prevista no artigo 11 e 12 do Regulamento Eleitoral, Resolução
- CFF - nº 660, de 28 de setembro de 2018. Conforme estabelecido no artigo 26, do
Regulamento Eleitoral, Resolução - CFF - nº 660, de 28 de setembro de 2018, os
farmacêuticos candidatos a Conselheiro Regional e Suplente; e às funções públicas de
Diretoria e Conselheiro Federal e Suplente, inscrever-se-ão mediante requerimento em (02)
duas vias, dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral Regional, instruído com a
comprovação dos requisitos do artigo 11 e observado os termos do artigo 13, do
Regulamento Eleitoral, Resolução - CFF - nº 660, de 28 de setembro de 2018. O
requerimento de inscrição do candidato deverá observar as disposições contidas no artigo
29 do Regulamento Eleitoral, Resolução - CFF - nº 660, de 28 de setembro de 2018, I -
Ficha de inscrição específica padronizada pelo CFF, devendo o candidato, ou seu
procurador com poderes específicos, assiná-la na presença do empregado do CRF
designado pelo Presidente da Comissão Eleitoral Regional; II - Cópia da carteira ou da
cédula de identidade profissional; III - Documento assinado pelo candidato, em que o
mesmo declare ter ciência acerca do cronograma eleitoral, além do recebimento do
protocolo de inscrição; IV - Foto atual, frontal, colorida, impressa ou digitalizada conforme
configuração a ser definida pela empresa especializada que realizar a eleição pela Internet,
constando nome completo e referência no verso ou no nome do arquivo do cargo e
mandato pretendido; V - Documentos previstos nas alíneas "f", "g" e "h" do artigo 11 e da
certidão de ofício do artigo 12, ambos desta Resolução; VI - Constar nome completo e
respectivo cargo e mandato pretendido. Na hipótese de emissão das certidões apenas
ocorrer após o período de inscrição, esta poderá ser excepcionalmente deferida
precariamente desde que acompanhada do respectivo pedido/protocolo solicitado dentro
do referido prazo, ficando condicionada à oportuna apresentação das certidões negativas
em período não superior a 30 (trinta) dias após o encerramento das inscrições. Nos termos
do disposto no artigo 26, da Resolução nº 660, do CFF, os farmacêuticos candidatos a
Conselheiro Regional, às funções públicas de Diretoria e a Conselheiro Federal e
respectivos Suplentes, inscrever-se-ão mediante requerimento em (02) duas vias, dirigido
ao presidente da Comissão Eleitoral Regional, instruído com a comprovação dos requisitos
do artigo 11 e observados os termos do artigo 13, do Anexo I, do Regulamento Eleitoral,
Resolução nº 660, do CFF. As inscrições encerrar-se-ão às 18:00hs do dia 05 de julho de
2019. Encerrado o prazo de inscrição dos candidatos, em até 03 (três) dias úteis, será
fixado Edital em lugar visível na sede, subsedes e sítio eletrônico do CRF/PE constando os
nomes dos postulantes aos cargos de Conselheiro Regional; de Diretoria do CRF/PE e
Conselheiro Federal e respectivos Suplentes, e informando, também, eventuais pendências
de documentos dos inscritos. A contar da data de fixação do Edital ou, eventualmente,
após o saneamento de eventuais pendências do candidato, será dado o prazo de 03 (três)
dias úteis para a impugnação contra o pedido de registro de candidatos que poderá ser
feita por qualquer farmacêutico. Decorrido o prazo de impugnação de registro de
candidatura, será fixado Edital final em lugar visível na sede, subsedes e sítio eletrônico do
CRF/PE contendo o registro de candidaturas deferidas e indeferidas. Publicado o Edital
final, o processo eleitoral terá seu andamento na forma estabelecida pela Portaria nº 34,
de 29 de maio de 2019 (DOU de 30/05/2019, Seção 1, pág. 122). Encerrado o período de
votação, analisada e conferida a validade da votação, o Presidente da CER ou, na sua
impossibilidade ou ausência, qualquer dos membros da Comissão Eleitoral, disponibilizará
o resultado das eleições. O Conselho Federal de Farmácia poderá expedir instruções
complementares necessárias ao referido processo eleitoral e sua regularidade. Não será
admitido recurso contra votação se não ocorrida manifestação expressa imediatamente
após a apuração dos votos através do levantamento eletrônico de dados e a respectiva
divulgação do resultado, sob pena de preclusão. Após expresso pedido de impugnação ou
intenção de interposição de recurso, o interessado poderá apresentar suas razões no
mesmo momento ou por petição devidamente fundamentada em até 3 (três) dias úteis,
contados da data da manifestação após a realização da eleição, mediante protocolo no CRF
dirigido ao Presidente da CER que apresentará suas contrarrazões, assim como os demais
candidatos. As regras da propaganda eleitoral e das condutas vedadas durante a campanha
eleitoral estão previstas no Regulamento Eleitoral, Resolução nº 660, do CFF, de 28 de
setembro de 2018. Os interessados poderão obter informações adicionais através do
telefone (81) 3426-8540 ou junto à Comissão Eleitoral, na sede do CRF/PE. Do que para
constar foi lavrado o presente Edital. Publique-se no átrio do CRF/PE, Subsedes e no Diário
Oficial da União ou em jornal de circulação com abrangência em todo o Estado.

ELIANE LEITE DE SOUSA MAGALHÃES
Presidente da Comissão Eleitoral Regional do CRF/PE

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EDITAL Nº1, DE 11 DE JUNHO DE 2019

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia (CRF-RO), no uso de
suas atribuições legais e regimentais, faz saber aos interessados que, de acordo com os
artigos 22 e 23 da Resolução/CFF n. 660/2018 (DOU de 03/10/18), em obediência a
alínea "r" do artigo 6º, da Lei Federal n. 3.820/60, com nova redação que lhe foi dada
pela Lei Federal nº 9.120/95, estarão abertas as inscrições, no período de 1 a 5 de julho
de 2019, para o registro de candidaturas a: (i) 06 (seis) vagas de Conselheiro Regional
Titular e 01 (uma) vaga de Conselheiro Regional Suplente para o quadriênio
2020/2023(vigência de 1º/01/2020 a 31/12/2023); (ii) 01 (uma) vaga para Conselheiro
Federal Titular e Conselheiro Federal Suplente com mandato para o período de
2020/2023(vigência de 1º/01/2020 a 31/12/2023) e (iii) chapas completas para as funções
de Diretoria do CRF-RO (Presidente, Vice-Presidente, Secretário-geral e Tesoureiro) para
biênio 2020/2021 (vigência de 1º/01/2020 a 31/12/2021) de acordo com os Editais n. 1
e 2, de 29/05/2019 do Conselho Federal de Farmácia. Os candidatos deverão se inscrever
apenas na sede do CRF-RO, em seu horário de funcionamento (8h00 às 18h00),
atendendo e comprovando os seguintes requisitos: a) ser brasileiro; b) estar com
inscrição profissional definitiva no quadro de farmacêuticos, aprovada pelo Plenário do
respectivo Conselho Regional de Farmácia (CRF) até a data de encerramento do prazo de
inscrição de candidatos; c) não estar proibido de exercer a profissão; d) estar quites com
a Tesouraria do CRF; e) ter, no mínimo, 3 (três) anos de inscrição em CRF; f) apresentar
certidão da justiça estadual, federal, militar e eleitoral, essa última fornecida pelas zonas
eleitorais, pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde não
conste sentença condenatória transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, ainda que não transitada em julgado, consoante ao previsto na Lei
Complementar nº 64/90 e na Lei Complementar n. 135/10; g) apresentar certidão da
justiça estadual e federal onde não conste sentença condenatória por improbidade
administrativa transitada em julgado ou acórdão proferido por órgão judicial colegiado,
ainda que não transitado em julgado, consoante ao previsto na Lei Complementar n.
64/90 e na Lei Complementar n. 135/10; h) apresentar declaração própria, sob as penas
da legislação vigente, atestando que não tem qualquer outra causa de inelegibilidade, nos
termos da Resolução/CFF n. 660/18. As inscrições encerrar-se-ão às 18:00 horas do dia 5

de julho de 2019. As eleições ocorrerão durante 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas,
a partir de 12:00 horas (meio-dia), horário local, de 9 de outubro de 2019 às 12:00 horas
(meio-dia), horário local, do dia 11 de outubro de 2019, sendo o voto exercido
exclusivamente pela rede mundial de computadores (Internet), no endereço ou sítio
eletrônico a ser oportunamente divulgado, com instalação de seção eleitoral na sede do
CRF-RO, na qual será disponibilizado, das 8h00 às 18h00, um computador para votação
com acesso a Internet, além das instruções necessárias ao exercício do voto eletrônico.
O prazo para eventuais impugnações será de 03 (três) dias a contar da data da fixação
do edital na sede e seccionais do CRF-RO, constando os nomes dos postulantes aos
cargos, nos termos do artigo 27, § 1º, inciso I, ANEXO I, do Regulamento Eleitoral. Do que
para constar foi lavrado o presente edital. Publique-se no átrio do CER, em Diário Oficial
ou em jornal de grande circulação.

Porto Velho-RO, 11 de junho de 2019.
ALDENIR FERREIRA MELO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE INTIMAÇÃO

Considerando o retorno negativo das correspondências, o Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo intima os interessados a respeito do julgamento dos
processos relacionados, vez que incluídos na pauta da Reunião Plenária de 01.07.2019 a
ser realizada na sede do CRF-SP, localizada na Rua Capote Valente, 487, São Paulo - SP a
partir das 18h30:

PED nº 023/2018 - Farmacêutica T.M.N.; PED nº 066/2018 - Farmacêutica J.J.;
PED nº 119/2017 - Farmacêutico S.M.J.

Considerando que os processos tramitam sob sigilo, a Reunião Plenária não
será aberta para participação de terceiros.

São Paulo, 13 de junho de 2019.
MARCOS MACHADO FERREIRA

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 165/2019 - Contrato Nº 016/2019. Contratante: Conselho Regional de
Farmácia do Estado do Tocantins - CRF/TO; Contratado: Contabilidade Diniz LTDA ME, CNPJ:
12.822.999/0001-33. Objeto: serviços de contabilidade. Valor Global: R$ 36.500,00 (trinta e
seis mil e quinhentos reais). Vigência: 05/06/2019 a 04/06/2020.

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
14 REGIAO - CREFITO 14

CO M U N I C A D O

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região -
CREFITO-14 torna pública a aprovação, na Reunião Plenária realizada em 29 de maio de
2019, na sede deste Conselho Regional, da Resolução nº 12, de 29 de maio de 2019, que
regulamenta a concessão de diárias, auxílio representação, e gratificações no CREFITO-14,
e dá outras providências. Torna público, ainda, que o inteiro teor da referida resolução
encontra-se disponível para consulta no site do CREFITO-14, na página eletrônica
( h t t p : / / c r e f i t o 1 4 . o r g . b r / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / R ES O LU C % C C % A 7A%CC%83O-N-12-
de-29-de-Maio-de-2019-Dia%CC%81rias-e-auxi%CC%81lio-
representac%CC%A7a%CC%83o.pdf).

RODRIGO AMORIM OLIVEIRA NUNES
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 3ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

PAD Nº 3745/2019
Homologada pela Presidência do CREFITO-3 a adjudicação constante do Pregão

Eletrônico nº 004/2019 a empresa: UP EVENTOS LTDA - ME - CNPJ nº 18.509.615/0001-03,
o objeto desta licitação, consistente na "Locação de espaço para convenções em ambiente
hoteleiro, devidamente cadastrado no Cadastur / Ministério do Turismo, cuja localização
esteja distante no máximo de 10 km da Sede deste Regional, de fácil acesso, próximo de
estações do metrô e da Sede deste regional. O local deverá contar um grande auditório
com capacidade mínima para 550 pessoas sentadas, mais 04 a 06 salas / auditórios
menores, para cursos e reuniões, com capacidade de até 400 pessoas, salas de apoio,
lounge para exposições e espaço para secretária/credenciamento. Somando os espaços
para público de aproximadamente 940 pessoas".

São Paulo, 14 de junho de 2019.
RUBENS FERNANDO MAFRA

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
DA 8ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019

Pregão Eletrônico tipo: Menor preço global. Processo Administrativo nº 151619.
Objeto: registro de preços de artigos descartáveis. Data da abertura das propostas:
02/07/19, às 08:30 hs. Data e hora do Pregão abertura sala de disputa: 02/07/19, às 09hs
no site www.licitacoes-e.com.br. Edital disponível no site www.crefito8.gov.br e na sede do
CREFITO-8, na Rua Jaime Balão, 580, Hugo Lange, Curitiba - PR, das 8h às 12h das 13h às
17h.

Curitiba, 14 de junho de 2019.
PATRICIA ROSSAFA BRANCO

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
DO AMAZONAS

AV I S O

Torna público: Chapa Com Registro Deferido Para Renovação dos Membros da
Diretoria Executiva e do Corpo de Conselheiros Efetivos e Suplentes Para O Triênio
2019/2022

Na forma do disposto nos Arts. 13, 14 e 15 da Lei 5.517/68 e da Resolução nº
958/2010, a chapa transcrita abaixo foi registrada por Deferimento da Comissão Eleitoral
Regional - CER.

CHAPA MODERNIZAÇÃO, COMPROMISSO E TRANSPARÊNCIA
Diretoria Executiva
Presidente: Haruo Takatani - CRMV/AM Nº 00269 VP
Vice-Presidente: José Augusto Corrêa Lima Omena - CRMV/AM Nº 00606 VP
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