COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA.

Prezado Cliente:

Como é do conhecimento de todos que manuseiam produtos perigosos conforme Portaria do Ministério da
Justiça 169/03, na qual controla os Produtos Perigosos através da Polícia Federal.
E em virtude deste comunicamos que a Gastec não venderá Amônia Anidra se sua empresa não estiver
devidamente regularizada com protocolo em mãos. Corremos riscos de atuação da Polícia Federal tanto em nosso
estabelecimento como na sua empresa.
Segue abaixo os passos para o cadastramento e relação de documentos necessários, é importante que todas
as cópias sejam autenticadas. Se sua empresa já efetuou o cadastro ou a renovação favor enviar cópia do protocolo ou
espelho da licença pelo fax: (48) 3296-3429.

1º PASSO: acessar o site www.dpf.gov.br
2º PASSO: Clicar no link Serviços a comunidade e em seguida no link Controle de Produtos Químicos.
3º PASSO: Aparecerá a tela de Divisão de Controle de Produtos Químicos em seguida clicar no link Downloads.
4º PASSO: Baixe os arquivos, Programas Cadastro e Programas Mapas.
5º PASSO: Preencher todo o cadastro da empresa e o cadastro do produto, salvá-lo em disquete e imprimir o
protocolo preenchido;
6º PASSO: Preencher as guias de recolhimento, que se encontra no link Serviços a comunidade, e pagar;
7º PASSO: Encaminhar estas guias juntamente com os documentos solicitados abaixo, para o Departamento
de Polícia Federal de sua cidade, e aguardar sua licença.
6º PASSO: Depois de recebida a licença, preencher mensalmente os mapas e encaminhar via internet ao
Departamento de Polícia Federal.
Documentos solicitados:
•
•
•
•
•
•
•

Contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e de suas respectivas alterações, devidamente registrados nos
órgãos competentes;
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Inscrição estadual;
Cadastro de Pessoa Física – CPF e carteira de identidade dos proprietários, presidente, sócios, diretores e do
representante legalmente constituído;
Cadastro de Pessoa Física – CPF, carteira de identidade e cédula de identificação profissional do responsável técnico; e.
Instrumento de procuração (Se for necessário).
Certificado da junta comercial que comprove a categoria da Empresa se é EPP – MP- ou Filial de Empresa já
Cadastrada.

Estamos a sua disposição para o que se fizer necessário
Cordialmente
Departamento Administrativo
Edésia Gomes: (48) 3296-3436
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