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DELIBERAÇÃO Nº 918/2017
Institui a Ficha de Fiscalização do Exercício e das Atividades Farmacêuticas 
O CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-
PR, no uso de atribuições que lhe confere o Regimento Interno, por seu Plenário, 
considerando:
Os termos da Lei nº 13.021/2014 que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das 
atividades farmacêuticas e estabelece obrigações e responsabilidades do farmacêu-
tico e do proprietário; 
Os termos da Lei nº 6.839/1980 (DOU de 30/10/1980) que determina o registro de 
empresas e estabelecimentos e a anotação de responsabilidade técnica perante os 
conselhos de fiscalização;
Os termos das Leis n° 8.080/1990 e nº 12.401/2011 e do Decreto nº 7.508/2011; 
Os termos da Lei nº 5.991/1973 que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;
Os termos da Lei nº 6.360/1976 que dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos 
os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, 
saneante e outros produtos;
Os termos do Decreto nº 85.878/1981que regulamenta a Lei nº 3.820/60 e define 
as atividades e o âmbito profissional farmacêutico; 
Os termos da Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 357/01 que aprova o 
regulamento técnico das Boas Práticas de Farmácia;
Os termos da Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 585/2013 que regula-
menta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências;
Os termos da Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 586/2013 que regula 
a prescrição farmacêutica e dá outras providências;
Os termos da Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 596/2014 que aprova 
o código de ética da profissão farmacêutica; 
Os termos da Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 600/2014, que regu-
lamenta o procedimento de fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e 
dá outras providências;
Os termos da Deliberação nº 833/2014 do CRF – PR, que define o Ato Farmacêutico,
DELIBERA:
Art. 1º. Fica instituída a Ficha de Fiscalização do Exercício e das Atividades 
Farmacêuticas (FFEAF), conforme modelo divulgado pelo CRF-PR.
Art. 2º. Esta deliberação entre em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.
Curitiba, 18 de agosto de 2016.
Arnaldo Zubioli
Presidente do CRF-PR

40871/2017

Municipalidades 

Arapongas 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS - PR
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO Nº 037/2017
Objeto: Contratação de Link de Acesso à Internet de Alta Capacidade a fim de 
viabilizar a disponibilização de acesso gratuito à internet para a população, 
através do projeto “Cidade Digital”, em atendimento a Diretoria de Tecnologia 
da Informação - DTI, conforme especificações e anexos constantes no respectivo 
Edital. Encerramento do recebimento dos envelopes até 09h15min do dia 29 de 
Maio de 2017 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no mesmo local. O 
edital completo poderá ser obtido em sua integra no site: http://www.arapongas.
pr.gov.br/licitacao. 

Arapongas, 15 de Maio de 2017.
Valdinei Juliano Pereira

Pregoeiro Municipal

40776/2017

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2017

MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.958.966/0001-06, com sede na Rua Garças, 750, 
nesta cidade, neste ato representado pelo Exmo. Prefeito, Sr. Sérgio Onofre da 
Silva, portador da carteira de identidade RG no 3.438.984-5/SSP-PR e inscrito 
no CPF/MF no 477.980.099-49, residente e domiciliado neste Município torna 
público nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº 8666/93, a dispensa de licitação 
visando a Locação do imóvel localizado a Rua Tico-Tico, nº 510 – Centro, para 
as instalações e atividades da UBS São Vicente, em atendimento a Gerência de 
Patrimônio – GEPAT., com fulcro nas informações constantes da CI nº 194/2017, 
emitida em 05/04/2017.
Arapongas, 15 de maio de 2017.
Ratifico a Dispensa conferida nos termos acima.

Sérgio Onofre da Silva 
Prefeito Municipal

40782/2017

Araucária 

AVISO DE LICITAÇÃO
TIPO MENOR PREÇO

 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017 - PROCESSO Nº 2618/2017
OBJETO:  Contratação de empresa de engenharia,  para execução de
obras e serviços relativos a ligações intradomiciliares de esgoto, com
fornecimento  de material,  equipamentos e  mão de obra,  Contrato de
Repasse nº  829841/2016/MCIDADES/CAIXA, nos termos estabelecidos
no Edital e seus Anexos.
VALOR MÁXIMO: O preço total máximo é de R$ 294.780,23 (duzentos
e  noventa  e  quatro  mil,  setecentos  e  oitenta  reais  e  vinte  e  três
centavos).
DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: No Protocolo Geral
da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº
111, até as 14:00 horas do dia 21 de junho de 2017 e a abertura se
dará no mesmo dia, as 14:30 horas, na sala de abertura de Licitações
da Prefeitura do Município de Araucária, sito à Rua Pedro Druszcz, nº
160, 1º andar.
O Edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br ou no
Departamento de Licitações e Compras, das 9h às 12h e das 13h30 às
16h30. Informações pelo telefone (41) 3614-1490.

Araucária, 15 de maio de 2017.
AIRTON MOREIRA PINTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras e
Serviços de Engenharia

40750/2017

Boa Esperança do Iguaçu 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2017  
A Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu faz saber que se encontra 
aberta, Licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, a qual terá por 
objeto Aquisição de camisetas e jalecos para o Departamento de Saúde da 
Prefeitura Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, conforme especificado no 
Anexo I - Termo de Referência, até às 09:00 horas do dia 25/05/2017, e serão 
abertos no dia 25/05/2017 as 09:00 horas, na Sala de Licitação. Demais 
informações serão fornecidas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no endereço 
acima mencionado, das 08h00 até às 11h30, das 13h30 até as 16h00, exceto 
sábados, domingos e feriado. Formalização para consultas: 
www.boaesperancadoiguacu.pr.gov.br  Fone: (46) 3537-1208 Fax: (46) 3537-1158. 
Boa Esperança do Iguaçu, 12/05/2017.  Ivanir Rufatto - Pregoeiro            Evandro 
Luiz Cecato – Prefeito  

 
 
 

40453/2017

Ariranha do Ivaí 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 
 
O Município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, através do Prefeito 
Municipal, torna público que fará realizar às 09:00 horas, do dia 31/05/2017, na 
sede da Prefeitura do Município, sala de licitações, sito a Rua Miguel Verenka, 
40, Centro, Ariranha do Ivaí, licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM visando a aquisição de 
implementos agrícolas, compreendendo: carretas metálicas, carreta tanque, 
colhedora de forragens, grade aradora, perfurador de solo, plaina traseira e 
subsolador remoto, conforme contrato de repasse nº 
832896/2016/MAPA/CAIXA, programa PRODESA, com entrega em até 60 
(sessenta) dias. O Edital estará disponível aos interessados em participar da 
presente licitação, na Secretaria Administrativa/Departamento de Compras e 
Licitações da Prefeitura do Município de Ariranha do Ivaí, situada à Rua Miguel 
Verenka, 40, Centro. Maiores informações na sede da Prefeitura do Município 
de Ariranha do Ivaí, endereço supramencionado. Fone: (043) 3433-1013. 
 
                                                                    Ariranha do Ivaí, 15 de maio de 2017. 
 
                                                                                    Augusto Aparecido Cicatto 
                                                                        Prefeito Municipal 
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