
 

 

AO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL- CRF/MS 

 

SOLICITAÇÃO:   BAIXA DE FIRMA (PÚBLICA OU PRIVADA) 

Nome completo do representante legal da empresa:  

 
CPF:  

 
Celular 

 
Endereço: 

 
Venho solicitar a BAIXA NO CRF/MS do seguinte estabelecimento: 

Nome Fantasia (que consta na Certidão de Regularidade):  

 
Razão Social: 

 
CNPJ: 

 
Cidade: 

 
Rua: 

 
Nº 

 
Bairro:  

 
 

Declaro SER REPRESENTANTE LEGAL da empresa (pública ou privada), e declaro ainda QUE: 

• Estou ciente QUE CASO HAJA FARMACÊUTICOS VINCULADOS como responsáveis técnicos, o 

estabelecimento só será baixado após a solicitação e aprovação de BAIXA DE RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA DOS MESMOS.  

• Estou ciente que caso haja DÉBITOS NO CNPJ da empresa junto ao setor de tesouraria do CRF/MS, ELES SÃO 

DE MINHA RESPONSABILIDADE, e que não sendo regularizados, serão objeto de cobrança judicial, via 

execução fiscal ou protesto. 

 

ESTOU CIENTE AINDA QUE PARA A EFETIVAÇÃO DA BAIXA DO ESTABELECIMENTO 

DEVEREI ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

• Cópia dos documentos que comprove a extinção da empresa  

1- EMPRESA PRIVADA: Alteração contratual com mudança do ramo de atividade da empresa (áreas que 

não necessitem de responsabilidade técnica do farmacêutico), extinção no CNPJ, Certidão de Baixa emitida 

pela Prefeitura do Município constando o encerramento das atividades). 

2- EMPRESA PÚBLICA: Documento (Portaria | ATA ou outro documento) que comprove o encerramento 

das atividades do estabelecimento. Caso não haja documentos de encerramento, justificar abaixo 

informando os motivos do pedido de baixa do estabelecimento.  

......................................................................................................................

............................................................................................................................................ 
• Cópia da CNH ou RG do representante legal para conferência da assinatura OU reconhecimento de firma. 

• Quitação da anuidade proporcional para o caso de empresas privadas (será expedida pelo CRF/MS após 

protocolo da solicitação). 

Solicito que a certidão de baixa de firma seja enviada no seguinte E-mail: 

............................................................................................................................................... 

 

.........................., .............de...........................................de 20........ 

 

 

............................................................... 

Assinatura do responsável legal 
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