SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

PREGÃO ELETRÔNICO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a aquisição de
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), para a
prevenção e o controle da disseminação do COVID-19 e
retomada das atividades presenciais da Universidade
Federal de Pernambuco – UFPE

A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)
Proposta que faz a empresa SMART ENERGY PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ (MF) nº
36.563.866/0001-58 e inscrição estadual nº 243.40383-6, para o fornecimento abaixo relacionado,
conforme estabelecido no Pregão Eletrônico nº 29/2020:
1. Identificação da licitante:
a. Razão Social: SMART ENERGY PROJETOS LTDA - Nome Fantasia: HR Projetos e
Instalações
b. CNPJ: 36.563.866/0001-58 - Inscrição Estadual: 243.40383-6
c. Endereço: Rua Dr. Antônio Cansanção, 575 Sala 110 – Ponta Verde - CEP: 57.035-190,
Maceió/Alagoas
d. Representante Legal: Renata Oliveira de Souza Gerbase, brasileira, casada, advogada,
Carteira de Identidade nº 3566488-6 SSP/AL - CPF nº 045.435.436-37.
e. Fone: (82) 98162-0580
f. E-mail: hrprojetos.atendimento@gmail.com – renataoliveiragerbase@gmail.com
g. Dados Bancários: Banco do Brasil – Agência 0831-1 – Conta corrente: 28.083-6
2. Proposta

Item

06

DESCRIÇÃO

UND QUANT.

AVENTAL DESCARTÁVEL, uso hospitalar,
100% polipropileno, manga longa,
tamanho único.
UND
DE ACORDO COM A RDC 379/2020 E
356/2020

VALOR Un.

VALOR
TOTAL

R$ 36.245,00
6.590

R$ 5,50

(trinta e seis mil
duzentos e quarenta
e cinco reais)

Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à
especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão.
1. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro,
encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao
cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.
2. O prazo de entrega do objeto será conforme termo de Referência/Edital.
3. O local de entrega do objeto será o indicado no Termo de Referência/Edital.
Maceió, 04 de dezembro de 2020
RENATA OLIVEIRA GERBASE
CPF: 045.435.436-37
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49

A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO A RDC 356 E 379
A empresa SMART ENERGY PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.
36.563.866/0001-58, DECLARA, os que produtos ofertados atendem a RDC 356 e 379 .

Art.
2º. A
fabricação,
importação
e
aquisição
de
máscaras
cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de
proteção, protetores faciais (face shield),
vestimentas
hospitalares
descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis),
gorros e propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em
serviços de saúde ficam excepcional e temporariamente dispensadas
de Autorização de Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem
como de outras autorizações sanitárias.

De acordo com a RDC 379/2020, estamos
ANVISA, bem como de outras autorizações Sanitárias

dispensados

de autorização da

DE ACORDO COM A RDC 356/2020, e 379 OS PRODUTOS EM
COMBATE A COVID ESTÃO DISPENSADOS DE ANVISA .

Maceió, AL, 04 de dezembro de 2020.

_________________
Renata Oliveira Gerbase
CPF: 045.435.436-37
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49
A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

A empresa SMART ENERGY PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ (MF) nº
36.563.866/0001-58 e inscrição estadual nº 243.40383-6, estabelecida na Rua Dr.
Antônio Cansanção, 575 Sala 110A – Ponta Verde - CEP: 57.035-190, Maceió/AL,
por intermédio de seu representante legal Sra. Renata Oliveira de Souza Gerbase,
CPF: 045.435.436-37, RG 3566488-6 SEDS/AL. Declara: declara, sob as penas da
lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada
de maneira independente pela empresa (Nome da empresa Licitante), e o conteúdo
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, desta
licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta
licitação, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou
não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com
qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação,
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante do Setor de Licitações do município de São José da
Tapera - Alagoas, antes da abertura oficial das propostas; e
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.
Maceió, AL, 04 de dezembro de 2020.

_________________
Renata Oliveira Gerbase
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49
.
A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

DECLARAÇÕES
A empresa SMART ENERGY PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ (MF) nº 36.563.866/000158 e inscrição estadual nº 243.40383-6, estabelecida na Rua Dr. Antônio Cansanção, 575 Sala 110A
– Ponta Verde - CEP: 57.035-190, Maceió/AL, por intermédio de seu representante legal Sra.

Renata Oliveira de Souza Gerbase, CPF: 045.435.436-37, RG 3566488-6 SEDS/AL.
Declara:
1) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente
data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da
obrigatoriedade de declarer ocorrências posteriores;
2) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
C.F.: para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis)
anos.
3) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
4) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite
fixado nos incisos i e ii, art. 3.º, da lei complementar n.º 123/06;
5) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º,
incisos i a x, da mesma lei.
6) DECLARAÇÃO que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
Edital.
Maceió, AL, 04 de dezembro de 2020.

_________________
Renata Oliveira Gerbase
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49

A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

Declaramos que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da
Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99).

Maceió, AL, 04 de dezembro de 2020.

_________________
Renata Oliveira Gerbase
CPF: 045.435.436-37
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO – AMBIENTAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49
A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

Para fins de participação na Licitação do Pregão Eletrônico SRP 29/2020, a empresa
SMART ENERGY PROJETOS LTDA, CNPJ Nº 36.563.866/0001-58, sediada na na Rua Dr.
Antônio Cansanção, 575 Sala 110 – Ponta Verde - CEP: 57.035-190, Maceió/AL, DECLARA, sob
as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos
critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas
de proteção do meio ambiente, de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos no Art. 5º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de
Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão –
SLTI/MPOG e no Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Casa Civil da Presidência da
República, no que couber.
III- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais
recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e
armazenamento.

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à
fiscalização pelos órgãos responsáveis.

Maceió, AL, 04 de dezembro de 2020.

_________________
Renata Oliveira Gerbase
CPF: 045.435.436-37
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SMART ENERGY PROJETOS LTDA
HR PROJETOS E INSTALAÇÕES
CNPJ: 36.563.866/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 243.40383-6

FICHA TÉCNICA
AVENTAL DE PROCEDIMENTO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2020
Processo Administrativo n° 23076.045526/2020-49
A
Gerência de Licitações
Att. Sr(a). Pregoeiro(a)

Avental descartável de Procedimento confeccionado em tecido não tecido, não estéril,
hipoalergênico e atóxico, com mangas longas e punhos com elástico, abertura traseira com
fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura. Sua utilização tem a
finalidade de formar uma barreira mecânica repelente a agentes biologicos.
Dados Técnicos:
•
•
•
•
•
•

Punho com elástico
Amarração na cintura em tiras
Fechamento do colarinho através de amarração com tiras
Tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno
Não estéril
Disponível na cor branca

FRENTE

LADO
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TERMO DE AUTENTICIDADE
Eu, LUIZ JOSE DO NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 0004352/O-3, inscrito no CPF n°
34714448404, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que
este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF

N° do Registro

34714448404

0004352/O-3

Nome
LUIZ JOSE DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2020 09:43 SOB Nº 20200462415.
PROTOCOLO: 200462415 DE 21/09/2020 13:18.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004450833. NIRE: 27201230570.
SMART ENERGY PROJETOS LTDA
EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 22/09/2020
www.facilita.al.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

36.563.866/0001-58
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

05/03/2020

NOME EMPRESARIAL

SMART ENERGY PROJETOS LTDA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

HR PROJETOS E INSTALACOES.

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
73.19-0-02 - Promoção de vendas
82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R DOUTOR ANTONIO CANSANCAO

575

SALA 110 A EDIF CONDOMINIO MARINER

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

57.035-190

PONTA VERDE

MACEIO

AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

HRPROJETOS.ANTENDIMENTO@GMAIL.COM

(82) 3027-3760/ (82) 9917-4466

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

05/03/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 22/09/2020 às 10:11:02 (data e hora de Brasília).
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CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória nº
2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
Nome Empresarial: SMART ENERGY PROJETOS LTDA

Protocolo: ALC2000685300

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE (Sede)
27201230570

CNPJ
36.563.866/0001-58

Data de Ato Constitutivo
05/03/2020

Início de Atividade
05/03/2020

Endereço Completo
Rua Doutor Antônio Cansanção, Nº 575, SALA 110 A;EDIF CONDOMINIO MARINER;, Ponta Verde - Maceió/AL - CEP 57035-190
Objeto Social
ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIARIOS, INSTALACAO DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, COMERCIO VAREJISTA
DE MATERIAL ELETRICO, INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, MEDICAO DE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA,
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL, OBRAS DE ALVENARIA, MANUTENCAO E REPARACAO DE
GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PROMOCAO DE VENDAS, COMERCIO ATACADISTA DE
INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE
MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E
PROFISSIONAL, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.
Capital Social
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 0,00 (zero reais)
Dados do Sócio
Nome
RENATA OLIVEIRA DE
SOUZA GERBASE

Porte
EPP (Empresa de Pequeno
Porte)

CPF/CNPJ
045.435.436-37

Dados do Administrador
Nome
RENATA OLIVEIRA DE SOUZA GERBASE
Último Arquivamento
Data
22/09/2020

Número
20200462415

Participação no capital
R$ 60.000,00

Espécie de sócio
Sócio

CPF
045.435.436-37

Administrador
S

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do mandato

Término do mandato

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDACAO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/11/2020, às 22:49:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código OB48GP1W.

ALC2000685300
Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral
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ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUPERINTENDÊNCIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

ALVARÁ SIMPLIFICADO DO CORPO DE BOMBEIROS ASCB
Nº 42958
Nos termos do art. 48, do Decreto nº 57.175/2017 combinado com o art. 8º § 2º, da Portaria
nº 178 de 12 junho de 2013 do Comando Geral do CBMAL, atendendo ao art. 2º, inciso II da
Resolução CGSIM nº 29 de 29 de novembro de 2012 fica registrado no dia 28/08/2020 que o
responsável pelo uso, sob sua responsabilidade, declarou que a edificação abaixo POSSUI,
conforme o Processo Simplificado nº 34439 cadastrado neste CBM/AL, as medidas básicas
de segurança exigidas pelo Código de Segurança Contra Incêndio e Emergências.
PROCESSO: nº 34439
NOME FANTASIA: SMART ENERGY PROJETOS
RAZÃO SOCIAL: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
CNPJ/CPF: 36.563.866/0001-58
ENDEREÇO: R DR ANTONIO CANSANCAO, 575, PONTA VERDE, Maceio-AL
NATUREZA DE OCUPAÇÃO: C-COMERCIAL - C1-Comércio com baixa carga de
incêndio
ÁREA CONSTRUÍDA: 92,82 m²
NUM. DE PAVIMENTOS: 1
O presente ASCB tem validade até 31/08/2021.
Observações:
1. Este ASCB só terá validade se a edificação possuir as seguintes características:
a) Possuir área construída total igual ou inferior a 750m² (setecentos e cinquenta metros quadrados);
b) Imóvel com máximo 03 (três) pavimentos;
c) Não possuir comercialização ou armazenamento de líquido inflamável ou combustível acima de 250 L (duzentos e cinquenta litros);
d) Não demandar utilização ou armazenamento de gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas);
e) Possuir lotação de até a 100 (cem) pessoas, quando se tratar de local de reunião de público;
f) Não possuir comercialização ou armazenamento de produtos explosivos ou substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana,
ao meio ambiente ou ao patrimônio;
g) Se possuir subsolo, este deve ter uso apenas de estacionamento.
2. As informações omissas ou controversas prestadas pelo representante legal, além de tornar nulo o ASCB, implicará em sanções
administrativas, civis e penais conforme legislação em vigor.
3. Deverá o proprietário ou responsável pelo uso manter todos os sistemas preventivos em perfeitas condições de uso, em caso
contrário, o ASCB da edificação será nulo.

Superintendência de Atividades Técnicas, 31/08/2020.
Este Certificado deverá ter sua autenticidade comprovada no endereço eletrônico
http://www.bombeiros.al.gov.br/csat ou pelo celular, lendo o QRCODE abaixo:

Documento emitido pelo SAPS - Sistema de Acompanhamento de Projetos de Segurança - Conforme Portaria nº198 de 23/11/2011 (BGO nº217) do
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas
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Secretaria Coordenadora de Planejamento, Gestão e Finanças
Secretaria Executiva de Fazenda do Estado de Alagoas
Diretoria de Cadastro

Maceió-AL
Quarta-feira, 29 de Abril de 2020

Sistema de Cadastro Sincronizado

Dados Cadastrais do Contribuinte
Dados Cadastrais
Identificação
Número do CACEAL

CNPJ

24340383-6

36563866000158

Razão Social

SMART ENERGY PROJETOS LTDA
Nome de Fantasia

HR PROJETOS E INSTALACAOES
Natureza Jurídica

Capital Social

2062 - Sociedade Empresária Limitada
Início da Atividade
05/03/2020
Categoria do
Estabelecimento
MATRIZ

Tipo de Empresa
MICROEMPRESA
Microempreendedor
Individual (S/N)?
NÃO

R$ 30000,00

Porte da Empresa
MICRO-EMPRESA

Optante pelo Simples (S/N)
SIM

Dados Verificados?

Endereço Comercial do Contribuinte - Endereço Principal
Logradouro

Nº

R DOUTOR ANTONIO CANSANCAO

575 SALA 110 A EDIF CONDOMINIO MARINER

Complemento

CEP

Bairro

Município

UF

57035190

PONTA VERDE

MACEIO

AL

Telefone 1

FAX

Endereço Eletrônico

(82) 81620580

(82) 81620580

RENATAOLIVEIRAGERBASE@GMAIL.COM

Referência

EM FRENTE AO HOTEL TROPICO
Endereço de Correspondência do Contribuinte
Logradouro

Nº

R DOUTOR ANTONIO CANSANCAO

575 SALA 110 A EDIF CONDOMINIO MARINER

Complemento

CEP

Bairro

Município

UF

57035190

PONTA VERDE

MACEIO

AL

Telefone 1

FAX

Endereço Eletrônico

(82) 81620580

(82) 81620580

Referência

EM FRENTE AO HOTEL TROPICO
Situação Cadastral
Situação Cadastral do Contribuinte

Situação Cadastral da PJ

ATIVO

ATIVA

Processamento de Dados
Livros Eletrônicos

Documentos Eletrônicos

Livros Fiscais

SIM

SIM

Não Informado

Data da Autorização

Data da Autorização

Data da Autorização

05/03/2020

05/03/2020

SPED

NÃO
Lista de Atividade Econômica
CNAE

Descrição

3313901 Manutenção
elétricos
3321000 Instalação
4120400 Construção
4221902 Construção
4221903 Manutenção
4321500 Instalação

Principal

e reparação de geradores, transformadores e motores

Não

de máquinas e equipamentos industriais
Sim
de edifícios
Não
de estações e redes de distribuição de energia elétrica Não
de redes de distribuição de energia elétrica
Não
e manutenção elétrica
Não

cadsinc.sefaz.al.gov.br/VisualizarDadosContribuinte.do?numeroCaceal=24340383

Vistoria Interesse
Prévia Sefaz

Não

Sim

Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
1/3
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4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4399103 Obras de alvenaria
4618499 Outros representantes comerciais e agentes do comércio
especializado em produtos não especificados anteriormente
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral
7319002 Promoção de vendas
7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios
em geral, exceto imobiliários
8299701 Medição de consumo de energia elétrica, gás e água

Não
Não
Não

Não
Não

Não
Não

Não

Não

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não

Sim
Sim
Não

Não

Não

Não

Não

Não

Tipo de Unidade
Descrição

UNIDADE AUXILIAR SEDE
Contador
Dados do Contador
CPF/CNPJ

Nome

34714448404

LUIZ JOSÉ DO NASCIMENTO

CRC

Tipo de Inscrição

UF

004352

Originário

AL

Categoria

Classificação

Apto

Profissional

S

Endereço
Logradouro

Nº

Complemento

R R DR JURACI PEREIRA

240

J ROYAL II MD III Q J

CEP

Bairro

Município

UF

57072040

CID UNIVERSITARIA

MACEIO

AL

Telefone

FAX

(82) 3533133
Procurador no Estado
CPF

Nome

Data de início
Lista de Edital

Número Edital

Tipo de Edital

Descrição

Número Diário

Processado?

Data Publicação

Responsável
Identificação
CPF/CNPJ

Nome (PF) / Nome Empresarial (PJ)

04543543637

RENATA OLIVEIRA DE SOUZA GERBASE

Impedido

Qualificação

N

Sócio-Administrador

Endereço
Logradouro

Nº

Complemento

AV DOUTOR JULIO MARQUES LUZ

59

EDIF FRANCISCO DE GOYA APT 702

CEP

Bairro

Município

UF

57035700

JATIUCA

MACEIO

AL

QSA - Quadro de Sócios e Administradores
Sócio
Identificação
CPF/CNPJ

Nome (PF) / Nome Empresarial (PJ)

04543543637

RENATA OLIVEIRA DE SOUZA GERBASE

Pct de Participação

Qualificação

0,00%

Sócio-Administrador

Data de Inclusão no QSA

03/03/2020
Endereço
Logradouro

Nº

AV DOUTOR JULIO MARQUES LUZ

59 EDIF FRANCISCO DE GOYA APT 702

Complemento

CEP

Bairro

Município

UF

57035700

JATIUCA

MACEIO

AL

Telefone 1

FAX

(82) 81620580

(82) 81620580

cadsinc.sefaz.al.gov.br/VisualizarDadosContribuinte.do?numeroCaceal=24340383
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Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060
@CSGII - Coordenadoria Setorial de Gestão da Informática e Informação - SEFAZ/AL
2.7.13.201911211500

cadsinc.sefaz.al.gov.br/VisualizarDadosContribuinte.do?numeroCaceal=24340383
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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TERMO DE AUTENTICIDADE
Eu, LUIZ JOSE DO NASCIMENTO, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 0004352/O-3, inscrito no CPF n°
34714448404, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que
este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF

N° do Registro

34714448404

0004352/O-3

Nome
LUIZ JOSE DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2020 10:32 SOB Nº 20200210076.
PROTOCOLO: 200210076 DE 21/07/2020 21:25.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003120376. NIRE: 27201230570.
SMART ENERGY PROJETOS LTDA
EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 22/07/2020
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ECONOMIA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Número 901465641
Nome Fantasia: SMART ENERGY PROJETOS
Razão Social: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
CNPJ: 36.563.866/0001-58
Atividade Principal: 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia
elétrica, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 82997/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água, 4742-3/00 - Comércio varejista de material
elétrico, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores,
transformadores e motores elétricos, 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica,
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de
construção em geral
Município: Maceió Endereço: RUA Doutor Antônio Cansanção, 575, Ponta Verde, SALA 110 A;EDIF
CONDOMINIO MARINER;
CEP: 57035190
Local e data: Maceió, sexta, 06 de março de 2020

FELLIPE DE MIRANDA FREITAS MAMEDE
Secretaria Municipal de Economia

Código de Autenticidade: NS9ZQPGX
EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS
Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento
empresarial

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional
CNPJ: 36.563.866/0001-58
NOME EMPRESARIAL: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
Sua opção pelo Simples Nacional está confirmada com efeitos a partir de 05/03/2020.
A confirmação desta opção não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no
Simples Nacional previstos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006.
Resguarda-se às Administrações Tributárias o direito de anular esta opção na hipótese de declaração falsa por parte da pessoa jurídica.
Sua opção pelo Simples Nacional implica aceitação obrigatória de sistema de comunicação eletrônica (DTE-SN), destinado, dentre outras
finalidades, a:
I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os relativos ao indeferimento de opção pelo Simples Nacional, à
exclusão desse Regime e a ações fiscais;
II – encaminhar notificações e intimações; e
III – expedir avisos em geral.
O DTE-SN não exclui outras formas de notificação, intimação ou avisos previstos nas legislações dos entes federados, incluídas as eletrônicas.
O sistema de comunicação eletrônica implicará o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação será considerada pessoal para todos os efeitos legais;
III - a ciência com utilização de certificação digital ou de código de acesso possui os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a ciência da comunicação na data em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação;
V - na hipótese do item anterior, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada como realizada no primeiro
dia útil seguinte;
VI - a consulta às comunicações do sistema deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da
comunicação no portal, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Número Validador: 00.00.11.73.57.67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E SAÚDE-DVS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MACEIÓ-VISA

Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO SANITÁRIA
Declaro para os devidos fins que a empresa cuja razão social SMART ENERGY
PROJETOS LTDA, CNPJ: 36.563.866/0001-58, localizada à RUA Doutor Antônio Cansanção,
575, não possui atividade(s) enquadrada(s) nas diretrizes da RDC 153/2017 ANVISA e IN
16/2017, e por isso não está sujeita a licenciamento sanitário.
Esta Declaração não prejudica a atuação da Vigilância Sanitária, que poderá revogá-la a
qualquer momento, bem como ingressar no local para realizar inspeção sanitária ou apurar a
prática de infrações e irregularidades.
A prática de atividades diversas das declaradas automaticamente invalida esta Declaração,
e o responsável que subscreve compromete-se a notificar a Coordenação de Vigilância Sanitária
caso passe desenvolver outra(s) atividade(s) diversa(s) da que consta(m) neste documento, sob
pena de interdição imediata e responsabilização administrativa e legal.
Esta declaração possui efeitos exclusivamente para serviços que competem a Vigilância
Sanitária, e que esta não poderá ser transferida, utilizada para outros fins relacionados a taxas,
secretarias ou qualquer outra atividade que venha a beneficiar ao declarado.

MACEIÓ, 31 de julho de 2020

______________________________________________
DECLARANTE

Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: https://www.facilita.al.gov.br/s/autenticidade/20X3P2OSLN
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SMART ENERGY PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.866/0001-58
Certidão nº: 14255265/2020
Expedição: 21/06/2020, às 19:55:46
Validade: 17/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SMART ENERGY PROJETOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.563.866/0001-58, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS
Certidão fornecida para o CACEAL: 24340383
Nome/Contribuinte:

SMART ENERGY PROJETOS LTDA EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.
Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.
Válida até 18/12/2020
Emitida às 00:01:07 do dia 19/10/2020
Código de controle da certidão: 8D5A-3B32-8731-4762

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.

16/11/2020

002904974

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA
CERTIDÃO Nº: 002904974

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período
de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:
SMART ENERGY PROJETOS LTDA, vinculado ao CNPJ: 36.563.866/0001-58 ************************************

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA,
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do
Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:
Observações:
1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é
expedida figure no pólo ativo;
3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do
Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado
de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 16 de novembro de 2020 às 23h26min.

PEDIDO N°:

002904974

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
Nº: 91802 / 2020
Inscrição:

901465641

Contribuinte

SMART ENERGY PROJETOS LTDA

Identificação:

490720107

C.N.P.J./C.P.F.

36.563.866/0001-58

Situação Cadastral

Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento

RUA - DR ANTÔNIO CANSANÇÃO, Nº: 00575, SALA 110-A
57035190,
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro: PONTA VERDE
Cidade: MACEIO
Data Expedição

05/11/2020

Validade

03/02/2021

Data Protocolo

05/11/2020

N.º De Autenticidade: FD3.EB0.8FD.0E5

.

Certificamos , com fundamento nas informações constantes em nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a
ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação
ao
Contribuinte Econômico
acima
identificado
inexiste
débito impeditivo a expedição desta certidão.
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************
********************************************************************

Certidão emitida as 15:22:30 do dia 05/11/2020
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:
Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ: 36.563.866/0001-58

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:09:02 do dia 30/11/2020, com validade de trinta dias a contar da
emissão.
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5
Código de controle da certidão: HW78301120160902
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

19/06/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
CNPJ: 36.563.866/0001-58
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:49:51 do dia 19/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2020.
Código de controle da certidão: A44B.2A15.A78C.D3C6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

36.563.866/0001-58
Inscrição:
Razão Social: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
RUA DR ANTONIO CANSANCAO 575 / PONTA VERDE / MACEIO / AL / 57035Endereço:
190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade:08/11/2020 a 07/12/2020
Certificação Número: 2020110803223338273211
Informação obtida em 17/11/2020 18:00:30
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 30/11/2020 17:07:17
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
CNPJ: 36.563.866/0001-58
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

Protocolo Junta
200637118

NIRE

1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Cód. Natureza Jurídica
27201230570

206-2

Protocolo Facilita
ALE2000083083

1- REQUERIMENTO
ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS.

NOME: SMART ENERGY PROJETOS LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos
listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO
CÓDIGO ATO

223

CÓDIGO EVENTO

QTDE

223

DESCRIÇÃO EVENTO

1

BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: ___________________________
Nome: RENATA OLIVEIRA DE SOUZA GERBASE | Telefone de contato: (82) 98162-0580 | Email:
renataoliveiragerbase@gmail.com
Data: 28/10/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist
Abertura / Alteração / Extinção / Outros
Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )
Comprovante de pagamento de serviços
Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
DBE - Documento Básico de Entrada
Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega
Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou
relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em:

Local:

Carimbo e Assinatura:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

Protocolo Junta
200637118

NIRE

2ª VIA - EMPRESÁRIO

Cód. Natureza Jurídica
27201230570

206-2

Protocolo Facilita
ALE2000083083

1- REQUERIMENTO
ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS.

NOME: SMART ENERGY PROJETOS LTDA requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos
listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO
CÓDIGO ATO

223

CÓDIGO EVENTO

QTDE

223

DESCRIÇÃO EVENTO

1

BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: ___________________________
Nome: RENATA OLIVEIRA DE SOUZA GERBASE | Telefone de contato: (82) 98162-0580 | Email:
renataoliveiragerbase@gmail.com
Data: 28/10/2020

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist
Abertura / Alteração / Extinção / Outros
Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )
Comprovante de pagamento de serviços
Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
DBE - Documento Básico de Entrada
Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega
Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou
relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em:

Local:

Carimbo e Assinatura:

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 99164/2020A
Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana “BFE- NBR 14873”
Não Tecidos para artigos de uso odonto-médico-hospitalar
São Paulo, 24 de Julho de 2020.
INDÚSTRIA DE FELTROS SANTA FÉ S/A

Av Antonio Bardella 780 - Cid Ind Sat Cumbica

Solicitante: Roberto De Azevedo Amado Junior

CEP: 07.220-020 - Guarulhos/SP

Material: TNT Branco Laminado 50g/m² -1,40m -1000m
Data de entrada: 21/07/2020
Hora de entrada: 13:30
Embalagem: Plástica
Condições de transporte: Temperatura Ambiente
Descrição da amostra:
Marca: Santa Fé
Lote: Julho 2020
Composição: 60% Polipropileno e 40% Filme Polietileno
Gramatura: 50g/m² + 5%
Quantidade de Camadas: 1 Camada
Cor: Branca
Tamanho:15 x 15
Fabricante: Indústria de Feltros Santa Fé S/A
Nº do Produto: 01

Data da Fabricação: Julho/2020

Micro-organismo utilizado: Staphylococcus epidermidis

Data de Validade: Indeterminado

ATCC 14990

Resultado: A amostra apresentou 99,99% de eficiência de filtração bacteriana.

Metodologia: ABNT NBR 14873: 2002 Não tecido para artigos de uso Odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.
Observação: Este ensaio tem seu valor restrito somente à(s) amostra(s) entregue(s) a CONTROLBIO. O presente documento de resultado(s) de
ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.
Diretora Técnica

Gerente de Laboratório

Maria José Silveira
CRBio.: 18.098-01

Paula de Maio Trezza
CRBio.: 43.933/01-D

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP
Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: http://
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf
Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br./
FT.TM.BFE 14873- Rev. 01
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.
Consulta realizada em: 19/10/2020 00:22:42
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: SMART ENERGY PROJETOS LTDA
CNPJ: 36.563.866/0001-58
Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Serviço Público Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

Portaria nº 102, de 20 de março de 2020.

Suspende a compulsoriedade da certificação de
suprimentos médico-hospitalares para enfrentamento
da epidemia do coronavírus (COVID-19).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO, no exercício da competência que lhe foi outorgada pelos artigos 4º, § 2º, da Lei nº 5.966, de
11 de dezembro de 1973, e 3º, incisos I e IV, da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinado
com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo I ao Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, e
105, inciso V, do Anexo à Portaria nº 2, de 4 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria,
Comércio e Serviços;
Considerando a pandemia do coronavírus (COVID-19) que configura uma emergência de
saúde pública de preocupação internacional (alto risco global);
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019;
Considerando a Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - RDC nº 349, de 19
de março de 2020, que define os critérios e os procedimentos extraordinários e temporários para
tratamento de petições de regularização de equipamentos de proteção individual, de equipamentos
médicos do tipo ventilador pulmonar e de outros dispositivos médicos identificados como estratégicos
pela Anvisa, em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus e
dá outras providências;
Considerando a necessidade de manter o fornecimento adequado de suprimentos
médico-hospitalares para enfrentamento da pandemia do coronavírus (COVID-19), de forma a propiciar
sua rápida fabricação ou importação e distribuição em todo país;
Considerando o que consta no processo SEI nº 0052600.003422/2020-23, resolve:
Art. 1º Fica suspensa, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação desta
Portaria, a compulsoriedade da certificação de Luvas Cirúrgicas e de Procedimento Não Cirúrgico de
Borracha Natural, Borracha Sintética e de Misturas de Borrachas Sintéticas, estabelecida na Portaria
Inmetro nº 332, de 26 de junho de 2012.
Art. 2º Fica suspensa, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação desta
Portaria, a compulsoriedade da certificação de Luvas de Proteção Contra Agentes Biológicos, Não
Sujeitas ao Regime de Vigilância Sanitária, de Borracha Natural, Borracha Sintética, Misturas de Borracha
Natural e Sintética, e de Policloreto de Vinila, estabelecida na Portaria Inmetro nº 123, de 06 de março
de 2015.

Fl.2 da Portaria n. 102 /Presi, de 20/03/2020

Art. 3º Fica suspensa, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação desta
Portaria, a compulsoriedade da certificação de Equipamento de Proteção Individual (EPI) – Peça
Semifacial Filtrante para Partículas, estabelecida na Portaria Inmetro nº 561, de 23 de dezembro de
2014.
Art. 4º Exceto pela certificação, que passa a ter caráter voluntário, os requisitos previstos
nas Portarias referenciadas nos artigos anteriores, devem seguir sendo cumpridos pelos fornecedores.
Parágrafo único. Caso o fornecedor opte por não certificar o produto, deve manter
registros do cumprimento dos requisitos técnicos previstos, por meio de ensaios realizados em
laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro ou por membro dos acordos de reconhecimento mútuo do
International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC, ou outro critério que vier a ser
determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou Secretaria Especial da Previdência e do
Trabalho do Ministério da Economia.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JÚNIOR

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 DE MARÇO DE 2020 (*)
(Publicada no DOU Extra nº 56 – C, de 23 de março de 2020)
(Republicada no DOU Extra nº 57 – C, de 24 de março de 2020)
(Republicada no DOU nº 62, de 31 de março de 2020)
Dispõe, de forma extraordinária e
temporária, sobre os requisitos para a
fabricação, importação e aquisição de
dispositivos médicos identificados
como prioritários para uso em serviços
de saúde, em virtude da emergência de
saúde
pública
internacional
relacionada ao SARS-CoV-2.
O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno
aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de
2018, resolve, ad referendum, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e
determinar a sua publicação.
Art. 1° Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados
como prioritários, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS- CoV-2.
Art. 1º Esta Resolução dispõe, de forma extraordinária e temporária, sobre os
requisitos para a fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados
como prioritários, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao
SARS-CoV-2. (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
Art. 2° A fabricação e importação de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados
N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas
hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e
propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em serviços de saúde ficam
excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de Funcionamento de Empresa,
da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias.
Art. 2º A fabricação, importação e aquisição de máscaras cirúrgicas, respiradores
particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face
shield), vestimentas hospitalares descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não
impermeáveis), gorros e propés, válvulas, circuitos e conexões respiratórias para uso em
serviços de saúde ficam excepcional e temporariamente dispensadas de Autorização de
Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Funcionamento de Empresa, da notificação à Anvisa, bem como de outras autorizações
sanitárias. (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
§ 1º A importação dos produtos descritos no caput terá o deferimento automático do
licenciamento de importação no SISCOMEX.
§ 2º O deferimento automático do licenciamento de importação no SISCOMEX
independe da realização de qualquer outra análise técnica ou procedimental, conforme
previsto na Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de 2008.
§ 3º O deferimento automático do licenciamento de importação no SISCOMEX não
impede que a autoridade sanitária, a qualquer tempo, motivada por critérios tecnicamente
justificados ou indícios de irregularidade, determine que se proceda à fiscalização
pertinente ao caso.
§ 4º Não será exigida autorização de funcionamento emitida pela Anvisa quando a
empresa importar os produtos previstos no caput.
§ 5º Os produtos previstos no caput podem ser importados de quaisquer países, desde
que a importadora garanta a procedência, a qualidade, segurança e a sua eficácia.
Art. 3º A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento
não exime:
I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao
controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e
II - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de
cumprirem regulamentação aplicável ao pós-mercado.
Art. 3º A dispensa de ato público de liberação dos produtos objeto deste regulamento
não exime: (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
I - o fabricante e importador de cumprirem as demais exigências aplicáveis ao
controle sanitário de dispositivos médicos, bem como normas técnicas aplicáveis; e
II - o fabricante e importador de realizarem controles pós-mercado, bem como de
cumprirem regulamentação aplicável ao pós-mercado.
Art. 4° O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a
segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com este regulamento.
Art. 4º O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a segurança
e a eficácia dos produtos fabricados e importados em conformidade com esta Resolução.
(Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
§ 1º Os produtos fabricados ou importados nos termos desta Resolução estão sujeitos
ao monitoramento analítico da qualidade por parte da Rede Nacional de Laboratórios de
Vigilância Sanitária - RNLVISA.
§ 2º As empresas devem garantir a rastreabilidade dos produtos fabricados ou
importados e permitir a identificação dos responsáveis pela comercialização.

Art. 5° As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material NãoTecido
para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada
externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (de forma consolidada ou não), de forma
a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas:
I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar
- Máscaras cirúrgicas - Requisitos; e
II - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de
odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.

uso

§ 1° A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de
fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos).
§ 2° A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do
nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que
permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas.
§ 3° O Nãotecido utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração
bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência
de filtragem de partículas (EFP)³98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) ³95%.
§ 4 ° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline,
TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Nãotecido de uso odonto-médico- hospitalar"
para uso pelos profissionais em serviços de saúde.
Art. 5º As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material NãoTecido
para uso odonto-médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada
externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (de forma consolidada ou não), de forma
a atender aos requisitos estabelecidos nas seguintes normas técnicas: (Redação dada pela
RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
I - ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar
- Máscaras cirúrgicas - Requisitos; e
II - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de
odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica.
Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

uso

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
§ 1º A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de
fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos).
§ 2º A máscara deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do
nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que
permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas.
§ 3º O Nãotecido utilizado deve ter a determinação da eficiência da filtração
bacteriológica pelo fornecedor do material, cujo elemento filtrante deve possuir eficiência
de filtragem de partículas (EFP)³98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE)³95%.
§ 4º É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline,
TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Nãotecido de uso odonto-médico- hospitalar"
para uso pelos profissionais em serviços de saúde.
Art. 6° Os protetores faciais do tipo peça inteira devem atender aos requisitos
estabelecidos na seguinte norma técnica, quando aplicável:
I - ABNT NBR 16360:2015 - Proteção ocular pessoal - Protetor ocular e facial tipo
tela - Requisitos, no que couber.
§ 1° Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou
algum tipo de defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso.
§ 2° Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial
permaneça estável durante o tempo esperado de utilização.
§ 3° As faixas utilizadas como principal meio de fixação devem ser ajustáveis ou
autoajustáveis e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer parte que possa estar em
contato com o usuário.
§ 4° O visor frontal deve, preferencialmente, ser fabricado em material transparente e
possuir dimensões mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm.
Art. 6º Os protetores faciais do tipo peça inteira devem ser fabricados em materiais
impermeáveis. (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
§ 1º Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou
algum tipo de defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso.
§ 2º Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial
permaneça estável durante o tempo esperado de utilização.
§ 3º O visor frontal deve ser fabricado em material transparente, e preferencialmente
possuir dimensões de espessura de 0,5mm, largura de 240 mm e altura de 240mm.
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Art. 7° Os respiradores filtrantes para partículas (PFF) classe 2, N95 ou equivalentes
devem ser fabricados parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e
uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos
estabelecidos nas seguintes normas técnicas:
I - ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial
filtrante para partículas; e
II - ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória - Filtros para
partículas.
§ 1° Os materiais utilizados não podem ser conhecidos como causadores de irritação
ou efeitos adversos à saúde, como também não podem ser altamente inflamáveis.
§ 2° Qualquer material liberado pelo meio filtrante e pelo fluxo de ar através deste
meio não pode constituir risco ou incômodo para o usuário.
§ 3° Todas as partes desmontáveis, se existentes, devem ser facilmente conectadas e
mantidas firmemente na peça.
§ 4° A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a
mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores:
I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min;
II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min;e
III - 300Pa em caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min;
§ 5° A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder
em momento algum a 6%.
§ 6° A válvula de exalação, se existente, deve ser protegida ou ser resistente às
poeiras e danos mecânicos.
§ 7° A concentração de dióxido de carbono no ar inalado, contido no volume morto,
não pode exceder o valor médio de 1% (em volume).
Art. 7º Os respiradores filtrantes para partículas (PFF) classe 2, N95 ou equivalentes
devem ser fabricados parcial ou totalmente de material filtrante que suporte o manuseio e
uso durante todo o período para qual foi projetado, de forma a atender aos requisitos
estabelecidos nas seguintes normas técnicas: (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de
abril de 2020)
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I - ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória - peça semifacial
filtrante para partículas; e II - ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção
respiratória - Filtros para partículas.
§ 1º Os materiais utilizados não podem ser conhecidos como causadores de irritação
ou efeitos adversos à saúde, como também não podem ser altamente inflamáveis.
§ 2º Qualquer material liberado pelo meio filtrante e pelo fluxo de ar através deste
meio não pode constituir risco ou incômodo para o usuário.
§ 3º Todas as partes desmontáveis, se existentes, devem ser facilmente conectadas e
mantidas firmemente na
peça.
§ 4º A resistência à respiração imposta pela PFF, com ou sem válvula, deve ser a
mais baixa possível e não deve exceder aos seguintes valores:
I - 70Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 30L/min;
II - 240Pa em caso de inalação com fluxo de ar contínuo de 95L/min;e III - 300Pa em
caso de exalação com fluxo de ar contínuo de 160L/min;
§ 5º A penetração dos aerossóis de ensaio através do filtro da PFF não pode exceder
em momento algum a 6%.
§ 6º A válvula de exalação, se existente, deve ser protegida ou ser resistente às
poeiras e danos mecânicos.
§ 7º A concentração de dióxido de carbono no ar inalado, contido no volume morto,
não pode exceder o valor médio de 1% (em volume).
Art. 8° As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material Nãotecido para
uso odonto-médico-hospitalar, ou equivalente ser resistentes à penetração de fluidos
transportados pelo ar (repelência a fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos nas
seguintes normas técnicas, conforme aplicável:
I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais;
II - ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos,
aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para
equipamento - Requisitos e métodos de ensaio;
III - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de
odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e
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IV - ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas
privativas para procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes
- Requisitos e métodos de ensaio.
§ 1 ° Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que a vestimenta
permaneça estável durante o tempo esperado de utilização, por meio de sistema de ajuste ou
faixas de tamanhos adequados.
§ 2 ° Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo,
1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que
nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do
usuário.
§ 3° A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com o
nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as condições
ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da
vestimenta de proteção.
§ 4° Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima
de 30g/m2.
§ 5° Vestimentas (avental/capote) impermeáveis devem ser fabricadas com gramatura
mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE) ³ 99%.
§ 6° Vestimentas do tipo macacão devem ser impermeáveis e conter capuz, elásticos
nos punhos e tornozelos, além de costuras seladas.
Art. 8º As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material Nãotecido para
uso odonto-médico-hospitalar, ou equivalente ser resistentes à penetração de fluidos
transportados pelo ar (repelência a fluidos) e atender aos requisitos estabelecidos nas
seguintes normas técnicas, conforme aplicável: (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de
abril de 2020)
I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais;
II - ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos,
aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para
equipamento - Requisitos e métodos de ensaio;
III - ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de
odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica; e
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IV - ABNT NBR ISO 16693:2018 - Produtos têxteis para saúde - Aventais e roupas
privativas para procedimento não cirúrgico utilizados por profissionais de saúde e pacientes
- Requisitos e métodos de ensaio.
§ 1º Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que a vestimenta permaneça
estável durante o tempo esperado de utilização, por meio de sistema de ajuste ou faixas de
tamanhos adequados.
§ 2º Para maior proteção do profissional, a altura do avental deve ser de, no mínimo,
1,5 m, medindo-se na parte posterior da peça do decote até a barra inferior, e garantir que
nenhuma parte dos membros superiores fique descoberta por movimentos esperados do
usuário.
§ 3º A vestimenta deve fornecer ao usuário um nível de conforto adequado com o
nível requerido de proteção contra o perigo que pode estar presente, as condições
ambientais, o nível das atividades dos usuários e a duração prevista de utilização da
vestimenta de proteção.
§ 4º Vestimentas (avental/capote) não impermeáveis com barreira para evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional devem ser fabricadas com gramatura mínima
de 30g/m2.
§ 5º Vestimentas (avental/capote) impermeáveis devem ser fabricadas com gramatura
mínima de 50g/m2 e possuir eficiência de filtração bacteriológica (BFE)³99%.
§ 6º Vestimentas do tipo macacão devem ser impermeáveis e conter capuz, elásticos
nos punhos e tornozelos, além de costuras seladas.
Art. 9° Fica permitida a aquisição de equipamentos de proteção individual,
ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores
paramétricos e outros dispositivos médicos, essenciais para o combate à COVID-19, novos
e não regularizados pela Anvisa, desde que regularizados e comercializados em jurisdição
membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e
entidades públicas e privadas, bem como serviços de saúde, quando não disponíveis para o
comércio dispositivos semelhantes regularizados na Anvisa.
§ 1° A indisponibilidade de produtos regularizados na Anvisa deve ser evidenciada e
arquivada à documentação do processo de aquisição.
§ 2° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso
traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado
funcionamento do produto.
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§ 3° O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é
responsável pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o
período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte.
Art. 9º Fica permitida a importação e aquisição de equipamentos de proteção
individual, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores
paramétricos e outros dispositivos médicos, essenciais para o combate à COVID-19, novos
e não regularizados pela Anvisa, desde que regularizados e comercializados em jurisdição
membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e
entidades públicas e privadas, bem como serviços de saúde, quando não disponíveis para o
comércio dispositivos semelhantes regularizados na Anvisa. (Redação dada pela RDC nº
379, de 30 de abril de 2020)
§ 1º Para a importação de produtos regularizados e comercializados em jurisdição
membro do International Medical Device Regulators Forum (IMDRF), previstos no caput,
o importador deverá anexar, no Sistema Visão Integrada de Comércio Exterior, Termo de
Responsabilidade estabelecido no Anexo I desta Resolução, assinado pelo responsável
legal.
§ 2º A empresa importadora deve possuiu autorização de funcionamento pela Anvisa
para a atividade de importar correlatos.
§ 3º A análise e anuência do processo de importação dos produtos descritos no caput
não requer avaliação técnica ou documental prevista na Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 81, de 2008, ficando restrita à verficicação da Autorização de Funcionamento de
Empresa.
§ 4º É vedada a importação de produtos regularizados na Anvisa sem a devida
Declaração da pessoa jurídica detentora da regularização do produto junto à Anvisa
autorizando a importação, nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 81, de
2008.
§ 5º Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso
traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado
funcionamento do produto.
§ 6º O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é
responsável pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo o
período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte.
§7º Os responsáveis pelas importações de kits para diagnóstico nos termos do caput
devem enviar em um prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do desembaraço da
carga, uma amostra de, no mínimo, 100 unidades de cada lote importado para análise do
Instituto Nacional de Controle de Qualidade - INCQS.
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Art. 10. Fica permitido o recebimento, em doação, de equipamentos de proteção
individual, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores
paramétricos e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-19, novos
regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device
Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e entidade públicas e serviços de saúde públicos e
privados.
§ 1° Quando os produtos previstos no caput não atender ao requisito da regularização
e comercialização em jurisdição de membro do IMDRF, o responsável pela doação, antes
da importação, deve solicitar prévia autorização da Anvisa;
§ 2° A solicitação deve ser acompanhada da ficha técnica e das especificações do
produto, país de origem e fabricante.
§ 3° Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso
traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado
funcionamento do produto.
Art. 10. Fica permitido o recebimento, em doação, de equipamentos de proteção
individual, ventiladores pulmonares, circuitos, conexões e válvulas respiratórios, monitores
paramétricos e outros dispositivos médicos essenciais para o combate à COVID-19, novos
regularizados e comercializados em jurisdição membro do International Medical Device
Regulators Forum (IMDRF), por órgãos e entidade públicas e serviços de saúde públicos e
privados. (Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
§ 1º As importações com fins de doação, ficam dispensadas, de forma excepcional e
temporária, de Autorização de Funcionamento de Empresa.
§ 2º Quando os produtos previstos no caput não atenderem ao requisito da
regularização e comercialização em jurisdição de membro do IMDRF, o responsável pela
doação, antes da importação, deve solicitar prévia autorização da Anvisa.
§ 3º A solicitação deve ser acompanhada da ficha técnica e das especificações do
produto, país de origem e fabricante.
§ 4º Os dispositivos médicos devem ser expostos ao uso com suas instruções de uso
traduzidas para a língua portuguesa quando essas forem essenciais ao adequado
funcionamento do produto.
§ 5º Para fins de doação dos dispositivos médicos previstos no caput é permitida a
importação com rótulo e instruções de uso em inglês ou espanhol, quando acompanhada de
termo de compromisso, firmado pelo responsável pelo serviço de saúde que receberá a
doação, no sentido de assegurar que o produto somente será exposto ao uso após a tradução
e disponibilização das instruções de uso em fiel concordância com o documento original e
legislação vigente.
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Art. 11. O serviço de saúde em que o equipamento eletromédico seja instalado é
responsável pela instalação, manutenção, rastreabilidade e monitoramento durante todo
período de vida útil do dispositivo, incluindo seu descarte.
Art. 12. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.
Art.12. A Anvisa poderá convocar empresas a fornecerem informações sobre
produtos fabricados, importados e adquiridos nos termos desta Resolução. (Redação dada
pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art.13. É dever do importador observar e cumprir as disposições legais, inclusive
quanto à exclusividade da destinação das mercadorias, bem como estar ciente das
penalidades as quais ficará sujeito, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977.
(Redação dada pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
Parágrafo único. O importador deverá comprovar e assegurar a sensibilidade e
especificidade dos produtos diagnósticos in vitro da COVID-19 não regularizados junto à
Anvisa.
Art. 14. Ficam assegurados os pedidos de importação realizados durante a vigência e
nos termos da Resolução de Diretoria Colegiada nº 356, de 23 de março de 2020. (Incluído
pela RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)
Art. 15. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser
renovada por iguais e sucessivos períodos, enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde
emergência de saúde pública relacionada ao SARS-CoV-2. (Incluído pela RDC nº 379, de
30 de abril de 2020)
Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. (Incluído pela
RDC nº 379, de 30 de abril de 2020)

ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente Substituto
(*) Republicada para correções ortográficas e de identificação de normas, publicada no
Diário Oficial da União n° 56-C, de 23 de março de 2020, Seção 1, págs. 5 e 6 - Ed. Extra.
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