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1. Orientações Gerais
a. As empresas obrigadas a se registrarem junto à Adapar, são aquelas que comercializam,
distribuem e armazenam produtos de uso veterinário de natureza biológica e outros que
necessitem de cuidados especiais de interesse da defesa agropecuária como:
Vacinas, an genos e alérgenos para prevenção e diagnós co de doenças sujeitas ao
controle por programas oﬁciais; vacinas para prevenção de outras doenças infecciosas e
contagiosas dos animais de produção;
- Produtos com ação an parasitária, an microbiana e hormonal de uso em animais de
produção;
- Produtos vampiricidas;
- Produtos que contenham substâncias sujeitas a controle especial quando des nados ao
uso em animais de produção.
b. Todos os documentos solicitados devem ser entregues de forma digital (escaneados)
por meio de mídia sica (CD ou pen drive) na unidade local de sanidade agropecuária
(ULSA)
responsável pelo município de localização da empresa requerente;
OBS: Os documentos devem ser digitalizados pelo requerente na ordem descrita neste
manual.
c. Todos os documentos devem ser protocolados pelo servidor da Adapar no sistema eprotocolo e enviado de forma DIGITAL para a Sede.
d. Os Registros emi dos terão validade de 3 anos a par r da data de sua emissão.
e. As manutenções devem ser feitas anualmente.
f. As renovações deverão ser solicitadas pelo estabelecimento em até 30 dias antes do
vencimento do Registro.
g. Para as empresas classiﬁcadas junto à Receita Federal como ﬁliais deverá ser anexado ao
processo cópia do cartão CNPJ da matriz.
h. O parecer técnico do FDA médico veterinário será por termo de ﬁscalização ou no
sistema e-protocolo.

2. Registro inicial
1. Requerimento padrão (formulário disponibilizado no site da Adapar) devidamente
preenchido e assinado pelo requerente, assinalando a natureza do produto a ser
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comercializado, distribuído ou armazenado (Biológica e/ou Farmacêu ca); a. No caso
dos Registros para o comércio, distribuição ou armazenamento de produtos de natureza
“biológica”, especiﬁcar qual o po de vacina. b. No caso dos Registros para o comércio,
distribuição ou armazenamento de produtos de natureza “farmacêu ca”, especiﬁcar
qual produto (an bió co, produtos de uso controlado, produtos de uso não
controlado).
2. Ficha Cadastral do Responsável Administra vo da empresa;
3. Declaração do responsável técnico, de que assume a responsabilidade técnica do
estabelecimento e dos produtos a serem comercializados, distribuídos ou armazenados;
4. Cópia da Carteira de Iden dade Proﬁssional do R.T.;
5. Cópia do Contrato Social, contendo obje vo compa vel com o propósito do registro
solicitado;
6. Cópia do Cartão de CNPJ, emi da via Internet em data próxima da data do
requerimento padrão;
-

Para requerer o registro junto à Adapar de comerciante, distribuidor ou
armazenador de produtos farmacêu cos e de produtos biológicos, será aceito,
como denominação geral: Produtos de Uso Veterinário ou Produtos Veterinários,
desde que o Código de Classiﬁcação Nacional de A vidades Econômicas (CNAE)
presente nas demais Cer dões Oﬁciais (Receita Federal e Receita Estadual), seja o
Código: 47.71-7-04 ou 46.44-3-02 ou demais códigos rela vos a a vidades de
armazenamento e/ou depósito.
Observações
Nos casos em que o Código de Classiﬁcação Nacional de A vidades Econômicas
(CNAE), não se encontrar em acordo as exigências supramencionadas, anexar
declaração da empresa, comprometendo-se a: Incluir tais denominações (citandoas na declaração), na próxima alteração de Contrato Social, no prazo de 01 (um)
ano, para ﬁns de Renovação do Registro e, da mesma forma, incluir nas demais
Cer dões Oﬁciais (Receita Federal e Receita Estadual), os códigos referentes às
denominações supramencionadas (para as a vidades que são objetos de
comercialização da empresa). O Código de Classiﬁcação Nacional de A vidades
Econômicas (CNAE) que deve constar nas Cer dões (Receita Federal e Receita
Estadual) é o 47.71-7-04 ou 46.44-3-02. É o código que abrange as a vidades de
comercialização de produtos farmacêu cos e vacinas ou demais códigos rela vos a
a vidades de armazenamento e/ou depósito.
1- No caso de exis rem Filiais e houver solicitação de registro para as mesmas
(situação comum no caso das Coopera vas), devem estar inseridos no cartão de
CNPJ o Código de Classiﬁcação Nacional de A vidades Econômicas (CNAE) acima
citado.
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2- Mesmo nos casos das coopera vas, faz-se necessário que esteja descrito o
endereço, de acordo com o requerimento anexado.
7. Cópia da Inscrição Estadual;
8. Documentos comprobatórios de classiﬁcação tributária para redução de taxas, sendo:
- Caso a requerente esteja enquadrada com Microempresa (ME): CERTIDÃO
SIMPLIFICADA atualizada da Junta Comercial do Paraná ou Requerimento de
Enquadramento de Microempresa apresentado pela empresa e protocolado junto à
Junta Comercial do Paraná.
- Caso a requerente esteja enquadrada com Microempreendedor Individual (MEI):
CERTIDÃO SIMPLIFICADA atualizada da Junta Comercial do Paraná ou Requerimento
de Enquadramento de Microempresa apresentado pela empresa e protocolado
junto à Junta Comercial do Paraná.
9. A emissão do registro de empresa será realizada mediante comprovação de pagamento
do boleto bancário. Para a emissão do mesmo, o comerciante deverá acessar o “Link
Público” no site da Adapar e deve ser anexado ao processo junto com o comprovante de
pagamento antes de ser encaminhado a Sede.
Obs: Para a emissão do boleto, deve ser selecionado o po de serviço SAÚDE ANIMAL e o serviço
REGISTRO - Comerciante de Produtos de Uso Veterinário.

3. Segunda via do cer ﬁcado de registro de comerciante de produtos veterinários
A 2ª via do Cer ﬁcado de registro será necessária quando o Cer ﬁcado de registro original for extraviado,
es ver daniﬁcado ou apagado pelo tempo.
Os documentos que deverão ser enviados são:
1. Requerimento padrão;
2. Termo de Fiscalização FDA Médico Veterinário ou memorando da Unidade Local de Sanidade
Agropecuária da Adapar;
3. Cópia do Cartão CNPJ emi do via Internet na data do requerimento padrão.

4. Renovação sem alteração de cadastro
1. Requerimento padrão devidamente preenchido e assinado pelo requerente, assinalando a
natureza do produto a ser comercializado (Biológica e/ou Farmacêu ca);
2. Registro Original (ou Cópia da Unidade Local), caso não haja ou tenha sido extraviado, favor
jus ﬁcar a ausência do mesmo;
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3. A emissão do registro de empresa será realizada mediante comprovação de pagamento do
boleto bancário. Para a emissão do mesmo, o comerciante deverá acessar o “Link Público” no site
da Adapar e deve ser anexado ao processo junto com o comprovante de pagamento antes de ser
encaminhado a Sede.
Obs: Para a emissão do boleto, deve ser selecionado o po de serviço SAÚDE ANIMAL e o serviço
RENOVAÇÃO de Comerciante de Produtos de Uso Veterinário.

5. Renovação com alteração responsável técnico
1. Requerimento padrão devidamente preenchido e assinado pelo requerente, assinalando a
natureza do produto a ser comercializado (Biológica e/ou Farmacêu ca);
2. Ficha Cadastral do Responsável Administra vo da empresa;
3. Declaração do responsável técnico, de que assume a responsabilidade técnica do
estabelecimento e dos produtos a serem comercializados;
4. Cópia da Carteira de Iden dade Proﬁssional do R.T.;
5. Cópia do Cartão CNPJ emi do via Internet na data do requerimento padrão;
6. Registro Original (ou Cópia da Unidade Local), caso não haja ou tenha sido extraviado, favor
jus ﬁcar a ausência do mesmo;
7. Documentos comprobatórios de classiﬁcação tributária para a manutenção da redução de taxas,
sendo:
- Caso a requerente esteja enquadrada com Microempresa (ME): CERTIDÃO SIMPLIFICADA
atualizada da Junta Comercial do Paraná ou Requerimento de Enquadramento de Microempresa
apresentado pela empresa e protocolado junto à Junta Comercial do Paraná.  Caso a
requerente esteja enquadrada com Microempreendedor Individual (MEI): CERTIDÃO
SIMPLIFICADA atualizada da Junta Comercial do Paraná ou Requerimento de Enquadramento de
Microempresa apresentado pela empresa e protocolado junto à Junta Comercial do Paraná.
8. A emissão do registro de empresa será realizada mediante comprovação de pagamento do
boleto bancário. Para a emissão do mesmo, o comerciante deverá acessar o “Link Público” no site
da Adapar e deve ser anexado ao processo junto com o comprovante de pagamento antes de ser
encaminhado a Sede.
OBS: Para a emissão do boleto, deve ser selecionado o po de serviço SAÚDE ANIMAL e o serviço
ALTERAÇÃO de Comerciante de Produtos de Uso Veterinário.

6. Renovação com alteração de razão social ou alteração de endereço
1. Mesmos documentos solicitados no registro inicial (página 03 deste manual);
2. Registro Original (ou Cópia da Unidade Local), caso não haja ou tenha sido extraviado, favor
jus ﬁcar a ausência do mesmo;
3. A emissão do registro de empresa será realizada mediante comprovação de pagamento do
boleto bancário. Para a emissão do mesmo, o comerciante deverá acessar o “Link Público” no site
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da Adapar e deve ser anexado ao processo junto com o comprovante de pagamento antes de ser
encaminhado a Sede.
OBS: Para a emissão do boleto, deve ser selecionado o po de serviço SAÚDE ANIMAL e o serviço
ALTERAÇÃO de Comerciante de Produtos de Uso Veterinário.

7. Renovação com alteração do objeto de comercialização (inclusão de modalidade de comercialização)
1.

Mesmos documentos solicitados no registro inicial (página 03 deste manual); Aplica-se aos casos
em que, no momento da renovação, solicita-se inclusão de modalidade. Exemplo: Empresa
cadastrada para comercialização de “Farmacêu cos” que, no momento da Renovação anual,
solicita inclusão da modalidade “Biológica” no Cadastro e Registro.

2.

A emissão do registro de empresa será realizada mediante comprovação de pagamento do
boleto bancário. Para a emissão do mesmo, o comerciante deverá acessar o “Link Público” no
site da Adapar e deve ser anexado ao processo junto com o comprovante de pagamento antes
de ser encaminhado a Sede.
OBS: Para a emissão do boleto, deve ser selecionado o po de serviço SAÚDE ANIMAL e o serviço
ALTERAÇÃO de Comerciante de Produtos de Uso Veterinário.

9. Manutenção
Durante o período de vigência dos cer ﬁcados de registro deverão ser feitas as Manutenções
anualmente. Esta consiste na comprovação do pagamento da taxa MANUTENÇÃO ANUAL de
Comerciante de Produtos de Uso Veterinário na ULSA de jurisdição do município do estabelecimento.
Para a emissão da taxa o comerciante deverá acessar o “Link Público” no site da Adapar, selecionar o po
de serviço SAÚDE ANIMAL e o serviço MANUTENÇÃO ANUAL de Comerciante de Produtos de Uso
Veterinário.
OBS: O comprovante de pagamento deve ser apresentado na ULSA de sua jurisdição. O servidor da
Adapar será responsável pela inclusão da manutenção no cadastro do estabelecimento no Reida.

10. Cancelamento

1.

O cancelamento deverá ser solicitado por requerimento da empresa;

2.

Anexar ao requerimento, o Registro original, ou, em casos de extravio, a cópia da Unidade Regional.
Caso não haja nem original e nem cópia, favor jus ﬁcar a ausência do documento no Parecer do
FDA.

3.

Termo de Fiscalização do FDA Médico Veterinário da Adapar. Nos casos em que a empresa se
encontra fechada, o Fiscal Agropecuário deve encaminhar memorando, em que descreva a situação
(empresa fechada, não foi encontrado responsável), e cópia do registro que consta na Unidade
Regional.
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Curi ba, dezembro de 2020

REVISÕES DO DOCUMENTO
DATA

ALTERAÇÕES (descrição)

15/06/2020

Alteração das denominações das taxas de renovação, alteração e manutenção anual.

09/12/2020

Adição da ﬁgura do distribuidor e armazenador, conforme Portaria Adapar 352/2019.
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