
 
 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
              CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO          
              ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CRF - RJ 
 
 

1 
 

Ata da 1191ª Reunião Deliberativa da Diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado 1 
do Rio de Janeiro - CRF-RJ, realizada no dia vinte e um de maio de dois mil e vinte. 2 
 3 

Às 10:00 (dez horas) do dia vinte e um de maio de dois mil e vinte, através da plataforma 4 

Webex, reuniram-se por vídeo-conferência, os Srs. Membros da Diretoria, Drs. Tania 5 

Maria Lemos Mouço, Presidente, Silvania Maria Carlos França, Vice-Presidente, Carla 6 

Patricia de Morais e Coura, Tesoureira e Ricardo Lahora Soares, Secretário-Geral. 7 

Iniciando os trabalhos, a Presidente submete para apreciação os seguintes itens: 8 

Assuntos Deliberativos: 1. Proposta Rede Participar: Proposta em análise.                 9 

2. Solicitação de informação de TCC – UFRJ (Macaé): Aprovada. Informar ao STI para 10 

que forneça os dados solicitados.  3. Solicitação de informações para conclusão do 11 

TCC - Estácio de Sá – Nova Friburgo: Aprovada desde que a solicitação seja enviada 12 

pelo Coordenador do Curso através de Ofício. 4. Diretrizes para nova licitação Guarda 13 

de segurança: A Diretoria decide que não haverá nenhuma proteção letal.  5. Acordo 14 

coletivo de trabalho: A Diretoria decide prorrogar sem aumento do benefício  e alteração 15 

de nenhuma cláusula. Encaminhar ao Sinsafispro, a decisão de manter o ACT em 16 

vigência por noventa dias. 6. Padronização de texto para os contratos do CRF-RJ: 17 

Aprovada. 7. Baixa ou redução de RT pós pandemia: A Diretoria solicita que o relatório 18 

de baixas de responsabilidade técnica e alterações do horário de assistência 19 

farmacêutica no estado do Rio de Janeiro, apresentado pela Chefe do Serviço de registro, 20 

seja divulgado nas mídias do CRF-RJ. 8. Redução Contrato Implanta/TCU: A Diretoria 21 

decide propor a redução de 20% do valor do contrato. 9. Contrato Hospedagem de 22 

servidores: A Diretoria decide aditivar, com uma proposta de redução de 20%.             23 

10. Contrato locação de veículos: A Diretoria decide pela retirada de dois veículos e 24 

abertura de novo processo de licitação, cujas especificações deverão ser aprovadas pela 25 

Diretoria.   11. Contrato de Hospedagem de circuito fechado de tv: Solicitar ao STI 26 

que informe a quantidade necessária de pontos instalados na sede. Abrir um novo 27 

processo para alteração de objeto.  12. Repactuação dos contratos: 12.1) Contrato de 28 

Licença de uso de Software: A Diretoria decide propor a redução de 20% do valor. 29 

12.2)Contrato da Seli: A Diretoria solicita um relatório de atividades com o quantitativo do 30 

trabalho realizado pelo mensageiro, antes de definir o contrato.  12.3) Locação de 31 

impressoras: A Diretoria decide propor a redução de 20% do valor. 12.4) Manutenção 32 

Preventiva e Corretiva de Ar:  A Diretoria decide propor a redução de 20% do valor.   33 

12.5) Empresa de Licença de Direito de Uso do Sistema do Jurídico: A Diretoria aprova a 34 

proposta de redução de 25%.  12.6) Correios: A Diretoria não vê a possibilidade de 35 

alteração de contrato em virtude da tabela de preço fixo, e solicita o parecer do serviço 36 
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jurídico.  12.7) Pontum Sistemas Inteligentes: A Diretoria decide propor a redução de 20% 37 

do valor. 12.8) Contrato de Equipamentos de Telefonia: A Diretoria decide propor a 38 

redução de 15% do valor.   12.9) Contrato de Pesquisa das Publicações – Recorte 39 

Eletrônico: A Diretoria decide reavaliar ano que vem. 12.10)SISBACEN: A Diretoria 40 

decide propor a redução de 20% do valor. 13. Revisão do contrato de locação pelas 41 

Seccionais:  A Diretoria decide pelo fechamento da Seccional de Nova Iguaçu. Com 42 

relação as demais Seccionais, a Diretoria decide propor novo aditivo até Dezembro de 43 

2020, com uma redução da locação no valor de 25%.  14. Reajuste Qualivida: A 44 

Diretoria decide fazer Chamamento Público. 15. Substituição de chefia das Seccionais: 45 

A Diretoria decide pela exoneração do cargo, da funcionária Rosana Fernandes e pela 46 

nomeação do funcionário Rogério da Silva, a partir de 01 de junho de 2020. 16. Licença 47 

sem vencimentos: Aprovada a licença sem vencimentos da funcionária Izabella de 48 

Santis a partir de setembro de 2020, em razão de realização de curso de mestrado no 49 

exterior. 17. Panorama Fiscalização: A Vice-Presidente apresenta o panorama da 50 

Fiscalização e explica que em virtude da falta de EPI`s, alguns fiscais encontram-se de 51 

férias, dois fiscais que são do grupo de risco estão trabalhando em regime de home-office 52 

e que o quadro externo está reduzido, com apenas três fiscais realizando a fiscalização. 53 

Dra. Silvana explica que assim que os EPIS`s chegarem, a rotina da Fiscalização voltará 54 

ao normal em cumprimento ao Plano anual de Fiscalização. Nada mais havendo a tratar e 55 

ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, foi encerrada a reunião às 13:40 horas 56 

(treze horas e quarenta minutos). Do que, para constar, eu, Ricardo Lahora Soares, 57 

Secretário-Geral, mandei digitar a presente ata, que depois de lida e aprovada, será 58 

assinada por mim e pelos membros da Diretoria presentes à reunião. Rio de Janeiro, 59 

vinte e um de maio de dois mil e vinte.********************************************************* 60 

****************************************************************************************************** 61 
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