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ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 

BELO/SC  

 

 

 

 

Pregão Eletrônico nº 012/2020 - FMS 

Pregão nº 027/2020 - FMS 

 

 

 

 

BMI PROSPER EIRELI - EPP., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 14.012.375/0001-86, com sede na Rodovia José Carlos Daux, 

nº 8600, Bloco 01, Sala 05, Bairro Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis/SC, 

CEP: 88.050-000, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, 

apresentar IMPUGNAÇÃO/SUGESTÕES AO EDITAL do Pregão Eletrônico nº 

027/2020, na forma do item 17 do Edital, pelos fatos e fundamentos que passa 

a expor: 

 

1. O presente Edital tem como objeto a “aquisição de materiais de 

proteção e prevenção no combate ao COVID-19 para prefeitura de Porto Belo”.  

 

2. A Impugnante, empresa reconhecida por sua atuação na área, tem 

interesse em participar do Pregão, mais especificamente dando lances para o item 04 

(termômetro digital infravermelho) e pretende, por meio desta impugnação, colaborar com a 

Prefeitura de Porto Belo no esclarecimento de alguns pontos.  

 

3. Gostaríamos de frisar que o intuito desta impugnação é de colaborar 

com a administração pública para que o certame ocorra da maneira mais eficaz e 

transparente possível, fazendo assim com que os princípios e objetivos das licitações sejam 

alcançados.   

 

 

 

I. DA IMPORTÂNCIA DO CERTIFICADO/SELO DE CONFORMIDADE COM O INMETRO E 

NORMAS PADRONIZADORAS EM GERAL. DA GARANTIA DA QUALIDADE DO PRODUTO. 
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4. Os produtos estão distribuídos no decorrer do Termo de Referência, que 

normatiza as especificações, quantidades e valores dos produtos a serem adquiridos. Dentre 

as especificações, a falta de uma exigência basilar para a garantia dos produtos nos chamou a 

atenção. 

5. O item 04, destinado aos termômetros infravermelhos, carece de uma 

exigência básica que o mercado deste equipamento, bem como a legislação exigem: o 

selo/certificado de conformidade com o INMETRO. 

 

6. A exigência de apresentação do certificado do INMETRO, é um 

mecanismo que permite que a administração pública se assegure que aquele produto possui 

determinados requisitos de qualidade e desempenho. Esta exigência visa garantir um padrão 

de qualidade e assegurar o perfeito funcionamento do material, trazendo toda a segurança 

necessária para aquele que está adquirindo o produto. 

 

7. A lei de licitações fala em “contratação mais vantajosa para a 

administração pública”, portanto, cabe à administração exigir qualidade de seus fornecedores, 

com vistas a evitar desperdício de dinheiro público. Esta exigência atende ao interesse público 

e não se mostra desmedida ou desarrazoada. Ademais, o código de defesa do consumidor, no 

seu art. 39, VIII, considera que é prática abusiva colocar no mercado produtos que estejam 

fora da norma. 

 

8. Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

sobre a matéria: 

 

 “[...] Veja que, não obstante as normas da ABNT não 

possuírem caráter cogente, elas marcam diretrizes que 

apontam para o correto padrão técnico relativo à qualidade 

do produto. E o certame licitatório visa, justamente, a 

aquisição do melhor produto, pelo melhor preço. Ademais, o 

Código de Defesa do Consumidor preconiza, em seu artigo 39, 

inciso VIII, que é considerado prática abusiva colocar no 

mercado produto em desacordo com “as normas expedidas 

pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas 

não existirem, pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas”. Como acertadamente aduziu o MM Juiz a quo, “o 

padrão mínimo de qualidade, imposto pela ABNT, em relação 

a determinado produto, deve ser observado não apenas pelo 

fornecedor como pela Administração [...] (TJ-SP - REEX: 
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259041420108260344 SP 0025904-14.2010.8.26.0344, 

Relator: Ana Luiza Liarte, Data de Julgamento: 30/07/2012, 4ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

03/08/2012)”.” 

 

9. Nesta seara, caso o edital não exija o oferecimento e consequente 

apresentação do certificado do produto junto ao INEMTRO, correrá o risco de receber um 

produto de péssima qualidade, trazendo riscos a toda população.  

 

10. Outrossim, a administração pública terá extrema dificuldade em aferir 

que os produtos apresentados atendem ou não os requisitos mínimos definidos pela norma, 

pois carece de equipamentos e tempo para realizar todos os testes necessários para cada 

produto licitado. Além do mais, conforme os Desembargadores do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo atestaram, não cabe somente ao fornecedor observar os padrões mínimos 

de qualidade, mas também, cabe à administração pública.   

 

 

11.  Cabe ressaltar, que exigência aqui destacada não fere em 

absolutamente nada a isonomia da licitação, uma vez que existem inúmeros fornecedores 

no mercado que detém os laudos de fabricação. 

 

12. Desta forma, trazemos abaixo a instrução trazida pelo INMETRO em seus 

guias de boas práticas disponibilizado em seu portal eletrônico que delimita o seguinte: 
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13. “Estes instrumentos são regulamentados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa), mas precisam trazer o selo de conformidade do Inmetro, que é 

a comprovação de que passaram por ensaios focados na segurança do equipamento e estão 

dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa.” 

 

14. Acima transcrevemos a instrução da cartilha para que fosse facilitada a 

leitura da comissão de licitações da prefeitura, porém, estamos anexando a presente peça para 

o melhor conhecimento dos senhores (doc. 1 – anexo). 

 

15. Desta feita, anexamos à presente peça as demais normas e instruções 

normativas utilizadas para a normatização do produto em questão, bem como destacamos as 

normas ABNT que regem o mesmo. São elas: Portaria INMETRO nº 54 de 1 de fevereiro de 

2016 (doc. 3 anexo); RDC nº 27 de 21 de junho de 2011 (doc. 2 anexo); Instrução normativa nº 

49 de 22 de novembro de 2019; ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016; ABNT NBR IEC 

60601-1-2:2017, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011; ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 

1:2014 (Cláusulas 4.2, 4.5.2, 4.5.3) e ABNT NBR IEC 60601-1-11:2012, ABNT NBR ISO/IEC 

80601-2-56:2013.  

 

16. Portanto, por estes motivos, pugnamos pela exigência da apresentação 

de certificado/selo de aprovação dos termômetros junto ao INMETRO. 
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II. REQUERIMENTOS 

  

17. Ante o exposto, requer-se o acolhimento da presente impugnação para 

que sejam revistas e reformuladas as exigências do edital do Pregão Eletrônico nº 012/2020, 

nos seguintes termos: 

 

17.1. A alteração das especificações técnicas do objeto para que seja 

apresentado CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PLEO INMETRO para que se 

comprove que os equipamentos passaram por ensaios focados na segurança do equipamento 

e estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela ANVISA; 

 

18. Repita-se que o objetivo da presente impugnação é colaborar com a 

Prefeitura de Porto Belo/SC, sugerindo as alterações aqui apresentadas que acreditamos ser 

benéficas para a sociedade como um todo, ajudando também a melhor resguardar o interesse 

público e assegurar a ampla competição no certame.  

 

 

Pede deferimento. 

Florianópolis (SC), 2 de outubro de 2020. 

 

 

 
____________________________________ 

BMI PROSPER EIRELI EPP 

BRUNA DALCANALE CORONA 

SÓCIA 

 
*Doc.1 – guias de boas práticas INMETRO 

*Doc.2 – RDC nº 27 de 21 de junho de 2011 

*Doc.3 – Portaria INMETRO nº 54 de 1 de fevereiro de 2016 

*Doc.4 – contrato social bmi prosper 
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DE INFRAVERMELHO PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE 
TEMPERATURA HUMANA 

 

 
 

 
Considerando o aumento do uso de termômetros de infravermelho para rastrear ou detectar indivíduos que 

possam estar infectados pelo novo coronavírus COVID-19, em que esses instrumentos são usados em aeroportos, 

rodoviárias, estradas, edifícios comerciais, fábricas, supermercados, clínicas e hospitais, entre outros, o Inmetro, por 

meio da Diretoria de Metrologia Legal, elaborou este guia para auxiliar usuários no correto uso de termômetros 

clínicos de infravermelho (termômetros de testa ou orelha) para medição da temperatura humana na faixa de 

35,5 ºC a 42 ºC. Esse alerta é importante, pois devido as características desses instrumentos, um mau uso pode 

resultar em diagnósticos errados,  por exemplo, o operador, com o objetivo de evitar uma aproximação com o 

indivíduo que está sendo rastreado, pode fazer a leitura em uma distância maior que a recomendada, obtendo 

resultados imprecisos e, assim, promover uma barreira sanitária ou liberar o indivíduo e potencializar infecções 

futuras. 

 
 

 
 
Os termômetros clínicos digitais e de vidro devem atender a especificações metrológicas a fim de garantir a 

confiabilidade nos resultados, para isso o Inmetro expediu dois distintos regulamentos técnicos metrológicos, que 

determinam os requisitos que esses instrumentos devem atender e com isso garantir uma fiel medição da 

temperatura do corpo humano. Os termômetros clínicos digitais e de vidro são, portanto, regulamentados pelas 

Portarias Inmetro nº 402/2019 e nº 254/2016, respectivamente, e medem por contato direto na região da boca 

(sublingual), reto ou tecido da axila. 

Os erros máximos permitidos para termômetros digitais são de ±0,15 ºC e ±0,2 ºC, para classes I e II, 

respectivamente,  e, para termômetros clínicos de vidro, +0,1 ºC e -0,15 ºC. 

Os modelos aprovados podem ser consultados em nosso sítio:  

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/consulta.asp?seq_classe=2 

 
 

 
 

Os termômetros clínicos de infravermelho medem a energia irradiada pelo paciente, essa energia é então 

convertida em um valor de temperatura. Nesse tipo de medição não há contato direto com a pessoa, o que torna 

um método mais seguro, pois diminui uma possível contaminação cruzada entre pacientes. 

Estes instrumentos são regulamentados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas precisam trazer 

o selo de conformidade do Inmetro, que é a comprovação de que passaram por ensaios focados na segurança 

do equipamento e estão dentro dos parâmetros estabelecidos pela Anvisa. 

Cabe informar, no entanto, que são mais suscetíveis comparados aos de contato, mas que, se utilizados sob as 

condições especificadas pela fabricante, indicam resultados satisfatórios. 

O resultado é dependente do local de medição, por exemplo, na testa temos uma indicação de temperatura um 

pouco maior comparada à superfície exposta do braço ou da perna, em torno de 0,8 ºC. Por essa razão, o usuário 

 OBJETIVO: 

 CONTROLE METROLÓGICO DE TERMÔMETROS CLÍNICOS: 

 TERMÔMETROS CLÍNICOS DE INFRAVERMELHO: 
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somente deverá medir no local indicado pelo fabricante. 

 

  

Embora procedimentos de uso sejam específicos para cada modelo em seu manual de instruções, algumas condições 

de uso são comuns a todos os instrumentos. Dessa forma, para uma melhor avaliação do paciente, recomenda-se os 

seguintes cuidados: 

1. Verifique se a lente ou o sensor de infravermelho estão livres de detritos, sujeira ou condensação que possam afetar a 

precisão da leitura. Use um cotonete macio e álcool para limpá-lo com cuidado, se necessário. Evite arranhar a lente 

ou o sensor. 

2. As medições devem ser realizadas nas condições ambientes (temperatura e umidade) especificadas pelo fabricante, 

deve-se também aguardar alguns minutos para que o indivíduo possa repousar, caso tenha feito algum esforço físico. 

3. Possíveis erros na leitura podem estar relacionados à atividade física e ingestão de bebidas e comidas. Dessa forma, a 

recomendação é não comer ou beber durante a medição  ou minutos antes. 

4. Ao fazer a leitura, assegure-se de que a  lente ou sensor de infravermelho estejam a um ângulo reto (90°) da superfície 

do alvo, ou seja, perpendicular ao alvo “⊥”.  

5. Veja no manual de instruções qual deve ser a distância entre a lente ou sensor do instrumento e a superfície a ser 

medida. Esse cuidado é muito importante, pois distâncias maiores ocasionarão leituras menores, podendo uma pessoa 

febril não ser diagnosticada como tal. 

6. Se a leitura for considerada insatisfatória, opte por usar um termômetro de contato com modelo aprovado pelo Inmetro, 

para assegurar o resultado da temperatura do indivíduo. 

7. Há modelos que possuem recurso de selecionar a unidade de medida, graus Celsius (°C) ou graus Fahrenheit (°F). Deve-

se selecionar a unidade de medida °C. 

8. Há modelos que possuem dois modos de medição: o destinado a determinação da temperatura do local do corpo 

humano (“modo corpo”) e outro geralmente designado como “modo objeto”, de finalidades diversas, até mesmo para 

determinar a temperatura de superfícies de líquidos. 
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ADVERTÊNCIA
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO - RDC Nº 27, DE 21 DE JUNHO DE 2011

Dispõe sobre os procedimentos para certificação
compulsória dos equipamentos sob regime de
Vigilância Sanitária.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV
do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso
II e nos § 1º e § 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de
11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada em 7 de junho de 2 0 11 ,

Adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os procedimentos para certificação compulsória dos
equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, nos termos desta Resolução.

Art. 2º Os equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária deverão comprovar o atendimento à Resolução RDC
ANVISA nº 56, de 06 de abril de 2001, que "Estabelece os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia Aplicáveis aos
Produtos para Saúde", por meio de certificação de conformidade no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da
Conformidade (SBAC).

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo, dever-se-á tomar como base as prescrições contidas
em normas técnicas indicadas por meio da Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 21 de junho de 2011, ou suas
atualizações.

§ 2º Serão considerados equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária, inclusive suas partes e acessórios:

I - os equipamentos com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou
indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos; e

II - os equipamentos com finalidade de embelezamento e estética.

§ 3º A certificação de que trata o caput deste artigo não se constituirá em procedimento único para a comprovação
da segurança e eficácia dos produtos, podendo estudos e análises complementares ser solicitados de acordo com as
disposições da Resolução RDC ANVISA nº 56/2001, que "Estabelece os Requisitos Essenciais de Segurança e Eficácia
Aplicáveis aos Produtos para Saúde".

Art 3º O fornecedor de equipamento sob regime de Vigilância Sanitária deverá apresentar, para fins de concessão,
alteração ou revalidação de registro ou cadastro de seu produto na ANVISA, cópia autenticada do certificado de
conformidade emitido por organismo acreditado no âmbito do SBAC.

§ 1º A empresa solicitante do registro ou cadastro na ANVISA de equipamento sob regime de Vigilância Sanitária
importado fica isenta de apresentar o certificado de livre comércio do produto ou certificado de registro do seu país de
origem, previsto na Resolução RDC ANVISA nº 185, de 22 de outubro de 2011, que "Trata do Registro, Alteração,
Revalidação e Cancelamento do Registro de Produtos Médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA", ao
apresentar o certificado de conformidade do equipamento emitido nos termos desta Resolução.

§ 2º As alterações de registro ou cadastro indicadas no caput deste artigo são as que tenham impacto nos
requisitos normativos utilizados no processo de certificação do equipamento.

§ 3º Caberá ao organismo que tenha concedido o certificado de conformidade ao produto avaliar o impacto da
alteração no certificado concedido.

Art. 4º Na impossibilidade da emissão do certificado de conformidade no âmbito do SBAC, o registro ou cadastro
do produto poderá ser concedido, alterado ou revalidado sem a apresentação de tal certificado.

§ 1º A empresa deverá comprovar a situação indicada no caput deste artigo por meio de declaração de um
Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (INMETRO), informando a respeito da impossibilidade de certificação, contendo as devidas justificativas.

§ 2º O detentor de registros ou cadastros concedidos nas condições descritas no caput deste artigo terá o prazo
de 180 (cento e oitenta) dias para a apresentação do Certificado de Conformidade de que trata o art. 3º, contado a partir
do restabelecimento das condições de capacidade para certificação no âmbito do SBAC.
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§ 3º A falta da apresentação do certificado, no prazo estabelecido no parágrafo anterior, implicará o início dos
procedimentos para suspensão e posterior cancelamento do registro ou cadastro do equipamento.

§ 4º No caso da impossibilidade de certificação ser decorrente de problemas transitórios e de caráter parcial, para
concessão, alteração ou revalidação de registro ou cadastro do equipamento deverá ser apresentado um relatório
consolidado, conforme disposições constantes no Anexo deste Regulamento Técnico, expedido por um Organismo de
Certificação de Produto (OCP), baseado em relatórios de ensaios emitidos por laboratórios de ensaio.

§ 5º Os laboratórios de ensaio e o OCP indicados no parágrafo anterior deverão ser os acreditados no âmbito do
SBAC, podendo-se fazer uso de tantos laboratórios quantos forem necessários para que a maior quantidade possível de
itens das normas técnicas seja avaliada.

§ 6º O relatório consolidado expedido de que trata o § 4º deverá contemplar o maior número possível de itens das
normas técnicas aplicáveis ao equipamento, para os quais haja condições de infra-estrutura tecnológica para ensaio no
Brasil.

§ 7º Os ensaios referidos no § 4º deverão tomar como base as prescrições contidas em normas técnicas
indicadas na Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 2011, ou suas atualizações, que sejam aplicáveis ao
equipamento.

§ 8º Serão aceitos apenas os relatórios consolidados que indiquem conformidade a todos os itens verificados e
redigidos em língua portuguesa.

§ 9º Para equipamentos ensaiados no exterior, os relatórios de ensaios poderão ser aceitos para fins de
elaboração do relatório consolidado desde que, atendidas as seguintes disposições:

I - tenham sido emitidos por laboratórios acreditados por instituições que sejam comprovadamente signatárias do
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC); e

II -contemplem, no mínimo, todos os itens das normas ensaiadas para os quais haja condições de infra-estrutura
tecnológica para ensaio no Brasil.

§ 10 As empresas que optarem por apresentar voluntariamente o certificado de conformidade, emitido no âmbito
do SBAC, baseado em Memorando de Entendimento (Memorandum of Understanding - MOU), ficarão dispensadas de
apresentar o relatório consolidado.

Art. 5º O processo de ensaio e de certificação dos equipamentos sob regime de Vigilância Sanitária estará sujeito
às prescrições estabelecidas no Regulamento de Avaliação da Conformidade destes produtos, aprovado pela ANVISA
no âmbito do SBAC.

Art. 6º É indispensável a manutenção do certificado de conformidade, conforme normas técnicas indicadas na
Instrução Normativa da ANVISA IN nº 3, de 2011, ou suas atualizações, durante o período de validade do registro ou
cadastro de produto.

§ 1º Caso o cancelamento ou vencimento do certificado de conformidade ocorra durante a validade do registro ou
cadastro do produto a empresa terá o prazo de 90 (noventa) dias para apresentar novo certificado do produto.

§ 2º A falta do certificado de conformidade por mais de 90 (noventa) dias implicará o início de procedimentos para
suspensão e posterior cancelamento do registro ou cadastro do equipamento.

§ 3° Não se aplica o prazo previsto no parágrafo anterior se o motivo do cancelamento ou da suspensão do
certificado de conformidade decorrer da constatação do não atendimento às normas técnicas, indicadas na Instrução
Normativa da ANVISA IN nº 3, de 2011, ou suas atualizações, e que sejam aplicáveis ao equipamento.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 8º Fica revogada a Resolução ANVISA nº
32, de 29 de maio de 2007.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

O relatório consolidado deverá ser emitido em papel timbrado do organismo de certificação de produto, contendo,
no mínimo, as seguintes informações:

1. Nome e endereço do OCP;
2. Marca de identificação do OCP;
3. Número de acreditação do OCP no âmbito do SBAC;
4. Nome e modelo comercial do equipamento;
5. Razão social e endereço do fabricante;
6. Razão social e endereço do solicitante do relatório, em caso de ser diferente do indicado no item anterior;
7. Descritivo do equipamento, incluindo sua indicação, finalidade de uso e a lista dos acessórios e partes que tenham sido
ensaiados em conjunto com o equipamento;
8. Normas técnicas nas quais os relatórios de ensaios foram baseados, com indicação de quais itens dessas normas não
puderam ser verificados;
9. Nomes dos laboratórios de ensaio utilizados, acompanhado dos nomes dos seus respectivos organismos acreditadores e
indicação se os mesmos são comprovadamente signatários do ILAC;
10.Resultados obtidos nos ensaios para cada item verificado das normas técnicas referenciadas, com indicação se o
equipamento ensaiado encontra-se conforme ou não-conforme as prescrições do item;
11. Indicação dos itens das normas técnicas referenciadas que não foram verificados;
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12. Conclusão final, explicitando se houve comprovadamente atendimento total aos itens avaliados das normas técnicas
indicadas; e
13. Data, identificação e assinatura dos responsáveis pela emissão do relatório.

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde

http://www.saude.gov.br/saudelegis
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/02/2016 | Edição: 22 | Seção: 1 | Página: 70

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E

TECNOLOGIA

PORTARIA Nº 54, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2016

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA -

INMETRO, no usode suas atribuições, conferidas no § 3º do art. 4º da Lei nº 5.966, de11 de dezembro de

1973, nos incisos I e IV do art. 3º da Lei nº 9.933,de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do art. 18 da

EstruturaRegimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 6.275, de 28 denovembro de 2007;

Considerando a alínea f do subitem 4.2 do Termo de Referênciado Sistema Brasileiro de

Avaliação da Conformidade, aprovadopela Resolução Conmetro nº 04, de 02 de dezembro de 2002,que

outorga ao Inmetro competência para estabelecer diretrizes ecritérios para a atividade de avaliação da

conformidade;

Considerando a Portaria Interministerial MS/MDIC nº 692,de 08 de abril de 2009, que define a

operacionalização das ações decooperação técnica para a Garantia da Qualidade e Segurança

deDispositivos Médicos submetidos ao regime de controle sanitário,conforme o estabelecido no Termo de

Cooperação Técnica entre oMinistério da Saúde (MS) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústriae

Comércio Exterior (MDIC);

Considerando a Portaria Interministerial MS/MDIC nº 16, de17 de dezembro de 2010, que aprova

o regimento interno do ComitêGestor do Termo de Cooperação celebrado entre o Ministério daSaúde (MS),

por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia eInsumos Estratégicos (SCTIE), o Ministério do

Desenvolvimento,Indústria e Comércio Exterior (MDIC), por intermédio do InstitutoNacional de Metrologia,

Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a AgênciaNacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Fundação

OswaldoCruz (Fiocruz), assinado no dia 08 de abril de 2009;

Considerando a Portaria Interministerial MS/MDIC nº 206,de 21 de junho de 2013, que institui o

Comitê Técnico de Articulaçãocom o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no âmbito do PlanoBrasil

Maior (CTVSPBM);

Considerando a publicação da nova edição da série de NormasTécnicas IEC 60601 e ISO/IEC

80601, incluindo gerenciamentode risco, em versão internalizada pela ABNT (ABNT NBR IEC60601 e

ABNT NBR ISO/IEC 80601);

Considerando a publicação da Resolução RDC Anvisa nº 27,de 21 de junho de 2011, que dispõe

sobre os procedimentos paracertificação compulsória dos equipamentos sob regime de

VigilânciaSanitária;

Considerando a publicação da Instrução Normativa Anvisanº 4, de 10 de setembro de 2015, que

aprova a lista atualizada deNormas Técnicas que devem ser adotados para a certificação deconformidade,

no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade(SBAC), dos equipamentos sob regime de

Vigilância Sanitária;

Considerandoa Portaria Inmetro nº 118, de 06 de março de2015, que aprova o aperfeiçoamento

dos Requisitos Gerais de Certificaçãode Produtos (RGCP), publicada no Diário Oficial da Uniãode 09 de

março de 2015, seção 01, página 76 a 77;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar os Requisitos deAvaliação da Conformidade para

Equipamentos Elétricos sob Regimede Vigilância Sanitária, estabelecidos na Portaria Inmetro nº 350, de06

de setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União de 09de setembro de 2010, seção 01, página

67, resolve baixar as seguintesdisposições:
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Art. 1º Aprovar o aperfeiçoamento dos Requisitos de Avaliaçãoda Conformidade para

Equipamentos sob Regime de VigilânciaSanitária, disponibilizado no sítio www.inmetro.gov.br ou no

endereçoabaixo:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia Inmetro

Divisãode Regulamentação Técnica e Programas de Avaliaçãoda Conformidade - Dipac

Rua da Estrela n.º 67 - 3º andar - Rio Comprido

CEP 20.251-021 - Rio de Janeiro - RJ

Art. 2º Cientificar que a Consulta Pública foi divulgada pelaPortaria Inmetro nº 407, de 26 de

agosto de 2014, editada no DiárioOficial da União de 28 de agosto de 2014, seção 01, página 94, econtou

com a colaboração de técnicos do setor e da sociedade emgeral para a elaboração dos Requisitos ora

aprovados.

Art. 3º Cientificar que ficará mantida, no âmbito do SistemaBrasileiro de Avaliação da

Conformidade - SBAC, a certificaçãovoluntária para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária

aqual deverá ser realizada por Organismo de Certificação de Produto -

OCP, estabelecido no Brasil e acreditado pelo Inmetro, consoante osRequisitos ora aprovados.

§ 1º Estes Requisitos se aplicarão a equipamentos, inclusivesuas partes e acessórios, com

finalidade médica, odontológica, laboratorialou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente

paradiagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos,e a equipamentos com

finalidade de embelezamento e estética.

§ 2º Excluir-se-ão destes Requisitos os equipamentos quenão se enquadrarem na RDC Anvisa

nº 27/2011 e suas substitutivas.

Art.4º Cientificar aos fabricantes e importadores que a Anvisapoderá exigir a certificação

compulsória de Equipamentos sobRegime de Vigilância Sanitária através de IN ou RDC.

Art. 5º Determinar aos fabricantes e importadores com certificadosemitidos conforme a Portaria

Inmetro nº 350/2010, quedeverão adequar-se aos requisitos ora aprovados, na data da renovaçãoou

manutenção dos mesmos, observando os prazos limite fixadospela Instrução Normativa Anvisa nº 4/2015

e suas substitutivas.

Art.6º Determinar que, a contar da data de publicação destaPortaria, as modificações de

projetos feitas nos produtos após a certificaçãodeverão ser informadas ao Inmetro e à Anvisa em

conformidadecom os requisitos ora aprovados.

Art. 7º Determinar que os novos processos de certificaçãoiniciados posteriormente a data de

publicação desta Portaria no DiárioOficial da União deverão estar em conformidade com os requisitosora

aprovados.

Art. 8º Cientificar que os equipamentos eletromédicos emconformidade com os requisitos ora

aprovados não serão necessariamenteconsiderados seguros se, quando examinados e testados,forem

encontradas outras características que venham a interferir nasegurança abrangida por este Programa de

Avaliação da Conformidadeou acarretar perigos decorrentes de fenômenos eletromagnéticosque possam

afetar o seu funcionamento ou o de outros equipamentos.

Art.9º Determinar que a partir de 6 meses, contados da datade publicação desta Portaria, os

Equipamentos sob Regime de VigilânciaSanitária deverão ser certificados em conformidade com

osRequisitos ora aprovados observando-se os prazos e condições previstasna Instrução Normativa Anvisa

nº 4, de 10 de setembro de2015 e suas substitutivas.

Art. 10 Revogar a Portaria Inmetro n.º 350/2010 em 31 dedezembro de 2022.

Art. 11. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicaçãono Diário Oficial da União.

LUÍS FERNANDO

PANELLI CESAR

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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