PGSA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.398.257/0001-16
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 88.625-6 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90860999-90
RUA JOSÉ ZALESKI, 1458, CASA 1, CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA, PARANÁ. - CEP: 81312-110 TELEFONE: (41)3292-7666 (41)99835-4894 - EMAIL: contatopgsa@gmail.com

Ao Órgão 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Pregão Eletrônico N°292020 . Apresentamos nossa proposta
de preços.
Item Descrição
Unidade
Qtd
R$ Unitário
Valor Total
42 PROTETOR
FACIAL,
MATERIAL
POLICARBONATO,
COR
TRANSPARENTE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA,
C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA
REGULÁVEL - MARCA PLASCONY
MARCA: PLASCONY
FABRICANTE: PLASCONY
MODELO/VERSÃO: FACE CHILD

UNIDADE

296,00

5,7000

1.687,2000

Valor total da proposta:

1.687,2000

O valor total dessa proposta é de R$1.687,2000 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Dados Comerciais:
BANCO DO BRASIL: AG. 2803 CC: 53241-X ou 0 (app celular)
BRADESCO: AG: 5749 CC: 84533-7
Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: Conforme o edital
Prazo para pagamento: Conforme o edital
Prazo de garantia: 12 meses no momento da entrega do material

Observações:
Declaro que a presente proposta de preço está incluída todos os impostos, taxas e despesas administrativas e que estou ciente dos locais
de entrega e suas especificidades.
Declaramos ainda que concordamos com todas as especificações do Edital e seus Anexos.

Curitiba, 17 de Dezembro de 2020

Representante Legal
de forma digital
PAMELA GUERKE Assinado
por PAMELA GUERKE
LOPES:12263457 LOPES:12263457941
Dados: 2020.12.17
941
11:10:22 -03'00'
Pamela Guerke Lopes
RG:143905047

CPF:122.634.579-41
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INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07 02 88.625-6 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90860999-90
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Ao Órgão 153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Pregão Eletrônico N°292020 . Apresentamos nossa proposta
de preços.
Item Descrição
Unidade
Qtd
R$ Unitário
Valor Total
41 PROTETOR
FACIAL,
MATERIAL
POLICARBONATO,
COR
TRANSPARENTE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VISEIRA,
C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA
REGULÁVEL - MARCA PLASCONY
MARCA: PLASCONY
FABRICANTE: PLASCONY
MODELO/VERSÃO: FACE CHILD

UNIDADE

9.579,00

5,7000

54.600,3000

Valor total da proposta:

54.600,3000

O valor total dessa proposta é de R$54.600,3000 (cinqüenta e quatro mil e seiscentos reais e trinta centavos).

Dados Comerciais:
BANCO DO BRASIL: AG. 2803 CC: 53241-X ou 0 (app celular)
BRADESCO: AG: 5749 CC: 84533-7
Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: Conforme o edital
Prazo para pagamento: Conforme o edital
Prazo de garantia: 12 meses no momento da entrega do material

Observações:
Declaro que a presente proposta de preço está incluída todos os impostos, taxas e despesas administrativas e que estou ciente dos locais
de entrega e suas especificidades.
Declaramos ainda que concordamos com todas as especificações do Edital e seus Anexos.

Curitiba, 17 de Dezembro de 2020

Representante Legal
de forma digital
PAMELA GUERKE Assinado
por PAMELA GUERKE
LOPES:12263457 LOPES:12263457941
Dados: 2020.12.17
941
11:08:20 -03'00'
Pamela Guerke Lopes
RG:143905047

CPF:122.634.579-41
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Especificação: Protetor ocular e facial
a) Fabricante: Plascony
Endereço: Rua Amazonas, 244 – Santana de Parnaiba – CEP 06530-085
b) Norma: ABNT NBR 16360:2015
c) Identificação do modelo do protetor ocular e facial tipo tela –

d) Descrição: Equipamento que proporciona proteção à face e aos olhos, bem como
evitar que terceiros sejam atingidos por contaminantes do usuário, atuando como
barreira física
Componentes: Os protetores faciais são formados de viseira e suporte:
Viseira: confeccionada em material transparente, com boa visibilidade.
Espessura: 0,50 mm
Área do visor: 300 x 240 mm
Suporte da viseira: Confeccionada em material preto, com robustez adequada.
Largura da área de contato com a pele: 30 mm
Atoxidade: Material Atóxico, apolar, inodoro, insípido
Resistência Térmica: - 10 a + 96 ⁰C
Transparência: 95%
Resistência Química: Graxas, óleos, produtos químicos, solventes, ácidos e
soluções aquosas

e) Instruções para armazenagem, uso e manutenção:
1) Antes de manusear, higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel,
2) Coloque a máscara ajustando a tira de acordo com o tamanho da cabeça de
maneira que fique o mais firme e confortável,
3) Durante o uso, evitar tocar o rosto introduzindo as mãos por baixo do visor,
4) A máscara é reutilizável e pode ser limpa e higienizada sempre que necessário,
5) A remoção deve ser feita segurando a máscara pela base e evitando o contato
com o visor,
6) A higienização e limpeza devem ser feitas de acordo com as instruções, evitando
o uso de materiais duros que possam riscar o visor.
7) Armazenar em local limpo e protegido, impedindo a contaminação por poeiras e
outros materiais quando não em uso.

f) Instruções específicas para limpeza e desinfecção: O protetor pode ser
limpo/esterilizado:
-

Com água é sabão,
Com hipoclorito (água sanitária),
Com radiação gama,
Em autoclaves de laboratório
Com álcool/ álcool gel,
Com vapor d’água,
Produtos de limpeza multiuso.

Cuidados no manuseio e limpeza :
-

No processo de lavagem, não utilizar esponjas para limpeza pois podem riscar a
superfície do visor.
Lavar e secar com tecido tipo algodão ou papel/tecido evitando danos a
superfície do visor.

g) Campo de uso: S – Uso básico- recomendado para uso geral como protetor,
ressaltando que não é indicado para atividades que exijam extrema acuidade visual.
Capacidade de proteção: indicado para proteção contra respingos e gotículas.
Características de desempenho: atuar como barreira física contra contaminantes
h) Prazo de obsolescência: é indeterminado e não aplicável, dependendo das
condições de uso.
i)

Peças de reposição: Em caso de danos que impossibilitem o uso, o protetor deve
ser substituído, não havendo possibilidade de conserto.

j)

Lentes adicionais: Não se aplica o uso de lente adicional ou alternativea- para
aplicações específicas que exijam grau ocular para corrigir problemas oftálmicos,
recomenda-se o uso de equipamento específico para este fim.

k) Importante: Este protetor não protege contra respingos de líquidos (incluindo metais
derretidos), sólidos quentes, riscos elétricos, radiação de infravermelho e
ultravioleta.
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ:
Razão Social:

38.398.257/0001-16
PGSA COMERCIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:
4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Endereço:
RUA JOSE ZALESKI, 1458 - CASA 01 COND VERDE PERA I - CIDADE INDUSTRIAL Curitiba / Paraná

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 20/10/2020 17:48
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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 >.

ReceitaPR - Cadastro de Inscrições Estaduais (Paraná)
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Data/Hora Host CELEPAR
22/10/2020 - 17 31 29

Cadastro de Inscrições Estaduais
Informações do Contribuinte
Inscrição Estadual

90860999-90

Inscrição CNPJ 38.398.257/0001-16

Nome Empresarial

Pgsa Comercial Ltda

Endereço

Rua Jose Zaleski, 1458. Csa 1 Cond Verde Pera I. Cidade Industrial
81312-110 - Curitiba - PR

Telefone

(41)99956-0912

E-mail

PAMELAGUERKELOPES@GMAIL.COM

Atividade Econômica
Principal

4642-7/02 - Comercio Atacadista de Roupas e Acessorios para Uso
Profissional e de Seguranca do Trabalho

Atividade(s)
Econômica(s)
Secundária(s)

4645-1/01 - Comercio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso
Medico, Cirurgico, Hospitalar e de Laboratorios
4649-4/08 - Comercio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e
Conservacao Domiciliar
4744-0/99 - Comercio Varejista de Materiais de Construcao em Geral
4751-2/01 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e
Suprimentos de Informatica
4753-9/00 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e
Equipamentos de Audio e Video
4755-5/01 - Comercio Varejista de Tecidos
4755-5/02 - Comercio Varejista de Artigos de Armarinho
4759-8/99 - Comercio Varejista de Outros Artigos de Uso Domestico não
Especificados Anteriormente
4761-0/03 - Comercio Varejista de Artigos de Papelaria
4771-7/01 - Comercio Varejista de Produtos Farmaceuticos, sem
Manipulacao de Formulas
4771-7/04 - Comercio Varejista de Medicamentos Veterinarios
4781-4/00 - Comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios
4789-0/05 - Comercio Varejista de Produtos Saneantes Domissanitarios

Características do
Estabelecimento

Unidade Não Produtiva (Unidade Auxiliar)

Unidade Auxiliar

Escritório Administrativo

Início das Atividades

09/2020

Código SRP Atual:

1.2520.203 - Desde 09/2020

Situação Cadastral
Atual:

Ativo - Desde 09/2020

Regime Pagamento
Atual:

2520.203 - Simples Nacional / Simples Nacional - Dia 03 do Mes+2 Desde 09/2020

SPED (EFD, NF-e, CTMaiores informações clique aqui
e, NFC-e):

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_c_cadicms2.asp?eUser=&eCad=&eCNPJ=... 22/10/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS
NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA

PGSA COMERCIAL LTDA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

07 02 885.625-6

38.398.257/0001-16
ENDEREÇO

NÚMERO

R. JOSÉ ZALESKI
UNIDADE

ANDAR

1458

COMPLEMENTO

01

BAIRRO

CEP

CIDADE INDUSTRIAL

81312-110

DISPENSADO DOS LICENCIAMENTOS CONFORME LEI FEDERAL 13874/2019
E DECRETO MUNICIPAL 1709/2019.
INÍCIO DA ATIVIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

09/09/2020

ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ

DATA EMISSÃO

001.517.912

10/09/2020

DATA EXPIRAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO

ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO
ATIVIDADES
AS ATIVIDADES SOLICITADAS DEVERÃO SER EXERCIDAS CONFORME A FORMA DE ATUAÇÃO INFORMADA
ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

G.46.4.2-7/02.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE
SEGURANÇA DO TRABALHO
G.46.4.5-1/01.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO,
HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
G.46.4.9-4/08.00 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
G.47.5.5-5/02.00 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
G.47.6.1-0/03.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
G.47.8.1-4/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
G.47.4.4-0/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
G.47.7.1-7/04.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
G.47.5.9-8/99.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
G.47.7.1-7/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
G.47.8.9-0/05.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
G.47.5.5-5/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
G.47.5.3-9/00.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E
VÍDEO
G.47.5.1-2/01.00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Emitido Eletronicamente via Internet
01/10/2020 - 22:06:20
Versão P.4.0.1.4.1641 (03/09/2018)

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: PGSA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 38.398.257/0001-16
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 20:50:29 do dia 20/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/04/2021.
Código de controle da certidão: CB9E.F83B.F1F7.4C81
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022809085-62

Certidão fornecida para o CNPJ/MF:
Nome: PGSA COMERCIAL LTDA

38.398.257/0001-16

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e 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 pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/02/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS
CONTRIBUINTE: PGSA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 38.398.257/0001-16
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 885625-6
ENDEREÇO: R. JOSÉ ZALESKI, 1458 SO 01 - CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO
É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em nome
do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no
Município de Curitiba.
Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.
Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e
Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº:

316518/2020

EMITIDA EM:

21/10/2020

VÁLIDA ATÉ:

17/02/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 9BD6.542F.4F79.4A82-2.82BE.6020.9E36.2E6E-5
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.
Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.
Certidão expedida pela internet gratuitamente.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
CNPJ: 38.398.257/0001-16
Certidão nº: 27555158/2020
Expedição: 20/10/2020, às 21:59:09
Validade: 17/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que o CNPJ sob o nº 38.398.257/0001-16, 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em
vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base
de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ,
consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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

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: 20/10/2020 22:02:42
Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: PGSA COMERCIAL LTDA
CNPJ: 38.398.257/0001-16
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.
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BALANÇO PATRIMONIAL

Para fins de habilitação, as ME, EPP e MEI,
ficam dispensada da apresentação do
BALANÇO PATRIMONIAL, nos termos do que
preconiza o art. 3º, do Decreto Federal nº
8538/15.

Art. 3º Na habilitação em licitações para o
fornecimento de bens para pronta entrega ou
para a locação de materiais, não será exigida
da microempresa ou da empresa de pequeno
porte a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício social.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PGSA Comercial Ltda, CNPJ 38.398.257/000116, com endereço na rua José Zaleski, 1458 – Bairro Cidade Industrial – Curitiba/PR, forneceu
a nossa empresa os materiais abaixo discriminados:
Descrição
Luva nitrílica sem pó – CA:37.871 – caixa c/ 100.
Touca Descartável em TNT Polipropileno tamanho único – código:
297432 – pacote com 100 unidades
Respirador descartável PFF2-S sem válvula, N95, embalagem
individual, marca: Super Safety – CA: 44.241 – Inmetro: 8877298
Avental impermeável tamanho G, gramatura 50g/m – código 110949,
marca NT Enxovais
Protetor Facial constituído de viseira em material policarbonato, marca
Maison de Lele
Luva vaqueta punho 20 cm, CA: 16074, marca Zanel

Quantitativo
800 caixas
50 pacotes
2.000 unidades
1.100 unidades
950 unidades
500 pares

Protetor auditivo tipo plug – modelo SS PA CA: 30405 – Super Safety

500 unidades

Vestimenta de segurança macacão (tyvec) em TNT – Simprotec 50 – CA
36.783

120 unidades

Óculos de segurança Isso Mold, modelo Imperial incolor – CA:28.018
Óculos de segurança Isso Mold, modelo Imperial cor cinza/escuro –
CA:28.018

1.000 unidades
600 unidades

Atestamos ainda que as especificações contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade e qualidade
foram cumpridos, inexistindo, até a presente data, registros negativos que comprometam o fornecimento.

Fazenda Rio Grande 21 de outubro de 2020.

de forma digital
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Isac Alves da Silva
-Sócio AdministradorCPF: 003.329.299-06
RG: 64034782/SESP/PR

DECLARAÇÕES CONJUNTAS

Empresa PGSA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ n° 38.398.257/0001-16, por
intermédio de seu representante legal, Pamela Guerke Lopes, portadora da
Carteira de Identidade n° 14.390.504-7 SSP/PR e do CPF n° 122.634.579-41,
DECLARA sob as penas da Lei:

1. Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos.
2. Que até a presente data, inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua
habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.
3. Que atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital.
4. Ter recebido todos os documentos e informações, conhecer e acatar as
condições para o cumprimento das obrigações objeto da Licitação.
5. Que não está incursa em nenhuma das vedações previstas no art. 38 da Lei
13.303/2016.
6. Que os documentos apresentados por meio do sistema são autênticos aos
originais.

Curitiba, 20 de Outubro de 2020.
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Pamela Guerke Lopes
-Sócia AdministradoraCPF: 122.634.579-41
RG: 14.390.504-7 SSP/PR

Rua José Zaleski, 1458 – Cidade Industrial de Curitiba – Cep 81.130-060 – Curitiba – Paraná – Brasil
+55 41 3292-7666 – contatopgsa@gmail.com

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, SOCIAL
E ECONÔMICA

Empresa PGSA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ n° 38.398.257/0001-16,
DECLARA se comprometer com a responsabilidade e sustentabilidade
ambiental, social e econômica, bem como com a adesão às normas que vierem
a ser estabelecidas, de acordo com a legislação vigente e os critérios
estabelecidos pela Instrução Normativa nº 01/10, de 19 de janeiro de 2010.

Curitiba, 20 de Outubro de 2020.
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Pamela Guerke Lopes
-Sócia AdministradoraCPF: 122.634.579-41
RG: 14.390.504-7 SSP/PR

Rua José Zaleski, 1458 – Cidade Industrial de Curitiba – Cep 81.130-060 – Curitiba – Paraná – Brasil
+55 41 3292-7666 – contatopgsa@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME O MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO
Eu, Pamela Guerke Lopes, portadora da Carteira de Identidade n° 14.390.5047 SSP/PR e do CPF n° 122.634.579-41, representante legal da licitante PGSA
Comercial Ltda, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299
do Código Penal Brasileiro, que:
a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu
conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato,
no presente procedimento licitatório;
b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com
qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente
procedimento licitatório;
c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na
decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatório;
d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes
da adjudicação do objeto;
e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou
indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da
extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus
negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros
atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento
à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, tais
como:
I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;
III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para
ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários
dos atos praticados;
IV – no tocante a licitações e contratos:
a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

Rua José Zaleski, 1458 – Cidade Industrial de Curitiba – Cep 81.130-060 – Curitiba – Paraná – Brasil
+55 41 3292-7666 – contatopgsa@gmail.com

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;
d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública;
V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências
reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Curitiba, 20 de Outubro de 2020.
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Pamela Guerke Lopes
-Sócia AdministradoraCPF: 122.634.579-41
RG: 14.390.504-7 SSP/PR

Rua José Zaleski, 1458 – Cidade Industrial de Curitiba – Cep 81.130-060 – Curitiba – Paraná – Brasil
+55 41 3292-7666 – contatopgsa@gmail.com

DECLARAÇÃO DE PLENA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA ÀS
CONDIÇÕES EDITALÍCIAS

Pamela Guerke Lopes, como representante devidamente constituído da PGSA
Comercial Ltda, doravante denominado (Licitante), declaramos:
( X ) a plena ciência e concordância às condições do Edital e seus anexos.

CNPJ: 38.398.257/0001-16
RAZÃO SOCIAL: PGSA Comercial Ltda.

Curitiba, 20 de Outubro de 2020.
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Declaração de inexistência de relação de parentesco entre proprietários e sócios
com agente político ou servidor público capaz de influir no resultado do
processo licitatório

PGSA Comercial Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 38.398.257/0001-16, por intermédio
de seu representante legal a Sra. Pamela Guerke Lopes, portadora da Carteira de
Identidade nº 143905047/SESP/PR e do CPF nº 122.634.579-41, DECLARA, sob as
penas da lei, que:
1). Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes
políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
2). Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau,
de agente político do órgão ou entidade contratante ou de servidor público com
capacidade de influir no resultado do processo licitatório1.

Curitiba, 20 de outubro de 2020.

de forma digital
PAMELA GUERKE Assinado
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____________________________________________
Pamela Guerke Lopes
-Sócio GerenteCPF: 122.634.579-41
RG: 143905047/SESP/PR

1 À luz da jurisprudência dos Tribunais de Contas, entende-se como atribuições exercidas por servidores capazes de influir no
resultado do procedimento licitatório ou contratação, dentre outras: a participação na fase de planejamento do certame,
(elaboração de projetos básicos ou termos de referência), elaboração de editais, atuação na Comissão Permanente de Licitação
ou como Pregoeiro ou membro da comissão de apoio, emissão de pareceres jurídicos ou técnicos, e adjudicação ou
homologação da licitação.
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DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA

Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art.
3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, e/ou pela Lei 11.488,
de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa Empresa está apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei
Complementar.
CNPJ: 38.398.257/0001-16
RAZÃO SOCIAL: PGSA Comercial Ltda.

Curitiba, 20 de Outubro de 2020.
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RG: 14.390.504-7 SSP/PR
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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)
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 foma 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. 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. 3° 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. 4° O fabricante ou importador é responsável por garantir a qualidade, a
segurança e a eficácia dos produtos fabricados em conformidade com este regulamento.

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

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
Art. 5° As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material
Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto- médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma
camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante, 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 TNT 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) > 98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) >
95%.
§ 4° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline,
TNT ou outros têxteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos 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:
I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Proteção ocular pessoal - Protetor ocular e facial
tipo tela - Requisitos.
§ 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 ser fabricado em material transparente e possuir dimensões
mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm.

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

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
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. 8° As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material
Tecido-Não-Tecido (TNT) para uso odonto- médico-hospitalar, 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;
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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

uso

IV - 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 cm, 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) > 99%.
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.
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§ 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.
§ 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. 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. 11. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES
Diretor-Presidente Substituto

(*) Republicada por ter saído no DOU de 23-3-2020, Edição Extra Nº 56-C, Seção 1,
páginas 5 e 6, com incorreção.
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RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 356, DE 23 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 foma 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. 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. 3° 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. 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. 5° As máscaras cirúrgicas devem ser confeccionadas em material Tecido-Não-Tecido (TNT)
para uso odonto- médico-hospitalar, possuir, no mínimo, uma camada interna e uma camada externa e,
obrigatoriamente, um elemento ﬁltrante, 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 uso odonto-médico-hospitalar Determinação da eﬁciência da ﬁltração bacteriológica.
§ 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.
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§ 3° O TNT 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) >
98% e eﬁciência de ﬁltragem bacteriológica (BFE) > 95%.
§ 4° É proibida a confecção de máscaras cirúrgicas com tecido de algodão, tricoline, TNT ou
outros têxteis que não sejam do tipo "Não tecido para artigos 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:
I - ABNT NBR ISO 13688:2017 - Proteção ocular pessoal - Protetor ocular e facial tipo tela Requisitos.
§ 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 ser fabricado em material transparente e possuir dimensões mínimas de
espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm.
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. 8° As vestimentas hospitalares devem ser fabricadas em material Tecido-Não-Tecido (TNT)
para uso odonto- médico-hospitalar, 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;
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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 uso odonto-médico-hospitalar Determinação da eﬁciência da ﬁltração bacteriológica; e
IV - 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 cm,
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) > 99%.
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.
§ 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. 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. 11. Esta Resolução tem validade de 180 (cento e oitenta) dias. Art. 12. Esta Resolução entra
em vigor na data de sua publicação.
ANTONIO BARRA TORRES
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N da Coejo: Republicada por ter saído no DOU de 23-3-2020, Edição Extra Nº 56-C, Seção 1, páginas 5 e 6,
com incorreção.
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

de 20 de dezembro de 1999, combinado com o disposto nos artigos 18, inciso V, do Anexo
I ao Decreto n.º 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 Exterior e
Serviços, e item 4, alínea "a", do Anexo à Resolução n° 8, de 22 de dezembro de 2016, do
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Conmetro;
Considerando a pandemia de COVID-19 declarada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS);
Considerando as medidas de enfrentamento adotadas pela União e pelos
Estados;
Considerando a necessidade de estabelecer diretrizes para a concentração dos
recursos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade -Inmetro e para o setor
industrial regulado; e
Considerando o constante no processo SEI 0052600.003400/2020-63, resolve:
Art. 1º Prorrogar a validade dos certificados de verificação que estão para
vencer neste período, pelo que perdurar o estado de emergência de saúde pública.
Parágrafo único: O prazo para nova verificação do instrumento após a
normalização das atividades será o prazo restante para o vencimento do certificado de
verificação na data da publicação desta portaria.
Art. 2º Permitir aos órgãos da RBMLQ-I que adotem as seguintes medidas de
concentração de recursos conforme as instruções e determinações das autoridades
estaduais:
I - Suspender todas as verificações periódicas e após reparo de instrumentos de
medição cuja validade da verificação seja contada pelo ano de exercício.
II - Cancelar todas as perícias de produtos pré-embalados.
III - Executar ações de fiscalização apenas em casos de extrema necessidade
motivados por denúncias e evidências de abuso contra o consumidor.
Art. 3º Postergar por 120 dias o prazo o pagamento das Guias de Recolhimento
da União a vencer no período o estado de emergência de saúde.
Art. 4º Estabelecer, nos casos em que o órgão da RBMLQ-I esteja impossibilitado
de executar suas atividades, que os fabricantes/importadores de instrumentos de medição
poderão solicitar autorização para emissão de declaração de conformidade no lugar da
verificação inicial nos termos da Portaria Inmetro nº 336/2019.
§ 1º A autorização de que trata o caput do artigo será concedida mediante
declaração do requerente de que possui os meios técnicos operacionais para execução dos
ensaios pertinentes.
§ 2º A autorização para emissão de autodeclaração emitida com base nesta
portaria é restrita ao período em que durarem as medidas de enfrentamento da COVID19.
§ 3º As marcas de selagem previstas nas portarias de aprovação de modelo dos
instrumentos com declaração de conformidade emitida com base nesta portaria serão de
responsabilidade do fabricante/importador.
§ 4º O fabricante/importador deverá manter cadastro dos instrumentos de
medição afetados por esta portaria para futuras auditorias e ações de supervisão.
§ 5º O recolhimento das taxas de serviço metrológico seguirá o estabelecido no
artigo 5º da Portaria Inmetro nº 336/2019.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial
da União.

PORTARIA Nº 52, DE 16 DE MARÇO DE 2020
(Aditivo à Portaria Inmetro/Dimel nº 189/2003)
O DIRETOR DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação de competência
outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro n.º 257, de 12
de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "b",
da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de dezembro de
2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para etilômetros, aprovado
pela Portaria Inmetro nº 006/2002, com alterações introduzidas pela Portaria Inmetro nº
202/2010;
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.004250/2019-71 e do sistema Orquestra nº 1425105, resolve:
Alterar os itens 1 (CARACTERÍSTICAS DO MODELO) e 6 (DESENHOS ANEXOS À
PRESENTE PORTARIA), da Portaria Inmetro/Dimel nº 189, de 31 de outubro de 2003, de
acordo com as especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
BRUNO DE CARVALHO DO COUTO
Substituto
PORTARIA Nº 59, DE 19 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR SUBSTITUTO DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação de
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro
n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem
4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de
dezembro de 2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para a medidores
eletrônicos de energia elétrica, aprovados pelas Portarias Inmetro nº 586/2012, nº
587/2012, nº 95/2015 e nº 520/2014, e;
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.008301/2018-53 e do sistema Orquestra nº 1186602, resolve:
Aprovar o modelo SMW1000, de medidor eletrônico de energia elétrica de
múltipla tarifação para medição de energia ativa e reativa, marca WEG, de acordo com as
condições de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
Nota A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
BRUNO DE CARVALHO DO COUTO
PORTARIA Nº 60, DE 19 DE MARÇO DE 2020
O DIRETOR SUBSTITUTO DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação de
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro
n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem
4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de
dezembro de 2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para medidores de
velocidade de veículos automotores, aprovado pela Portaria Inmetro nº 544/2014, e;
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.022856/2018-16 e do sistema Orquestra nº 1338042, resolve:
Aprovar o modelo MK-I, de medidor de velocidade de veículos automotores,
marca Help, de acordo com as condições de aprovação especificadas na íntegra da
portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/

MARCELO HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR
PORTARIA Nº 102, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Suspende a compulsoriedade da certificação de
suprimentos
médico
hospitalares
para
enfrentamento da epidemia do coronavírus (COVID19).
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 Exterior 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; e
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.
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.

BRUNO DE CARVALHO DO COUTO
PORTARIA Nº 61, DE 19 DE MARÇO DE 2020
(Aditivo a Portaria Inmetro/Dimel n 259/2012)
O DIRETOR SUBSTITUTO DE METROLOGIA LEGAL DO INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, no exercício da delegação de
competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria Inmetro
n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no subitem
4.1, alínea "b", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução nº 8, de 22 de
dezembro de 2016, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Metrológico para
esfigmomanômetros de medição não invasiva, aprovado pela Portaria Inmetro nº 46/2016
e Portaria Inmetro nº 505/2018, e;
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro SEI nº
0052600.016100/2019-19 e do sistema Orquestra nº 1592380, resolve:
Dar nova redação ao item 4 (CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS), ao item 5
(DESCRIÇÃO FUNCIONAL) e ao item 9 (ANEXOS) da Portaria Inmetro/Dimel nº 259, de 26
de dezembro de 2012, conforme condições especificadas na íntegra da portaria.
Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro:
http://www.inmetro.gov.br/pam/
BRUNO DE CARVALHO DO COUTO

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PORTARIA Nº 412, DE 20 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre a manutenção de direitos dos
segurados e beneficiários do INSS em razão das
medidas restritivas no atendimento ao público para
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da pandemia
do coronavírus (COVID-19).
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das
atribuições que lhes conferem o Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, e considerando
a necessidade de estabelecer orientações e diretrizes preventivas para evitar o
deslocamento de usuários às Agências da Previdência Social durante o estado de
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia do
coronavírus (COVID-19), resolve:
Art. 1º Adotar as seguintes medidas, para resguardar os direitos dos segurados
e beneficiários enquanto perdurar a suspensão do atendimento ao público, determinada
pela Portaria nº 8.024, de 19 de março de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia:
I - atendimento às solicitações dos requerentes de forma remota;
II - dispensa de autenticação de cópias de documentos específicos nas unidades
de atendimento, por prazo determinado, nos termos dos arts. 8º e 9º do Decreto nº 9.094,
de 17 de julho de 2017;
III - suspensão dos prazos para cumprimento de exigências que não puderem
ser cumpridas pelos canais remotos; e

MARCOS HELENO GUERSON DE OLIVEIRA JUNIOR
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