
Casa Civil da Presidência
da República (CC-PR)

Carta de Serviços
Documento gerado em 24 de Maio de 2023.

A Carta de Serviços é um instrumento de gestão pública, que contém informações sobre os serviços públicos
prestados de forma direta ou indireta pelos órgãos e entidades da administração pública.
Ela contempla as formas de acesso, padrões de qualidade e compromissos de atendimento aos usuários.
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Serviços disponíveis

Cadastrar-se como empresa fornecedora de insumos necessários ao enfrentamento do coronavírus -

COVID-19

4

Consultar empresas fornecedoras de insumos necessários para enfrentamento do coronavírus - COVID-19 7

Peticionar documentos eletronicamente na Presidência da República 9
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Cadastrar-se como empresa fornecedora de insumos necessários ao
enfrentamento do coronavírus - COVID-19

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O serviço tem o propósito de dar visibilidade a fornecedores de insumos que têm risco de escassez durante a
pandemia do coronavírus.

As empresas podem registrar sua capacidade de produção semanal, a região territorial de atuação e seus dados de
contato. Os contratantes públicos e privados interessados poderão consultar estas informações disponibilizadas.
Para uso do serviço, será necessária a identificação por meio de certificado digital (e-cnpj).

O cadastro de empresa não configura processo de compra ou habilitação de qualquer natureza para o fornecimento
de bens ou serviços, sendo apenas informacional. As informações registradas são de responsabilidade exclusiva das
empresas que realizaram o cadastro.

Acesse aqui a lista atualizada de insumos identificados como essenciais para enfrentamento da pandemia do
coronavírus e verifique se sua empresa produz algum deles. A lista será revisada continuamente.

Quem pode utilizar este serviço?

Empresas formalmente constituídas, que tenham capacidade de fornecer à administração pública ou à iniciativa
privada insumos necessários para enfrentamento à pandemia do coronavírus -  COVID-19.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Realizar o cadastro da empresa

O cadastro da empresa inicia-se com a identificação por meio de certificado digital e-cnpj, seguido por cadastro
de informações de contato e identificação de insumos que a empresa tem capacidade de fornecer. Também deve
ser informada a capacidade de fornecimento semanal e a região territorial de atendimento.

Documentação

Documentação em comum para todos os casos

Certificado digital e-cnpj

https://esteiragov.serpro.gov.br/Covid19InsumosMateriais/PesquisarFornecedor.aspx
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Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Canais de atendimento da Casa Civil

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial, 
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao

https://esteiragov.serpro.gov.br/Covid19InsumosMateriais/
https://www.gov.br/../../casacivil/pt-br
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atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.
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Consultar empresas fornecedoras de insumos necessários para
enfrentamento do coronavírus - COVID-19

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O serviço tem como objetivo disponibilizar informações sobre as empresas que se declaram fornecedoras de
insumos considerados essenciais no enfretamento da pandemia do coronavírus - COVID-19.

Acesse aqui a lista atualizada de insumos identificados como essenciais para enfrentamento da pandemia do
coronavírus.

Os contratantes interessados têm acesso a dados das empresas fornecedoras como a capacidade de produção
semanal, região territorial de atuação e contatos.

As informações registradas são de responsabilidade exclusiva das empresas que realizaram o cadastro.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer cidadão, empresa ou órgão público interessado.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Consultar empresas fornecedoras de materiais necessários ao enfrentamento do
COVID-19

Para consultar as empresas, basta identificar os insumos de interesse e a unidade federativa.

Canais de prestação

Web

Acesse o site

Tempo de duração da etapa

Não estimado ainda

https://esteiragov.serpro.gov.br/Covid19InsumosMateriais/PesquisarFornecedor.aspx
https://esteiragov.serpro.gov.br/Covid19InsumosMateriais/PesquisarFornecedor.aspx
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Outras Informações

Quanto tempo leva?

Não estimado ainda

Este serviço é gratuito para o cidadão.

Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Canais de atendimento da Casa Civil

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na lei nº 13.460/17, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela lei nº13.460/17, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela lei 10.048, de 8
de novembro de 2000.

https://www.gov.br/casacivil/pt-br
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Peticionar documentos eletronicamente na Presidência da República

Avaliação: Sem Avaliação

O que é?

O serviço possibilita aos cidadãos, por intermédio do Sistema Único de Processo Eletrônico em Rede - SUPER,
enviar documentos endereçados às unidades internas da Presidência da República, de forma eletrônica, para fins de
peticionamento ou assinatura de contratos, convênios, termos, acordos e outros documentos.

Quem pode utilizar este serviço?

Qualquer pessoa física.

Etapas para a realização deste serviço

Etapa 1 - Cadastrar usuário externo do SUPER

O interessado deve preencher o cadastro como usuário externo do sistema SUPER da Presidência da
República/PR no site https://www.gov.br/casacivil/pt-br , observando os documentos exigidos para tal
procedimento.

Canais de prestação

Web: Preencher

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/peticionamento-eletronico

Tempo de duração da etapa

Entre 1 e 3 dia(s) útil(eis)

Etapa 2 - Enviar documentos para as unidades da Presidência da República

O usuário pode enviar documentos, de forma eletrônica, endereçados para as diversas áreas da Presidência da
República de forma eletrônica, sem a necessidade de enviar documentos em formato físico ao Protocolo Central.

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/peticionamento-eletronico
http://www.gov.br/casacivil/pt-br/peticionamento-eletronico
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Após a realização do envio pelo sistema SUPER/PR, o usuário externo receberá, no e-mail cadastrado, recibo
contendo o número do processo e os dados básicos da entrega da documentação.

Canais de prestação

Web: Preencher

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/peticionamento-eletronico

Tempo de duração da etapa

Em média 5 minuto(s)

Etapa 3 - Realizar o acesso externo para Assinatura Eletrônica em documentos oficiais

O usuário externo receberá um e-mail de notificação, com vistas à assinatura de documentos, disponibilizado pela
unidade, em processos no sistema SUPER/PR. Nessa etapa, o contato será realizado entre a unidade que libera
o acesso para assinatura e o usuário externo interessado no processo.

Canais de prestação

Web: Consultar

https://www.gov.br/planalto/pt-br

Tempo de duração da etapa

Em média 10 minuto(s)

Outras Informações

Quanto tempo leva?

Em média 30 minuto(s)

Este serviço é gratuito para o cidadão.

http://www.gov.br/casacivil/pt-br/peticionamento-eletronico
https://www.gov.br/planalto/pt-br
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Para mais informações ou dúvidas sobre este serviço, entre em contato

Coordenação de Documentação - CODOC/DILOG/SA/SE/CC/PR

Telefones: (61) 3411-2482 / 3411-2485 / 3411-2133

E-mail: codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br

Legislação

Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015

Tratamento a ser dispensado ao usuário no atendimento

O usuário deverá receber, conforme os princípios expressos na Lei nº 13.460/2017, um atendimento pautado nas
seguintes diretrizes:

• Urbanidade;

• Respeito;

• Acessibilidade;

• Cortesia;

• Presunção da boa-fé do usuário;

• Igualdade;

• Eficiência;

• Segurança; e

• Ética.

Informações sobre as condições de acessibilidade, sinalização, limpeza e conforto dos locais de
atendimento

O usuário do serviço público, conforme estabelecido pela Lei nº 13.460/2017, tem direito a atendimento presencial,
quando necessário, em instalações salubres, seguras, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço e ao
atendimento.

Informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário

Tem direito a atendimento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as
gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela Lei nº
10.048/2000.

mailto:codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br
https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:federal:decreto:2015-10-08;8539
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