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CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1/2020

O Plenário do Conselho Regional de Farmácia o qual deliberou pela aplicação da
multa aos estabelecimentos abaixo identificados, conforme dispõe o parágrafo único do
art.24 da Lei nº 3820/60, correspondentes às infrações capituladas nos caputs dos artigos
24 da Lei nº 3820/60 e Art. 21 da Resolução/CFF N° 648/17 vem através deste NOTIFICAR
as pessoas jurídicas com inscrição no CRF/CE, tendo em vista devolução do aviso de
recebimento, por motivo de mudança de endereço/fechado/não atendido e , ou não
devolução do aviso de recebimento, para interpor, se desejar, recurso ao Conselho Federal
de Farmácia, conforme dispõe o Artigo 15º - Inciso 1º do Regulamento do Processo
Administrativo Fiscal, aprovado pela Resolução 566/12 do Conselho Federal de Farmácia.
Ao transcorrer 15(quinze) dias da publicação deste Edital, os estabelecimentos elencados
no presente documento dar-se-ão por cientes de todo o seu teor. Relação dos Notificados
com as seguintes informações: Nº inscrição - Razão Social - Nº Auto de Infração - Valor
Principal: / 11410 -aldenizia b. dos santos f. pereira -me - 20061801161201 - r$ 5.724,00/
11621 - wneiviton bezerra dos santos -epp - 20061801260909 - r$ 4.770,00/ 11805 - f.
herla de p. oliveira medicamentos me - 20061802211101 - r$ 4.770,00/ 12256 - margarida
maria monteiro alves - me - 20031805240750 - r$ 3.816,00.

Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2020
JOSEMARIO PEDRO DA SILVA

Presidente do CRF/CE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 2/2020

O Plenário do Conselho Regional de Farmácia o qual deliberou pela
aplicação da multa aos estabelecimentos abaixo identificados, conforme dispõe o
parágrafo único do art.24 da Lei nº 3820/60, correspondentes às infrações capituladas
nos caputs dos artigos 24 da Lei nº 3820/60 e Art. 21 da Resolução/CFF N° 648/17
vem através deste NOTIFICAR as pessoas jurídicas com inscrição no CRF/CE, tendo em
vista devolução do aviso de recebimento, por motivo de mudança de
endereço/fechado/não atendido e , ou não devolução do aviso de recebimento, para
interpor, se desejar, recurso ao Conselho Federal de Farmácia, conforme dispõe o
Artigo 15º - Inciso 1º do Regulamento do Processo Administrativo Fiscal, aprovado pela
Resolução 566/12 do Conselho Federal de Farmácia. Ao transcorrer 15(quinze) dias da
publicação deste Edital, os estabelecimentos elencados no presente documento dar-se-
ão por cientes de todo o seu teor. Relação dos Notificados com as seguintes
informações: Nº inscrição - Razão Social - Nº Auto de Infração - Valor Principal: /921
-municipio de caucaia - 20041805291106 - r$ 5.724,00/ 9202 -municipio de fortaleza -

20091805171305 - r$ 5.724,00/12157 -o. j. de siqueira medicamentos -me-
20041804041326 - r$ 4.770,00/ 8806 -farmácia aldesul ltda - 20091804232045 -  r$
4.770,00/11410-aldenizia b. dos santos f. pereira - m -2002180424105 r$ 5.724,00/9727
- unicipio de fortalez-20091804271130 - r$ 5.724,00 / 9206 - municipio de fortaleza-
20091804191158-r$ 2.862,00/ 1666 - farmacia do trabalhador horizontino ltda me -
20061803211556 - r$ 3.816,00 / 11069 - comercio de medicamentos ceara ltda -
20061803221300 - r$ 3.816,00 / 7978 - raimunda peres da cunha - me -
20061804111043 - r$ 5.724,00 / 8675 arielle gonçalves pereira - me - 20031810041648
- r$ 4.770,00 / 12043 - v m rodrigues carvalho - me - 20031810181150 - r$
2.385,00/8800 - municipio de fortaleza - 20031810241439 -R$ 4.770,00/9806 -
municipio de fortaleza - 20031810251009 - r$ 5.724,00 / 9791 - municipio de fortaleza
- 20031810251053 - r$ 5.724,00 / 9205 - municipio de fortaleza - 20031810251132 -

r$ 2.862,00 / 9788 - municipio de fortaleza - 20031810310923 - r$ 5.724,00 / 9784
- municipio de fortaleza - 20031810311254 - r$ 5.724,00 / 8930 - farmacia santa marta
ltda - 20061711061241 - r$ 4.685,00 / 11039 - valeria l magalhaes medicamentos - me
- 200940922169 - r$ 5.724,00 / 11482 - italo de brito bezerra me - 20061805141329
- r$ 4.770,00 / 9984 - jrt-comércio de medicamentos ltda - 20061804231221 - r$
4.770,00 12481 - farmacia e drogaria progressiva ltda me-20061804191152-r$ 2.862,00
/ l006152846 - farmácia araújo comércio farmacêutico ltda me - 20061804171530 - r$
2.862,00 / 9859 - prefeitura municipal de guaraciaba do norte - 20061802281456 - r$
2.862,00 / 12473 - pablo fontenele Simon-me - 20031803020737 - r$
1.908,00/l009173810- pharma popular ltda me - 20091710041741 - r$ 5.622,00/11251
- maria josilandia gonçalves cavalcante - me - 2003171106181 - r$ 5.622,0/ 9772 -
municipio de fortaleza - 20031801151040 - r$ 5.724,00 / 8552 - f. g. de sousa
farmácia- me - 20061712061443 - r$ 4.685,00 / 11494 - m h rodrigues lopes drogaria
- me - 20041711221600 - r$ 4.685,00 / 11385 - claudenio diogenes alves m -
20031711200710 - r$ 2.342,00 /11539 - maria euzeni silva-me - 201019610050 - r$
2.862,00/5870- alice freitas de carvalho - me - 201019610107- r$ 4.770,00/12453 - r
c comercio de produtos farmaceuticos ltda-me -201019610077 - r$ 2.385,00/7978-
raimunda peres da cunha - me - 20021806270847-r$ 5.724,00 / 5858 - francinalda
pereira dos santos-201019610106 - r$ 5.724,00 / l004115618 - francisco franceli da
silva me - 20041801251201 - r$ 2.862,00 /10938-comércio de medicamentos ceará ltda
- 20021906111609 - r$ 998,00/11576-Bruno barbosa do carmo oliveira me -
20031803220921 - r$ 954,00 / 12347 - i de oliveira linhares e cia ltda me (comparecer
ao crf/ce - setor de fiscalização).

Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2020.
JOSEMARIO PEDRO DA SILVA.

Presidente do CRF/CE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 3/2020

O Plenário do Conselho Regional de Farmácia o qual deliberou pela aplicação da
multa aos estabelecimentos abaixo identificados, conforme dispõe o parágrafo único do
art.24 da Lei nº 3820/60, correspondentes às infrações capituladas nos caputs dos artigos
24 da Lei nº 3820/60 e Art. 21 da Resolução/CFF N° 648/17 vem através deste NOTIFICAR
as pessoas jurídicas com inscrição no CRF/CE, tendo em vista devolução do aviso de
recebimento, por motivo de mudança de endereço/fechado/não atendido e , ou não
devolução do aviso de recebimento, para interpor, se desejar, recurso ao Conselho Federal
de Farmácia, conforme dispõe o Artigo 15º - Inciso 1º do Regulamento do Processo
Administrativo Fiscal, aprovado pela Resolução 566/12 do Conselho Federal de Farmácia.
Ao transcorrer 15(quinze) dias da publicação deste Edital, os estabelecimentos elencados
no presente documento dar-se-ão por cientes de todo o seu teor. Relação dos Notificados
com as seguintes informações: Nº inscrição - Razão Social - Nº Auto de Infração - Valor
Principal:/11251 - MARIA JOSILANDIA GONÇALVES CAVALCANTE -20041807041000 - R$
5.724,00/6360-VALDENISE PONTES DA COSTA-ME - 20041807171500-R$ 4.770,00/ 10520 -

MAURO ERIVAN PEREIRA DE LIMA -20021807171614 - R$ 5.724,00/ 11559 - M.M.
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -ME - 20031807180953 - R$ 2.385,00/5020 - J L DE
QUEIROZ EIRELI -20041807181318-R$ 5724,00/10121-FARMÁCIA MONSENHOR DOMINGOS
LTDA-20041807190805-R$ 5.724,00.

Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2020.
JOSEMARIO PEDRO DA SILVA.

Presidente do CRF/CE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 4/2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE MULTA. O Plenário do Conselho Regional de
Farmácia o qual deliberou pela aplicação da multa aos estabelecimentos abaixo
identificados, conforme dispõe o parágrafo único do art.24 da Lei nº 3820/60,
correspondentes às infrações capituladas nos caputs dos artigos 24 da Lei nº 3820/60
e Art. 21 da Resolução/CFF N° 648/17 vem através deste NOTIFICAR as pessoas
jurídicas com inscrição no CRF/CE, tendo em vista devolução do aviso de recebimento,
por motivo de mudança de endereço/fechado/não atendido e , ou não devolução do
aviso de recebimento, para interpor, se desejar, recurso ao Conselho Federal de
Farmácia, conforme dispõe o Artigo 15º - Inciso 1º do Regulamento do Processo
Administrativo Fiscal, aprovado pela Resolução 566/12 do Conselho Federal de
Farmácia. Ao transcorrer 15(quinze) dias da publicação deste Edital, os
estabelecimentos elencados no presente documento dar-se-ão por cientes de todo o
seu teor. Relação dos Notificados com as seguintes informações: Nº inscrição - Razão
Social - Nº Auto de Infração - Valor Principal: / l002102303 - jose luciano rocha lima
júnior 60005242347 - 20021810161040 - r$ 2.862,00/11768 - bio in vitro farm com
manipulação ltda - 20061810260832 - r$ 3.816,00 / 8468 - farmácia tele-juca eireli -
20031804230732-r$ 4.770,00/11635 - prefeitura municipal de irauçuba-
20061810091008 - r$ 5.724,00 / 9543 - gefarma comércio de medicamentos ltda -
20061810151855 - r$ 5.724,00 / 10003 - f d f gonzaga drogaria - me - 20061810081904
- r$ 4.770,00/11536-marcilene m brandão-me- 20031804061453-r$ 3.816,00/12250 -
aurenice santos sousa - me - 20041809121224 - r$ 1.908,00 / 12190 - jose lira de
freitas - me - 200927716343 - 2.385,00 / 12131 - e. De sousa taveira -me -
20031811191343 - r$ 2.862,00 / 11419 - farmacia santana ltda-me - 201019610048 -
r$ 5.724,00 / 9780 - municipio de fortaleza - 20031809260952 - r$ 5.724,00 / 11929

- farmacia do trabalhador de acarau eireli- me - 20041807041853 - r$ 4.770,00/12149
- arifarma comercio de medicamento - 20041807031843 - r$ 4.770,00/8851 - municipio
de fortaleza - 20031810111154 - r$ 5.724,00/8887 - secretaria de saude do municipio
de maranguape - 20091803231128 - r$ 5.724,00 / 12483 - fundação leandro bezerra de
menezes - 2244722018 - r$ 2.862,00 / 6073 - comercial de medicamentos fontenele
ltda - 20091803201013 - r$ 2.862,00/12488 - fundação leandro bezerra de menezes-
2244782018 - r$ 2.862,00 / 12485 - fundação leandro bezerra de menezes -
2244752018 - r$ 2.862,00/11855-francisco laio sousa martins - me - 20091803270958
- r$4.770,00/11975 - fharmacia sp ltda-me - 20041802211001 - r$ 5.724,00 8886 -
secretaria de saude do municipio de maranguape - 20091803231124 - r$ 5.724,00/8811
- municipio de fortaleza - 20091803131558 - r$ 5.724,00/8488 - municipio de
martinópole - 20021803081016 - r$ 4.770,00/11536 - marcilene m brandão-me -
20061803080920 - r$ 3.816,00 /11172 - lb comércio de produtos farmaceuticos ltda -

20031803220745 - r$ 4.770,00/11131 - t & l empreendimentos ltda - me -
20031803081351 - r$ 4.770,00/10188 -maria liana de magalhães nascimento - me -
20031811211129 - r$ 1.908,00 /2820 - municipio de fortaleza - 20031809271655 - r$
4.770,00/11430-gomes & viana comercial ltda- 20091803262001 - r$ 4.770,00/12546 -
f miguelina santiago me - 20031807311239 - r$ 2.385,00/9503 - municipio de fortaleza

- 20061801221446 - r$ 5.724,00/12158 - m s f viana de moraes me - 20041809121239
- r$ 2.385,00 / 6313 - m. P. Comercio de medicamentos ltda - me - 20031810041149
- r$ 4.770,00/4547 - luiz gonzaga de aguiar medicamentos me - 20041807201016 - r$
4.770,00 / 11368 - drogaria + vida ltda - me - 20031805210925 - r$ 3.816,00 / 10298
- nossa drogaria ltda - epp - 20061804101810 - r$ 4.770,00/8478 - municipio de
fortaleza - 20031807101343 - r$ 5.724,00/8851 - municipio de fortaleza -
20031806191554 - r$ 5.724,00 / 8781 - municipio de fortaleza - 20031805291035 - r$
5.724,00 / 12487 - fundação leandro bezerra de menezes - 20031805290839 - r$
5.724,00 /

Fortaleza-CE, 29 de janeiro de 2020.
JOSEMARIO PEDRO DA SILVA.

Presidente do CRF/CE

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2020

Processo Administrativo nº 02/2020. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de material de limpeza e higienização para a sede Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Pará - CRF/PA. Contratante: Conselho Regional De Farmácia Do Pará. CNPJ Nº
04.924.619/0001-43. Contratado: COMPANHIA DO PAPEL EIRELLI EPP. CNPJ
21.496.459/0001-06. Valor Global: R$ 8.421,50 (Oito mil e quatrocentos e vinte um reais e
cinquenta centavos). Fundamento Legal: artigo 24, inciso II, artigo 26 da Lei 8.666/93 e
Parecer Jurídico datado de 28/01/2020. Dispensa ratificada pelo Senhor Daniel Jackson
Pinheiro Costa, Presidente do CRF/PA, nos termos do Art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 095/2018 - Pregão Eletrônico nº 055/2018. 1º Aditivo ao
Contrato nº CRT.0001/2019 - Rodrigues Cruz Telecomunicação & Eletricidade EIRELI - EPP
- CNPJ: 61.836.565/0001-06- Objeto: serviço de manutenção preventiva e corretiva de
PABX para o CRF -SP - Objetivo: renovação, vide art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
21/01/2020 à 21/01/2021 - Valor: R$ 26.040,00.

inscrita no CNPJ sob o nº 04.307.281/0001-80. Objeto: contratação de empresa prestadora
de serviços de monitoramento de sistema de segurança eletrônica para este Conselho
Regional de Farmácia do Estado de Alagoas - CRF/AL. Fundamento Legal: Art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: até 31 de dezembro de 2020. Valor
mensal R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), valor global R$ 5.520,00 (cinco mil,
quinhentos e vinte reais). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.005.003 - Serviço de
segurança predial e preventiva. Data da assinatura: 10/01/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo Administrativo nº 095/2018 - Pregão Eletrônico nº 055/2018. 1º Aditivo ao
Contrato nº CRT.0001/2019 - Rodrigues Cruz Telecomunicação & Eletricidade EIRELI - EPP
- CNPJ: 61.836.565/0001-06- Objeto: serviço de manutenção preventiva e corretiva de
PABX para o CRF -SP - Objetivo: renovação, vide art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
21/01/2020 à 21/01/2021 - Valor: R$ 26.040,00.

EDITAL Nº 1/2020

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Autarquia Federal
instituída pela Lei nº 3.820/1960, por meio de sua Secretaria das Comissões de Ética,
em razão do julgamento definitivo dos processos éticos abaixo relacionados e do artigo
31, §2º do anexo II da resolução nº 596/14 do CFF, torna público a penalidade de
suspensão do exercício profissional: Processo Ético nº 028/2018: Antonio Rosa de
Oliveira (CRF-SP nº 31.909) - Suspensão de 3 (três) meses - Período de cumprimento:
02/03/2020 até 02/06/2020; Processo Ético nº 021/2018: Maykon Maciel Dias (CRF-SP
nº 59.831) - Suspensão de 6 (seis) meses - Período de cumprimento: 03/03/2020 até
03/09/2020; Processo Ético nº 181/2017: Adriana Oliveira dos Santos (CRF-SP nº
17.236) - Suspensão de 3 (três) meses - Período de cumprimento: 02/03/2020 até
02/06/2020; Processo Ético nº 090/2018: Daniel Lucio Fida (CRF-SP nº 78.388) -
Suspensão de 6 (seis) meses - Período de cumprimento: 02/03/2020 até 02/09/2020;
Processo Ético nº 092/2018: Renato Luiz Ferreira de Oliveira (CRF-SP nº 18.164) -
Suspensão de 6 (seis) meses - Período de cumprimento: 02/03/2020 até 02/09/2020;
Processo Ético nº 101/2016: Kleber Fernando Ferreira (CRF-SP nº 25.258) Suspensão de
3 (três) meses. Período de cumprimento: 02/03/2020 até 02/06/2020; Processo Ético
nº 099/2016: Heloisa Souza Bonemer Ferreira (CRF-SP nº 24.337) - Suspensão de 3
(três) meses - Período de cumprimento: 02/03/2020 até 02/06/2020.

MARCOS MACHADO FERREIRA
Presidente de Conselho
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