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DELIBERAÇÃO Nº 928/ 2017
Aprova os requerimentos para habilitação do farmacêutico para atuação em 

oncologia.

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei nº 3.820 de 11 de Novembro de 1960 e o Regimento Interno 

do CRF-PR e por seu Plenário reunido em 22 de setembro de 2017 e CONSIDE-

RANDO;

O disposto na Resolução CES/CNE nº 02 de 2 de fevereiro de 2002, e o disposto 

no Decreto nº 85.878 de 7 de abril de 1981, artigo 1º, incisos I e VI e  Resolução 

CFF nº 565/2012;

A necessidade e a importância de estabelecer rotinas e procedimentos e de asse-

gurar condições adequadas de formulação, preparo, armazenagem, conservação, 

transporte, dispensação e utilização de antineoplásicos, bem como o gerenciamento 

correto dos resíduos oriundos da manipulação desses medicamentos nos estabeleci-

mentos de saúde, objetivando a segurança do farmacêutico, do paciente, da equipe 

multidisciplinar e do meio ambiente;

O disposto no anexo I, itens 5.4 e 5.4.1 da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) nº 220 de 21 de setembro 

de 2004 e na RDC nº 67 de 8 de outubro de 2007 – Anexo I - 3.1.1;

que envolvem medicamentos antineoplásicos;

A necessidade de complementar e atualizar a Resolução/CFF nº 565/12, que dis-

põe sobre a competência legal para o exercício da manipulação de medicamentos 

antineoplásicos pelo farmacêutico;

A necessidade de estabelecer critérios para a comprovação da habilitação na área 

de atuação da farmácia em oncologia prevista na Resolução CFF nº 640 de 27 de 

abril de 2017;

DELIBERA:
Art 1º. Para o exercício de atividades de preparo dos antineoplásicos e demais 

medicamentos na oncologia, deverá o farmacêutico atender a pelo menos um dos 

seguintes critérios, aprovado pelo Conselho Regional de Farmácia do Paraná:

Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo); 

b) Cópia simples e original do diploma de residência na área de Oncologia, enfa-

tizando conhecimentos em farmácia em oncologia; 

-

logia - latosensu- reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) relacionado à 

farmácia oncológica, e sua atividade clássica, como manipulação de antineoplásicos, 

e com carga horária não inferior a 360h; 

d) Comprovação de atuação na área por 3 (três) anos ou mais na área de farmácia 

em oncologia.

Art. 2º. A comprovação de atuação na área de farmácia em oncologia deverá ser 

feita da seguinte forma:

1)Funcionário Contratado pela CLT: cópia simples e original da Carteira de trabalho 

e Previdência Social (CTPS) e declaração do estabelecimento com a descrição das 

-

3)Terceirizado: contrato de prestação de serviços e declaração do estabelecimento 

apresentar o contrato social e suas atualizações.

Parágrafo único. Podem ser aceitas comprovações de mais de um empregador, 

desde que as datas não sejam simultâneas e totalizem período igual ou superior a 

36 (trinta e seis) meses.

Art. 3º. Fica instituída a data de 8 de maio de 2020 como limite para validação dos 

documentos comprobatórios de experiência na área de oncologia.

Art. 4º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 22 de setembro de 2017.

Arnaldo Zubioli
Presidente do CRF-PR
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DELIBERAÇÃO N.º 930/2017

Aprova a ata da Reunião Plenária nº 869/2017

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, no uso das atribuições que 

lhe confere a Lei nº 3.820 de 11 de novembro de 1960 e o Regimento Interno do 

CRF-PR, diante dos termos da Ordem de Serviço nº 211/2015,

DELIBERA:
Art. 1º - Aprovar a ata decorrente da 869ª Reunião Plenária do Conselho Regional 

de Farmácia do Estado do Paraná realizada nos dias 17 e 18 de agosto de 2017, 

Art. 2º - Determina à Secretaria para que no prazo de cinco dias promova seu registro 

no Serviço Notarial competente.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Curitiba, 22 de setembro de 2017.

Arnaldo Zubioli
Presidente do CRF-PR
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Municipalidades 

Alto Piquiri 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

 
RESUMO DE EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 65/2017 

– PMAP- 
 

PROCESSO N .º 129/2017 
 

O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI – PR; por meio  da presente  
licitação,  na modalidade  PREGÃO PRESENCIAL  consoante da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e 10.520/02 tem a finalidade de receber 

propostas para contratação de empresa habilitada para a aquisição de 

Equipamentos e materiais de consumo de consumo e permanentes     

em atendimento ao Programa Brasil Carinhoso em conformidade 

com a resolução  Nº 01 de 28 de Novembro  de 2015 ,  conforme 

descrição no Anexo I do edital, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, 
do objeto descrito no lote,  deste edital que visa atender às dotações 

Orçamentárias da Municipalidade .  
ENTREGA DOS ENVELOPES: 
Até as 08:55 hr do relógio afixado no referido departamento  no dia 

10/10/2017 na Rua Santos Dumont, 341, 2º Pavimento  
ABERTURA DOS ENVELOPES: 
Dia 10/10/2017 as 09:00 hr na Rua Santos Dumont, 341 na Sala da 

Comissão Permanente de Licitação, 2º Pavimento 

 

1 - DO OBJETO: 
 

1.1 A presente licitação, do tipo menor preço, por item, tendo como 

objeto a contratação de empresa habilitada  para a aquisição de 

Equipamentos e materiais de consumo de consumo e permanentes     

em atendimento ao Programa Brasil Carinhoso em conformidade 

com a resolução  Nº 01 de 28 de Novembro  de 2015.  

 

Outras informações de interesse serão prestadas pelo P regoeira, Sra.  

CLAUDIA CRISTINA DO NASCIMENTO, nomeado pela Portaria  

n.º  143/2017, O edital será disponibilizado no site  
www.altopiquiri.pr.gov.br da  Prefeitura Municipal de Alto Piquiri - 

PR,  

                         

                         Alto Piquiri – PR; 27 de Setembro  de 2017  

 
            LUIS CARLOS BORGES CARDOSO 

Prefeito Municipal  

Anahy 

AVISO DE LICITAÇÃO  
PROCESSO N°. 121/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 068/2017 
REGISTRO DE PREÇOS Nº. 037/2017 

Objeto: Contratação de empresa para a realização de Cursos e Oficinas 

Gratuitas por meio do Departamento Municipal de Ação Social 

observada às características e demais condições definidas neste edital, 

pelo período de 12 (Doze) meses. 

Data da sessão de abertura: 11/10/2017. 
Horário: 09h30min. 

Valor estimado: Vide edital originário. 

Endereço: Prefeitura Municipal de Anahy, sito Rua Vereador Leonardo 

Aparecido Dobicz, n°. 591, em Anahy - PR. 

Edital disponível no site da Prefeitura www.anahy.pr.gov.br. 

Informações: (45) 3249-1149 E-mail: licitacao.ana@hotmail.com. 

Anahy/PR, 27 de setembro de 2017. 
 

Carlos Antonio Reis 
Prefeito Municipal 
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