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“A Carta de Serviços ao Cidadão tem 
por objetivo informar o cidadão dos ser-
viços prestados pelo órgão ou entidade, 
das formas de acesso a esses serviços 
e dos respectivos compromissos e pa-
drões de qualidade de atendimento ao 
público.”  * 1º Art. 11 do Decreto nº 6.932 
de 11/08/09.

Desde o ano 2000, o Inmetro opera a 
sua Ouvidoria, que tem como objetivo 
principal defender os direitos e interes-
ses do cidadão. Durante todos esses 
anos, nossa equipe aprendeu a respeitar 
o cidadão como importante parceiro no 
aperfeiçoamento dos serviços que a Ins-
tituição presta ao país.

Coerente com essa postura, foi elabora-
do o “Catálogo de Produtos, Processos 
e Serviços Tecnológicos” que, nas ver-
sões impressa e eletrônica, apresenta 
um levantamento descritivo dos produ-
tos e serviços tecnológicos do Inmetro, 
classificados segundo as áreas de co-
nhecimento do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq). Da mesma forma, na pági-
na web do Inmetro é apresentada tam-
bém uma descrição detalhada de todos 
os nossos serviços e produtos.

Tanto o “Catálogo”, como nossa pági-
na web, de certa forma, antecipam a 
iniciativa inovadora no serviço públi-
co do Decreto 6.932 e explicam o en-
tusiasmo com que nossas equipes re-
ceberam a definição, pelo Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburo-
cratização (GesPública) das bases para a  

elaboração da Carta de Serviços ao  
Cidadão.

O gestor público contemporâneo sabe 
da importância de mostrar que está ob-
tendo o maior retorno possível para os 
fundos públicos aplicados em sua Insti-
tuição. 

Ao organismo governamental não bas-
ta ser eficiente, eficaz, efetivo e exce-
lente – os 4 “Es”, que inspiram todas as 
ações do Inmetro. Mas, deve ser capaz 
de demonstrá-lo. A transparência e a 
visibilidade são compromissos perma-
nentes dos governos democráticos. O 
cidadão que paga os impostos precisa 
saber como usar os serviços públicos e 
sua efetiva participação é imprescindí-
vel para o aprimoramento dos mesmos. 

Certamente, a divulgação ampla desta 
Carta de Serviços será um estímulo de-
cisivo à participação e ao consequente 
monitoramento dos serviços prestados, 
resultando na melhoria contínua da 
qualidade do atendimento. 

João Jornada
Presidente 

Visibilidade e Transparência
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O Instituto Nacional de Metrologia,  
Normalização e Qualidade Industrial 
(Inmetro) é uma autarquia federal vin-
culada ao Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exterior. Sua 
missão institucional é prover confiança 
à sociedade brasileira nas medições e 
na qualidade dos produtos, por meio da 
Metrologia e da Avaliação da Conformi-
dade, promovendo a harmonização das 
relações de consumo, a inovação e a 
competitividade do país.

As áreas de atuação
A Metrologia Científica e Industrial, a 
Metrologia Legal, a Acreditação de La-
boratórios e de Organismos, a Avaliação 
da Conformidade e o Ponto Focal sobre 
Barreiras Técnicas ao Comércio são as 
grandes áreas de atuação do Inmetro. 
Esta diversificada gama de atividades 
está assentada em conhecimento cien-
tífico e tecnológico, baseado em pes-
quisa e intercâmbio internacional, que 
credencia a instituição como um deci-
sivo agente de inovação e uma espécie 
de ponte entre a academia e a empresa.

Mais qualidade para o cidadão
O Inmetro atua como instituição básica 
do chamado “sistema de proteção ao 
consumidor”, tanto na fiscalização de pe-
sos e medidas de produtos de consumo, 
como na qualidade de produtos que te-
nham impacto direto na vida do cidadão. 
Por outro lado, o Inmetro entende o 
consumidor como um indutor do pro-
cesso da qualidade dos produtos e ser-
viços disponibilizados no mercado de 
consumo nacional. Entretanto, para o 

consumidor desempenhar bem essa fun-
ção, uma ferramenta é vital: informação. 
Ao deter a informação, o consumidor 
desenvolve consciência crítica a respei-
to de que produto adquirir ou serviço 
contratar levando em consideração ou-
tros atributos além do preço. O Inmetro 
desenvolveu um processo denominado 
Educação para a Metrologia e Qualidade, 
que permeia todas as suas atividades.
 
Mais competitividade para  
a empresa brasileira
O Inmetro desempenha papel relevante 
na integração competitiva do país, em 
uma economia cada vez mais globali-
zada. Nesse sentido, colabora técnica e 
metodologicamente na inovação tecno-
lógica do setor produtivo nacional, no 
esforço de exportação do governo e do 
empresariado nacional e na melhoria da 
qualidade dos produtos e serviços das 
empresas brasileiras.
 
Presença nacional
O Inmetro está presente em todos os 
estados por meio da Rede Brasilei-
ra de Metrologia Legal e Qualidade 
(RBLMQ-I), verificando e fiscalizando, 
na indústria e no comércio varejista, a 
conformidade dos instrumentos de me-
dição (balanças, bombas de combustí-
vel, termômetros clínicos, aparelhos de 
pressão arterial, controladores de velo-
cidade etc.) e dos produtos com certifi-
cação compulsória (brinquedos, pneus, 
preservativos etc.). As ações da Metro-
logia Legal protegem o cidadão-con-
sumidor e estabelecem a concorrência 
justa entre as empresas. 

Inmetro: confiança em toda a cadeia produtiva
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MISSÃO
Prover confi ança à sociedade brasileira 
nas medições e nos produtos, por meio 
da metrologia e da avaliação da confor-
midade, promovendo a harmonização 
das relações de consumo, a inovação e 
a competitividade do País.

VISÃO
Órgão de Estado fundamental e estra-
tégico ao desenvolvimento sócio-e-
conômico do Brasil, pela relevância e 
qualidade de seus serviços, pelo apoio 
à inovação, por sua excelência técnica, 
científi ca e de gestão, com amplo reco-
nhecimento nacional e internacional.

Missão e Visão do Inmetro

Campus de Laboratórios do Inmetro
Xerém - Duque de Caxias - RJ
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Instruções

A Carta de Serviços ao Cidadão do  
Inmetro tem como objetivo ampliar 
o conhecimento da sociedade sobre 
suas atividades e informar ao cidadão, 
de forma clara, os serviços prestados 
pela instituição, os canais de acesso, 
os horários de atendimento, os prazos 
e os compromissos assumidos com o  
atendimento.

Nesta Carta, poderão ser encontrados 
os principais serviços demandados pela 
sociedade. 

A busca do serviço é por ordem al-
fabética. Abaixo de cada título há 
uma breve explicação para facilitar o  
entendimento.

A Carta de Serviços também 
está disponível no endereço:  
www.inmetro.gov.br/cartadeservicos, 
onde é possível realizar buscas por pa-
lavras-chave que facilitam a localização 
dos assuntos.

Caso o serviço desejado não esteja 
contemplado na Carta, o cidadão-usu-
ário poderá consultar a base de per-
guntas frequentes, disponível no link: 
www.inmetro.gov.br/ouvidoria/faqs.asp 
ou efetuar consulta à Ouvidoria do In-
metro, através do telefone: 0800 285 
1818 ou do formulário em nosso sítio:  
www.inmetro.gov.br/ouvidoria.
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Permite o acesso a uma visita virtual ao 
campus e aos laboratórios do Inmetro 
em Xerém.

O museu virtual permite navegar pelo 
campus do Inmetro,seja livremente ou 
por setas e pontos destacados na pai-
sagem, nas vias de acesso ou nos edifí-
cios, permitirá visitas virtuais aos labo-
ratórios e visualização de documentos 
de valor histórico ao repositório institu-
cional.

      Requisitos

O acesso  ao museu virtual é feito pela 
internet..

     Canais disponíveis

E-mail: divulgacaocientifica@inmetro.
gov.br

Museu Virtual
  
  

Prazo

Imediato

Acesso ao museu virtual do Inmetro
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A acreditação de laboratórios de cali-
bração representa o reconhecimento 
da competência técnica de laboratórios 
segundo os requisitos estabelecidos na 
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 
e aplicável a laboratórios de calibração. 

O Inmetro concede acreditação para 
laboratórios que realizam serviços de 
calibração em instalações permanentes, 
móveis, e/ou de clientes. Para instala-
ções móveis, a concessão independe do 
nº de instalações.

No caso de uma organização possuir 
mais de uma instalação permanente, em 
diferentes endereços, cada uma dessas 
instalações é acreditada individualmente.

Para uma mesma solicitação de acre-
ditação podem estar incluídos serviços 
para serem realizados na instalação per-
manente, em instalações móveis, e/ou 
de clientes.

A acreditação de laboratórios de calibra-
ção é concedida para um escopo, consti-
tuído por grupos de serviços de calibra-
ção estabelecidos em norma interna do 
Inmetro, incluindo serviços, faixas e me-
lhores de capacidade de medição. 

      Requisitos 

O requerente deverá seguir as ins-
truções contidas no site do Inmetro, 
no link Acreditação de Laboratórios  
de Calibração.
Em seguida, para solicitar o serviço de-

verá acessar o Sistema Orquestra.
Para o cadastro do laboratório, deve 
ser solicitado à Divisão de Acredita-
ção Laboratório (Dicla), pelo e-mail  
planav@inmetro.gov.br, um login e 
uma senha para acesso ao sistema  
“ORQUESTRA”
 
     Canais disponíveis 

Telefone: (21) 2563-2855
E-mail: dicla@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416  
– 7º andar – Cgcre
Rio Comprido – RJ/RJ –  
CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h às 12 h  
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

15 meses

Acreditação de Laboratórios de Calibração
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A acreditação de laboratórios de aná-
lises clínicas representa o reconheci-
mento da competência técnica de la-
boratórios, sendo concedida com base 
nos requisitos estabelecidos na norma 
ABNT NBR ISO 15189 e aplicável a la-
boratórios onde se realizam exames de 
materiais biológicos, microbiológicos, 
imunológicos, químicos, imunohema-
tológicos, hematológicos, biofísicos, 
citológicos, patológicos ou de outros 
materiais provenientes do corpo huma-
no, com a finalidade de fornecer infor-
mações para o diagnóstico, prevenção 
e tratamento de doenças, ou para a ava-
liação de saúde de seres humanos e que 
podem oferecer serviços de consultoria 
e acompanhamento que abrangem to-
dos os aspectos das investigações em 
laboratório, incluindo a interpretação de 
resultados e conselhos sobre investiga-
ções adicionais apropriadas.

O Inmetro concede acreditação para 
laboratórios que realizam exames em 
instalações permanentes. No caso de 
uma organização possuir mais de uma 
instalação permanente, em diferentes 
endereços, cada uma dessas instalações 
deve ser acreditada individualmente.

A acreditação é concedida para um de-
terminado escopo, que inclui exame, 
metodologia, material e o procedimen-
to operacional padrão.

      Requisitos 

O requerente deverá seguir as instru-
ções contidas no site do Inmetro, no 

link Acreditação de Laboratórios de  
Análises Críticas.
Em seguida, para solicitar o serviço  
deverá acessar o Sistema Orquestra.
Devem ser solicitados à Dicla, pelo 
e-mail planav@inmetro.gov.br, um lo-
gin e uma senha para acesso ao siste-
ma “ORQUESTRA”, cujo endereço é  
http://orquestra.inmetro.gov.br
 
     Canais disponíveis 

Telefone: (21) 2563-2855.
E-mail: dicla@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 
7º andar – Cgcre
Rio Comprido – RJ/RJ –  
CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h às 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

15 meses

Acreditação de Laboratórios de Análises Clínicas 
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A acreditação de laboratórios de ensaios 
representa o reconhecimento da compe-
tência técnica de laboratórios segundo os 
requisitos estabelecidos na norma ABNT 
NBR ISO/IEC 17025:2005 e aplicável a 
laboratórios de ensaios para realizar ser-
viços em instalações permanentes, mó-
veis, e/ou de clientes. Para instalações 
móveis, a concessão independe do nº de  
instalações.

No caso de uma organização pos-
suir mais de uma instalação perma-
nente, em diferentes endereços, cada 
uma dessas instalações é acreditada  
individualmente.

Para uma mesma solicitação de  
acreditação podem estar incluídos 
serviços para serem realizados na ins-
talação permanente, em instalações  
móveis, e/ou de clientes.

A acreditação de laboratórios de ensaio 
é concedida por ensaio para um deter-
minado produto, segundo uma norma, 
regulamento, resolução ou procedi-
mento desenvolvido pelo laboratório 
em que é estabelecida a metodologia  
utilizada.

      Requisitos 

O requerente deverá seguir as ins-
truções contidas no site do Inmetro, 
no link Acreditação de Laboratórios  
de Ensaios.

Em seguida, para solicitar o serviço de-
verá acessar o Sistema Orquestra.

Devem ser solicitados à Dicla, pelo 
e-mail planav@inmetro.gov.br, um login 
e uma senha para acesso ao sistema 
“ORQUESTRA”, cujo endereço é 
http://orquestra.inmetro.gov.br.
 
     Canais disponíveis 

Telefone: (21) 2563-2855.
E-mail: dicla@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416  
– 7º andar – Cgcre Rio Comprido – RJ/
RJ – CEP. 20.261-232.

Horário de atendimento: de 8 h às 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

15 meses

Acreditação de Laboratórios de Ensaios 
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A acreditação de Organismos de certi-
ficação de produtos representa o reco-
nhecimento da competência técnica de 
organismos que conduzem e concedem 
a certificação de pessoas.

Os critérios adotados pela Cgcre para a 
acreditação desses organismos são ba-
seados na ABNT NBR ISO/IEC 17024.

      Requisitos 

O requerente deverá seguir as instru-
ções contidas no site do Inmetro, no 
link Acreditação de Organismos de 
Certificação de Pessoas.

Em seguida, para solicitar o serviço 
deverá acessar o Sistema Orquestra.
Devem ser solicitados à Dicor, pelo 
e-mail dicor@inmetro.gov.br, um login 
e uma senha para acesso ao sistema  
“ORQUESTRA”, cujo endereço é  
http://orquestra.inmetro.gov.br.
 
     Canais disponíveis 

Telefone: (21) 2563-5530.
E-mail. nucer@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 
8º andar – Cgcre – Rio Comprido – 
RJ/RJ – CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h as 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

8 meses

Acreditação de Organismos de Certificação de Pessoas
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A acreditação de Organismos de  
certificação de produtos representa o 
reconhecimento da competência téc-
nica de organismos que conduzem e 
concedem a certificação de conformi-
dade de produtos, nas áreas voluntária 
e compulsória, com base em normas 
nacionais, regionais e internacionais ou  
regulamentos técnicos.
Os critérios adotados pela Cgcre para a 
acreditação desses organismos são base-
ados no ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013 
e suas interpretações pelo IAF e IAAC.
.
      Requisitos 

O requerente deverá seguir as instru-
ções contidas no site do Inmetro, no 
link Acreditação de Organismos de 
Certificação de Produtos.

Em seguida, para solicitar o serviço  
deverá acessar o Sistema Orquestra. 
 
Devem ser solicitados à Dicor, pelo 
e-mail dicor@inmetro.gov.br, um lo-
gin e uma senha para acesso ao siste-
ma “ORQUESTRA”, cujo endereço é  
http://orquestra.inmetro.gov.br.

 
     Canais disponíveis 

Telefone: (21) 2563-5530.
E-mail. nucer@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 
8º andar – Cgcre – Rio Comprido – RJ/
RJ – CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h as 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

8 meses

Acreditação de Organismos de Certificação de Produtos
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A acreditação de Organismos de  
certificação representa o reconheci-
mento da competência técnica de orga-
nismos de avaliação da conformidade 
que executam certificações de siste-
mas de gestão, contemplando: Certifi-
cação de Sistemas de Gestão na Área 
de Turismo conforme as normas ABNT 
NBR 15331 e ABNT NBR 15401; Certifi-
cação de Sistemas de Gestão da Qua-
lidade conforme a norma NBR 15100; 
Certificação de Manejo de Florestas 
conforme a norma ABNT NBR 14789; 
Certificação de Sistema de Gestão Am-
biental conforme a norma ABNT NBR 
ISO 14001; Certificação de Sistema de 
Gestão da Qualidade conforme a nor-
ma ABNT NBR ISO 9001; Certificação 
de Sistemas de Gestão da Segurança 
de Alimentos conforme e norma ABNT 
NBR ISO 22000; Certificação de Siste-
mas de Gestão da Qualidade de Em-
presas de Serviços e Obras na Cons-
trução Civil (SIAC/PBQP-H) conforme 
requisitos específicos definidos pelos 
regimentos emitidos pela Secretaria  
Nacional de Habitação do Ministério 
das Cidades; Certificação de Sistemas 
da Gestão da Responsabilidade Social  
conforme a norma ABNT NBR 16001; 
Certificação de Sistema de Medição 
conforme a norma ABNT NBR ISO 
10012; Certificação de Sistemas de Ges-
tão de Produtos para Saúde conforme a 
norma ABNT NBR ISO 13485; Certifica-
ção de Sistemas de Gestão em Tecno-
logia da Informação conforme a norma 
ABNT ISO/IEC 20000 e Certificação de 
Sistemas de Segurança da Informação 

- conforme a norma ABNT NBR ISO/ 
27001.

.     Requisitos

O requerente deverá seguir as ins-
truções contidas no site do Inmetro,  
no link Acreditação de Organismos de  
Certificação de Sistemas.
Em seguida, para solicitar o serviço de-
verá acessar o Sistema Orquestra.
Devem ser solicitados à Dicor, pelo 
e-mail dicor@inmetro.gov.br, um lo-
gin e uma senha para acesso ao  
sistema “ORQUESTRA”, cujo endereço é  
http://orquestra.inmetro.gov.br

 
     Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-5530.
E-mail: nucer@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 
8º andar – Cgcre
Rio Comprido – RJ/RJ –  
CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h as 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

8 meses

Acreditação de Organismos de Certificação  
de Sistemas de Gestão
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Representa o reconhecimento da  
competência técnica de organismos 
de inspeção segundo os requisitos  
estabelecidos na norma ABNT NBR ISO/
IEC 17020:2012 e aplicável a organismos 
públicos e privados, independentes 
ou que fazem parte de uma organiza-
ção maior, respeitando os critérios de  
imparcialidade, sendo voltado para 
os seguintes tipos de inspeções:  
segurança veicular, inspeção de  
equipamentos e veículos para o trans-
porte de produtos perigosos; ensaios 
não destrutivos, instalações elétricas e 
inspeções de produtos.

      Requisitos

O requerente deverá seguir as  
instruções contidas no site do Inmetro, 
no link Acreditação de Organismos de 
Inspeção.
Em seguida, para solicitar o serviço  
deverá acessar o Sistema Orquestra.
Devem ser solicitados à Diois, pelo 
e-mail nuois@inmetro.gov.br, um lo-
gin e uma senha para acesso ao  
sistema “ORQUESTRA”, cujo endereço é  
http://orquestra.inmetro.gov.br.

     Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-2862.
E-mail: oi@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 
7º andar – Cgcre - Rio Comprido – RJ/
RJ – CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h às 12 h 
e de 13 h às 17 h

     Prazo

6 meses

Acreditação de Organismos de Inspeção
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A acreditação de Organismos de  
Verificação de Desempenho é o  
reconhecimento da competência  
técnica de organismo público, privado 
ou misto, de terceira parte, de acordo 
com os critérios por ele estabelecidos, 
com base nos princípios e políticas  
adotadas no âmbito do Sistema  
Brasileiro de Avaliação da  
Conformidade - SBAC.

Atualmente, o Inmetro acredita  
organismos de verificação de desempe-
nho para os seguintes escopos:

• Compulsórios: aspirador de pó,  
liquidificador e secador de ca-
belo (emissão de declaração de  
potência sonora);

• Voluntários: eficiência no desem-
penho de produtos de lavagem  
doméstica, eficiência no desem-
penho de lentes para óculos de  
proteção solar, eficiência micro-
biológica de purificadores de água  
residenciais, banda de rolagem 
para reforma de pneus (abrasão e  
adesão)e ligação (coxim) da banda 
de rodagem para reforma de pneus.

      Requisitos

O requerente deverá seguir as ins-
truções contidas no site do Inmetro,  
no link Acreditação de Organismos de 
Verificação de Desempenho.
Em seguida, para solicitar o serviço  
deverá acessar o Sistema Orquestra.
Devem ser solicitados à Dicor,  
pelo e-mail dicor@inmetro.gov.br, um 

login e uma senha para acesso ao sis-
tema “ORQUESTRA”, cujo endereço é  
http://orquestra.inmetro.gov.br.

     Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-5530.
E-mail: nucer@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 
– 8º andar – Cgcre, Rio Comprido – RJ/
RJ – CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h as 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     Prazo

8 meses

Acreditação de Organismos de Verificação de Desempenho
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A acreditação de produtores de materiais 
de referência pela Cgcre é efetuada pela 
Divisão de Acreditação de Laboratórios 
(Dicla), que realiza as atividades rela-
cionadas à concessão e manutenção da  
acreditação, de acordo com os requi-
sitos do ABNT ISO Guia 34 em combi-
nação com a norma ABNT NBR ISO/
IEC 17025, aplicável a essa modalidade 
de acreditação.  A acreditação de pro-
dutores de materiais de referência não 
é concedida para atividades de natu-
reza subjetiva ou interpretativa, tais 
como expressão de opinião, investiga-
ção de falhas ou consultoria.  A acredi-
tação é de natureza voluntária, sendo 
concedida para qualquer produtor de 
materiais de referência, independente 
ou vinculado a outra organização, de  
entidade governamental ou privada,  
nacional ou estrangeiro, independen-
te do seu porte ou área de atuação. 
A acreditação de produtores de ma-
teriais de referência é concedida por 
endereço e por natureza dos mate-
riais de referência produzidos. As in-
formações dos produtores obtidas 
pela Cgcre, incluindo a equipe de 
avaliação, são tratadas com estrita  
confidencialidade.

      Requisitos

O requerente deve seguir as instru-
ções contidas no site do Inmetro, no link  
Acreditação de Produtores de Materiais 
de Referência.

Para o cadastro do laboratório, deve 
ser solicitado à Divisão de Acreditação  
Laboratório (Dicla), pelo e-mail  
planav@inmetro.gov.br, um login e 
uma senha para acesso ao sistema  
“ORQUESTRA”

    
 Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-2855
e-mail: dicla@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416, 
7 andar, Cgcre, Rio Comprido,  
Rio de Janeiro.

     Prazo

11 meses

Acreditação de Produtores de Materiais de Referência
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A acreditação de produtores de materiais 
de referência pela Cgcre é efetuada pela 
Divisão de Acreditação de Laboratórios 
(Dicla), que realiza as atividades rela-
cionadas à concessão e manutenção da 
acreditação, de acordo com os requisitos 
da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043. A 
acreditação de provedores de ensaios de 
proficiência não é concedida para ativi-
dades de natureza subjetiva ou interpre-
tativa, tais como expressão de opinião, 
investigação de falhas ou consultoria. 
A acreditação é de natureza voluntária, 
sendo concedida para qualquer produtor 
de materiais de referência, independente 
ou vinculado a outra organização, de en-
tidade governamental ou privada, nacio-
nal ou estrangeiro, independente do seu 
porte ou área de atuação. A acreditação 
de provedores de ensaios de proficiência 
é concedida por endereço e por natureza 
dos serviços oferecidos. As informações 
dos provedores obtidas pela Cgcre, in-
cluindo a equipe de avaliação, são trata-
das com estrita confidencialidade. 
.
      Requisitos

O requerente deve seguir as instruções con-
tidas no site do Inmetro, no link Acreditação 
de Provedores de Ensaios de Proficiência.
Para o cadastro do laboratório, deve ser soli-
citado à Divisão de Acreditação Laboratório 
(Dicla), pelo e-mail planav@inmetro.gov.br, 
um login e uma senha para acesso ao sistema 
“ORQUESTRA”

     Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-2855
e-mail: dicla@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 
416, 7 andar, Cgcre, Rio Comprido, 
Rio de Janeiro.

     Prazo

11 meses

Acreditação de Provedores de Ensaios de Proficiência
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Este serviço visa a alertar os  
exportadores sobre as propostas de 
regulamentos técnicos e procedimen-
tos de avaliação da conformidade 
dos países membros da Organização  
Mundial do Comércio (OMC) para que 
possam adaptar seus produtos às novas  
exigências técnicas.

O ‘‘Alerta Exportador!’’ funciona a par-
tir da inscrição do exportador no sis-
tema. No momento do preenchimento 
do cadastro, o usuário define os pro-
dutos e os países de seu interesse, para 
que seja informado, automaticamente, 
via correio eletrônico, sobre as notifi-
cações de novas exigências técnicas  
encaminhadas à OMC.

Alertados antecipadamente, os expor-
tadores podem solicitar a íntegra da 
proposta do documento para análi-
se. A partir dessa análise, as empresas 
podem adaptar seus produtos antes  
mesmo que as novas exigências passem  
a vigorar, evitando atrasos em suas  
entregas ou problemas nos portos de 
destino.

O Inmetro, Ponto Focal brasileiro do 
Acordo Sobre Barreiras Técnicas da 
OMC, também atende consultas dos 
exportadores, recebe denúncia de  
barreiras técnicas, comentários das 
notificações, disponibiliza textos com-
pletos de notificações feitas à OMC 
e banco de dados com informações  
sobre exigências técnicas já vigente nos  
países membros por produtos.

      Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se  
inscrever basta se cadastrar no site do  
Inmetro, no link Alerta Exportador.

     Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses  
serviços e o email de consulta são:  
http://www.inmetro.gov.br/barreiras-
tecnicas/pontofocal/ e  
barreirastecnicas@inmetro.gov.br

     Prazo

2 a 7 dias

Alerta Exportador 
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A Lei 12.545/2011 atribui ao Inmetro a 
competência para anuir as licenças de 
importação-LI de produtos por ele re-
gulamentados, por meio de Progra-
mas de Avaliação da Conformidade  
compulsórios. 
O produto cuja Nomenclatura Co-
mum do Mercosul (NCM), classificação  
utilizada para o comércio exterior, te-
nha tratamento administrativo pela  
Secretaria de Comércio Exterior  
(Secex), deve ter sua anuência realizada 
previamente ao embarque, através do 
registro da LI no Siscomex.

O Siscomex é o instrumento  
informatizado por meio do qual é  
exercido o controle governamental do 
comércio exterior brasileiro.

O Inmetro é um dos usuários do  
Siscomex, autorizado pela Secex, 
para realizar a anuência dos produ-
tos que essa Autarquia regulamenta  
compulsoriamente.

Dessa forma, as mercadorias que têm 
tratamento administrativo em razão de 
regulamentação compulsória por este 
Instituto terão suas LIs anuídas pelo  
Inmetro através do Siscomex.

      Requisitos

O usuário deverá registrar a licença de 
importação (LI) no Sistema Inte grado 
de Comércio Exterior (Sisco mex).
Possível no link: Sisco mex.

Para análise da licença, o importador 

deve informar, no campo de informa-
ções complementares da LI, o número 
do atestado de conformidade emitido 
por entidade acreditada pelo Inmetro, 
caso o produto esteja certificado, e o 
número do Registro, caso o produto es-
teja registrado junto ao Inmetro. Caso o 
produto não esteja certificado, também 
no campo de informações complemen-
tares, deverá ser informada a finalidade 
da importação.

Para obter a anuência do Inmetro em 
uma LI já lançada no Sicomex, é neces-
sário que a empresa acesse o Sistema do 
Inmetro, denominado “Orquestra”e soli-
cite a Análise de Licença de Importação 
(p70), disponível no link: Anuência

     Canais disponíveis

A solicitação de análise da LI para anu-
ência está disponível no site do Inmetro,  
no link: Anuência 
O usuário pode acompanhar o andamento 
do processo através do próprio sistema.

Esclarecimentos podem ser obtidos atra-
vés do e-mail: anuencia@inmetro.gov.br
     
     Prazo

Até 60 (sessenta) dias, conforme Portaria 
Secex nº 23/2011, porém o Inmetro tem 
concluído a prestação do serviço em um 
prazo muito inferior, em média de 4 (qua-
tro) dias respectivo, contados a partir da 
identificação do pagamento da taxa de 
anuência.

Anuência para Importação 
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É uma decisão de caráter legal que 
acontece quando é reconhecido que o 
modelo de um instrumento de medição 
satisfaz às exigencias regulamentares 
ao final do serviço de apreciação técni-
ca de modelo.

A Dimel é responsável por este serviço 
e tanto a decisão quanto as exigências 
regulamentares são documentadas por 
meio de Portaria Inmetro/Dimel, publi-
cada no Diário Oficial da União.

O serviço de apreciação técnica de mo-
delo consiste basicamente de análise de 
documentação e ensaios nos exemplares 
de um modelo do instrumento de medi-
ção. Para alguns instrumentos de medição 
também é realizada análise de software.

 Instrumentos de medição:

1. Bico de descarga para bombas  

medidoras de combustíveis líquidos

2. Bomba medidora para combustíveis  

líquidos

3. Computador de vazão para líquidos

4. Conversor (corretor) de volume  

para líquidos

5. Cronotacógrafo

6. Densímetro de vidro para álcool  

etílico e suas misturas com água

7. Densímetro de vidro para petróleo  

e seus derivados líquidos

8. Disco diagrama

9. Dispositivo indicador eletrônico para 

bombas medidoras de combustíveis  

líquidos

10. Dispositivo indicador mecânico para 

bombas medidoras de combustíveis  

líquidos

11. Dispositivo indicador para  

instrumento de pesagem

12. Dispositivo medidor para bombas  

medidoras de combustíveis líquidos

13. Esfigmomanômetro eletrônico digital

14. Esfigmomanômetro mecânico

15. Etilômetro

16. Fita diagrama (para cronotacógrafo)

17. Instrumentos de pesagem automáticos 

de veículos rodoviários em  

movimento

18. Instrumento de pesagem não automáti-

co (IPNA) (carga máxima até 100 kg)

19. Instrumento de pesagem não automáti-

co (IPNA)(carga máxima acima 100 kg)

20. nstrumento medidor de comprimento

21. Mangueira para bombas medidoras

22. Medida materializada de volume

23. Medidor de energia elétrica ativa  

de indução

24. Medidor eletrônico de energia elétrica

25. Medidor de gases de exaustão  

veicular

26. Medidor de transmitância luminosa

27. Medidor de vazão, eletromagnético 

para líquidos

28. Medidor de vazão, ultrassônico,  

para líquidos

29. Medidor de velocidade de veículos  

automotores

30. Medidor de volume de água, tipo  

eletrônico

31. Medidor de volume de água,  

tipo mecânico

32. Medidor de gás automotivo

33. Medidor de volume de gás,  

eletrônico, tipo diafragma

Aprovação de Modelo de Instrumentos de Medição
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34. Medidor de volume de gás,  

eletrônico, tipo rotativo

35. Medidor de volume de gás,  

eletrônico, tipo turbina

36. Medidor de volume de gás,  

mecânico, tipo diafragma

37. Medidor de volume de gás,  

mecânico, tipo rotativo

38. Medidor de volume de gás,  

mecânico, tipo turbina

39. Medidor de volume de líquido,  

eletrônico, tipo deslocamento positivo

40. Medidor de volume de líquido,  

eletrônico, tipo turbina

41. Medidor de volume de líquido,  

mecânico, tipo deslocamento positivo

42. Medidor de volume de líquido,  

mecânico, tipo turbina

43. Medidores de umidade de grãos  

utilizados na determinação da umidade 

de grãos

44. Medidor mássico, tipo coriolis para  

líquidos, com dispositivo eletrônico

45. Metro comercial rígido

46. Mototaxímetro

47. Opacímetro de fluxo parcial

48. Pesos

49. Sistema de medição e abastecimento  

de combustíveis líquidos

50. Sistemas distribuído de medição de 

energia elétrica - SDMEE

51. Taxímetro

52. Termômetro clínico de líquido em vidro

53. Termômetro clínico digital

54. Termômetro de líquido em vidro para 

álcool etílico e suas misturas com água

55. Termômetro de líquido em  

vidro para petróleo e seus  

derivados líquidos.

      Requisitos

Todas as informações sobre apreciação 
técnica de modelo podem ser obtidas na 
página do Inmetro.
O interessado deve se cadas-
trar e solicitar o serviço via inter-
net, sistema Orquestra, disponível em  
http://orquestra.inmetro.gov.br.

      Canais disponíveis

Telefone: (21) 2679-9139 / 9150
E-mail. dicol@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 
50 - Xerém -25250-020  
Duque de Caxias, RJ
Horário de atendimento:  
de 8 h às 16 h30 min.

      Prazo

Varia de acordo com cada instrumento  
de medição, sendo a média estimada  
em 150 dias.
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.     Requisitos

O registro de denúncias, reclamações 
ou críticas na Ouvidoria do Inmetro 
pode ser feito através de um dos canais 
disponíveis para atendimento.
Informamos que as denúncias devem 
ser fundamentadas, especificando com 
detalhes o ato ilícito, visando auxiliar na 
apuração dos fatos

     Canais disponíveis

Internet - formulário disponível no site do 
Inmetro, no link Ouvidoria
Telefone: 0800 285 1818
Correio e presencial: Rua Santa Ale-
xandrina, 416 - Rio Comprido - Rio de 
Janeiro - RJ - CEP: 20261-232
Não há necessidade de agendamento. 
No entanto, devem ser observados os 
horários para atendimento telefônico (8 h 
às 18 h 40 min) e presencial (8 h às 17 h)

     Prazo

O prazo para resposta ou posi-
cionamento ao demandante é de 
15 dias úteis. Nos casos em que a  
denúncia exigir fiscalização pe-
los  Órgãos Delegados (RBMLQ-I),  
o prazo estabelecido para posiciona-
mento ou  resposta final é de 30 dias 
corridos. 

Atendimento a denúncias, reclamações ou críticas 
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.     Requisitos

Para registro de uma demanda na Ouvidoria 
do Inmetro deve-se utilizar um dos canais 
disponíveis para atendimento

     Canais disponíveis

Internet - formulário disponível no site 
do Inmetro, no link Ouvidoria 
Telefone: 0800 2851818
Correio e presencial: Rua Santa Ale-
xandrina, 416 - Rio Comprido - Rio de 
Janeiro - RJ - CEP: 20261-232
Não há necessidade de agendamento. No 
entanto, devem ser observados os horá-
rios para atendimento telefônico (8 h às 
18 h 40 min) e presencial (8 h às 17 h)

     Prazo

Para pedidos de Informa-
ção não formais, o prazo é de 
até  3 dias úteis. Para pedidos de  
informação formais e sugestões o prazo 
é de 15 dias úteis. 

Atendimento às solicitações de informações, sugestões  
e elogios pela Ouvidoria 
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Na atividade de Avaliação da  
Conformidade, os Selos de Identifica-
ção da Conformidade, especificados 
no Manual de Aplicação dos Selos de 
Identificação da Conformidade, somen-
te devem ser usados como tal, quando 
impressos nas embalagens de produtos 
com conformidade avaliada, em certifi-
cados ou documentos similares ou nos 
próprios produtos, cuja avaliação da 
conformidade seja, de forma compul-
sória ou voluntária, decorrente de Pro-
gramas de Avaliação da Conformidade 
estabelecidos pelo Inmetro.

Porém, fornecedores de produtos,  
processos e serviços, certificados ou 
declarados, podem usar a identificação 
da conformidade nos informes publi-
citários, após a devida autorização da  
Diretoria de Avaliação da Conformi-
dade - Dconf, desde que deixem claro, 
mediante prévia apresentação do ma-
terial publicitário a ser veiculado, quais 
produtos têm a sua conformidade ava-
liada, conforme Portaria Inmetro nº 274, 
de 13 de junho de 2014, que aprova o  
Regulamento para uso das Marcas, 
dos Símbolos de Acreditação, de  
Reconhecimento da Conformidade aos 
Princípios das Boas Práticas de Labora-
tório - BPL e dos Selos de Identificação 
do Inmetro.

 Requisitos

Documentação necessária: Atestado da 
Conformidade, dentro do prazo de vali-
dade ou, quando aplicável, Registro jun-
to ao Inmetro do objeto da autorização 
e cópia da proposta (arte) do informe 
publicitário a ser veiculado.

     Canais disponíveis

A solicitação da autorização para uso 
do selo em informe publicitário está 
disponível no site do Inmetro, no link 
Avaliação da Conformidade.
E-mail seapo@inmetro.gov.br
Tel. (21) 3216-1012
Endereço: Rua Estrela, nº 67 – 4º. andar 
– Rio Comprido – Rio de Janeiro / RJ.

     Prazo

Cumpridas as exigências e não haven-
do não-conformidade a autorização é  
concedida em até 15 dias

Autorização para uso do selo de identificação da  
conformidade em material publicitário
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Cadastrar empresas que realizam a sela-
gem dos cronotacógrafos já instalados 
nos veículos.

 Requisitos

Este serviço é executado pelos Órgãos 
Delegados do Inmetro (RBMLQ-I).
Para obter mais informações, o cida-
dão deve acessar o site Cronotacógrafo  
e seguir os seguintes passos:

Acessar o link Legislação;
1. Dentro do link Legislação, acessar o  

Edital n.º 01/2013;
2. Dentro do Edital acessar o Anexo A,  

subitem 2.3 – POSTO DE SELA-
GEM, onde estão disponíveis to-
das as informações necessárias 
para o cadastramento do inte-
ressado e as obrigações da em-
presa para com o Inmetro que 
garantirão a continuidade desse  
cadastramento.

     Canais disponíveis

Os contatos das Representações do 
Inmetro nos estados encontram-se 
disponíveis no site do Inmetro, no link 
RBMLQ-I;
Os órgãos delegados – Ipem’s e as 
Superintendências do Inmetro nos Es-
tados de Goiás e do Rio Grande do Sul 
estão aptos a fornecer todas as infor-
mações necessárias para a efetivação 
do cadastramento dos interessados.

Prazo

O prazo para a efetivação do cadastra-
mento, após o recebimento da docu-
mentação completa, é de 72 horas após 
a efetivação do protocolo.

Cadastro de Empresas para selagem em Cronotacógrafos 
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Serviços prestados pelos laboratórios 
da Diretoria de Metrologia Científica  
e Industrial, em diversas áreas, tais como: 
Acústica, Ultrasom e Vibração, Elétri-
ca, Mecânica, Térmica, Óptica, Química,  
Materiais, Dinâmica de Fluidos e  
Telecomunicações.

 Requisitos

O cliente solicita os serviços de calibra-
ção/ensaio ao Inmetro através da Seção 
de Apoio Operacional em Metrologia 
Científica e Industrial – Samci, por fax, 
email ou carta. Esta solicitação deve 
conter os dados cadastrais da empresa 
ou o código do cliente, bem como os 
dados do item. Caso essas informações 
não venham, cabe a Samci solicitá-las.

Para informações sobre os ser-
viços de calibração e ensaios re-
alizados, favor consultar o site 
do Inmetro, nos links Serviços de  
calibração e Serviços de Ensaios. 

     Canais disponíveis

Telefones: (21) 2679-9077/ 9210/ 9233
Fax: (21) 2145-3235
E-mail: samci@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das  
Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - 
RJ - Brasil - CEP: 25250-020
Horário de atendimento:  
de 8 h às 16 h 30 min

     Prazo

A solicitação do cliente será respondida 
em até quatro dias úteis, independente 
da realização do serviço pelo Inmetro 
ou laboratórios acreditados. O tempo 
de execução do serviço dependerá do 
tipo de calibração/ensaio.

Calibração/Ensaios 
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A certificação de produtos ou ser-
viços é realizada por um organismo  
independente acreditado para execu-
tar esse mecanismo de Avaliação da  
Conformidade.

 Requisitos

A solicitação da certificação de-
verá ser feita diretamente aos  
Organismos de Certificação de Produtos  
Acreditados pelo Inmetro atra-
vés de contatos com os organismos  
acreditados.

     Canais disponíveis

Os contatos dos Organismos de Cer-
tificação de Produtos encontram-se 
disponíveis no site do Inmetro,  
no link http://www.inmetro.gov.br/
organismos/index.asp

     Prazo

Os prazos deverão ser acordados com os 
Organismos de Certificação Acreditados.

Certificação de Produtos/Serviços 
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Esse serviço possibilita que o exportador 
se comunique com os países regulamen-
tadores, que deverão analisar os comen-
tários e esclarecer eventuais dúvidas. 

Quando o exportador, inscrito ou não 
no ‘‘Alerta Exportador!’’, julgar que 
as exigências constantes de alguma  
notificação da qual tenha conhecimento 
mereçam comentários, pode enviá-los, 
através do Ponto Focal, ao país que 
está regulamentando. Esses comentá-
rios podem incluir solicitação de prazo 
adicional, pedidos de explicação, su-
gestões ou reclamações: quaisquer ob-
servações são importantes para que se 
evite a criação de barreiras técnicas que 
prejudiquem as exportações brasileiras. 
Esses comentários são analisados pelo 
respectivo organismo regulamentador 
do país emissor, objetivando avaliar a 
sua pertinência.

Caso a resposta não seja satisfatória, o 
Brasil pode levar a questão às reuniões 
do Comitê de Barreiras Técnicas da OMC.
 
O Inmetro, Ponto Focal brasileiro do 
Acordo Sobre Barreiras Técnicas da 
OMC, também atende consultas dos 
exportadores, recebe denúncia de bar-
reiras técnicas, alerta o exportador so-
bre novas notificações feitas à OMC, 
disponibiliza textos completos de no-
tificações feitas à OMC e banco de da-
dos com informações sobre exigências 
técnicas por produtos e já vigente nos 
países membros.

 

 Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se inscre-
ver basta se cadastrar no link: Barreiras 
Técnicas.

     Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses serviços 
e o email de consulta são: http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ 
pontofocal/ e barreirastecnicas@inme-
tro.gov.br

     Prazo

2 a 7 dias.

Comentários sobre as Propostas Notificadas à OMC
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Concessão e manutenção de autorização 
de empresas que estejam interessadas 
em emitir declaração de conformidade 
de instrumentos de medição regulamen-
tados estabelecidos em resolução do 
Conmetro, sob supervisão metrológica 
da Diretoria de Metrologia Legal do In-
metro, como alternativa às vericações 
iniciais e após reparos.

 
 Requisitos

A empresa interessada em obter a con-
cessão de autorização deve atender aos 
requesitos estabelecidos na Portaria In-
metro nº 400/2013.

A solicitação deve ser feita por meio do 
preenchimento do formulário FOR-Di-
mel-202, disponível no sitio do Inmetro 
ou obtido através da Disme.

Para  a manutenção da autorização a 
empresa autorizada fica submetida a vi-
sitas de supervisão periódica conforme 
requesitos estabelecidos na Portaria In-
metro 400/2013.

A Dimel disponibiliza também os do-
cumentos DOQ-Dimel-002 e 004 que 
orientam às empresas sobre o proces-
so de concessão e de manutenção da 
autorização, assim como apresenta os 
custos relacionados.

A Portaria Inmetro nº 400/13 pode 
ser consultada no seguinte endereço: 
Legislação, enquanto que o formulário e 
os documentos no endereço: Documentos

     Canais disponíveis

Telefone: (21)2679-9176 ou 21453241
E-mail: disme@inmetro.gov.br
Endereço: Av.Nossa Senhora das 
Graças, 50 - Xerém
25250-020 - Duque de Caxias - RJ
Horário de atendimento: de 8 h às 16 h 
30 min

     Prazo

O tempo médio é 150 dias para obten-
ção da autorização

Concessão de Autorização para Declaração de Conformida-
de de Instrumentos de Medição Regulamentados
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O Inmetro possui uma biblioteca com 
acervo nas áreas da Metrologia, Avalia-
ção da Conformidade e áreas afins para 
o público interno e externo. As infor-
mações bibliográficas estão disponíveis 
pela internet.

 Requisitos

Para consulta local aos acervos das  
bibliotecas é necessário agendar por 
telefone. Os empréstimos externos são 
realizados para bibliotecas da cidade do 
Rio de Janeiro e é necessário contato 
telefônico ou por e-mail para consulta 
de disponibilidade do material.
    
      Canais disponíveis

Site: Biblioteca Online do Inmetro
E-mail: bibli.xerem@inmetro.gov.br
Telefones: (21) 2679-9293
Endereço: Av. Nossa Senhora  
das Graças, 50 - Xerém
Duque de Caxias - RJ - Brasil -  
CEP: 25250-020
Horário de atendimento: 
8 h às 16 h

      Prazo

O atendimento é realizado, em geral, 
em 24 horas, dependendo da disponibi-
lidade do material.

Consulta ao acervo da Biblioteca 
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Relação de peças e objetivos museo-
lógicos que compõem a Exposição de 
Longa Duração do Inmetro e seu acervo 
técnico, com a catalogação técnica mu-
seológica apropriada.

 
 Requisitos

O requerente deverá seguir as instru-
ções contidas no site do Museu do In-
metro.
    
      Canais disponíveis

Site: Museu do Inmetro

      
      Prazo

Imediato

Consulta ao acervo da Exposição de longa duração
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Criado pela lei nº 10.552, de 19 de julho 
de 2002, o Cadin (Cadastro Informati-
vo de Créditos não Quitados de Orgãos 
e Entidades Federais) consiste na ins-
crição da pessoa física ou jurídica, que 
possui dívida com o setor público fede-
ral, no sistema do Banco Central (SISBA-
CEN)

 Requisitos

É necessário que o requerente informe 
ao Banco Central o CNPJ/CPF do inte-
ressado para obter uma consulta per-
menorizada do SISBACEN, sobre todos 
os órgãos que supostamente a empresa 
possui débito.
 
      Canais disponíveis

E-mail: dicot@inmetro.gov.br
Tel: (21) 2563-2897 / 2563-5540 
| 2563-2894 - núcleo de cadastro 
informativo de créditos não quitados 
(NUCIC)
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 
416 - 6º andar - Rio Comprido - Rio de 
Janeiro

      Prazo

Em condições operacionais normais, de 
imediato. 

Consulta ao Cadin
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Além de poder receber as notificações, 
sistematicamente, através do ‘‘Alerta 
Exportador!’’, o usuário pode acessá-las 
isoladamente, a qualquer tempo, no site 
do Inmetro, Ponto Focal brasileiro de 
Barreiras Técnicas às Exportações.

O Inmetro também atende consultas 
dos exportadores, recebe denúncia de 
barreiras técnicas, comentários das no-
tificações, alerta o exportador sobre  
novas notificações feitas à OMC, dis-
ponibiliza textos completos de no-
tificações feitas à OMC e banco de  
dados com informações sobre exigências 
técnicas por produtos e já vigente nos  
países membros.

 Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se inscre-
ver basta se cadastrar no site do Inme-
tro, no link Barreiras Técnicas. 

     Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses serviços 
e o email de consulta são: http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ 
pontofocal/ e  
barreirastecnicas@inmetro.gov.br

     Prazo

2 a 7 dias.

Consulta de Notificações feitas pelos Países  
Membros à OMC
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O Inmetro coordena, pelo Brasil, as ati-
vidades do Subgrupo de Trabalho Nº 
3 (SGT Nº3) do Mercosul, com foco no 
fortalecimento regional, na ampliação 
industrial, no avanço científico-tecno-
lógico e no comércio exterior. O SGT 
Nº3 é responsável por harmonizar os 
Regulamentos Técnicos do Mercosul 
(RTM) e os Procedimentos Mercosul de  
Avaliação da Conformidade (PAC  
Mercosul), evitando que se constituam 
barreiras técnicas ao comércio entre os 
Estados Partes e destes com os outros 
países ou blocos econômicos.

As informações disponibilizadas 
no site do Inmetro, na página da  
Coordenação Nacional do SGT Nº 3, 
permitem ampliar e disseminar as ati-
vidades de Negociações Regionais do 
Inmetro, especialmente para tomada de 
decisões dos agentes públicos e priva-
dos, e das entidades de classe.

O SGT Nº 3, no momento, contem-
pla as seguintes Comissões Técnicas:  
Alimentos, Produtos Elétricos, Gás (vei-
cular e residencial), Avaliação da Con-
formidade,  Metrologia e Indústria Auto-
motiva. O funcionamento das comissões 
ocorre em estreita cooperação com as 
entidades regulamentadoras nacionais, 
tais como: Anvisa, Mapa, ANP,  Dena-
tran, ANTT, entre outras.

 Requisitos

Qualquer cidadão usuário pode acessar 
as informações, no site do Inmetro, no 
link Barreiras Técnicas.

      Canais disponíveis

E-mail. mercosul@inmetro.gov.br
 Sitio do Inmetro, no link:
http://www.inmetro.gov.br/ 
barreirastecnicas/SGT3organograma.
asp

     Prazo

2 a 7 dias.

Consulta sobre o Mercosul
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O credenciamento de avaliadores e es-
pecialistas externos é realizado através 
de editais públicos, por meio dos quais 
os interessados podem se inscrever. A 
seleção é feita com base nos critérios 
de qualificação e experiência determi-
nados nos editais.

Os candidatos a avaliadores e espe-
cialistas, selecionados através dos edi-
tais, são capacitados para atuar nas 
atividades de acreditação através de 
treinamentos teóricos sobre normas 
e procedimentos, e, posteriormen-
te, de treinamentos práticos durante 
avaliações da Coordenação Geral de  
Acreditação do Inmetro (Cgcre).

Finalmente, os candidatos são qualifica-
dos e credenciados como avaliadores e 
especialistas nas áreas de sua compe-
tência, sendo que periodicamente têm 
seu desempenho monitorado a fim de 
manter sua qualificação junto à Cgcre.

 Requisitos

O processo de credenciamento de ava-
liadores e especialistas demanda que o 
candidato interessado envie todos os 
documentos e formulários requisitados 
nos Editais de Credenciamento, dentro 
do prazo acordado, bem como atenda 
a todos os requisitos especificados nos 
editais.

Os editais de credenciamento e 
as instruções para inscrição são  
disponibilizadas no site do Inmetro,  
no link Credenciamento de  
Avaliadores / Especialistas Externos.

     Canais disponíveis

Divisão de Qualificação e Capacitação 
em Acreditação (Dicap)
Telefone: (21) 2563-5582
E-mail: dicap@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416, 
7º andar, Rio Comprido, Rio de Janeiro 
(RJ) CEP: 20261-232.
Horário de atendimento: 
de 8 h às 17 h.

     Prazo

6 meses

Credenciamento de Avaliadores e Especialistas Externos 
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Credenciar postos para realizar ensaios de 
cronotacógrafos já instalados nos veículos.

 Requisitos

Este serviço é executado EXCLUSIVA-
MENTE pela Superintendência do In-
metro no Estado do Rio Grande do Sul 
– Surrs, conforme Portaria Inmetro 289 
de 08/07/2011 que nomeia a Superin-
tendente do Inmetro no Estado do Rio 
Grande do Sul como a responsável por 
esse credenciamento.

Pré-requisito para ser credenciado como 
Posto de Ensaio: ser empresa cadastrada 
em um Órgão Delegado ou Superinten-
dência do Inmetro como Posto de Sela-
gem e ter seu nome constante na lista 
disponível no site do cronotacógrafo.
Para obter mais informações, o cidadão 
deve acessar o site Cronotacógrafo e 
seguir os seguintes passos:

1. Acessar o link Legislação;
2. No link Legislação, acessar o  

Edital n.º 01/2013;
3. No Edital, acessar o Anexo A,  

subitem 2.4 – POSTO DE ENSAIO, 
onde estão disponíveis todas as in-
formações necessárias para o ca-
dastramento do interessado e as 
obrigações da empresa para com o 
Inmetro que garantirão a continui-
dade desse credenciamento.

     Canais disponíveis

As informações podem ser obtidas 
pelo e-mail:  
cronotacógrafo1@inmetro.rs.gov.br, 
pelo telefone 51-3375-1139 ou no  
endereço: Av Berlim, 627 - São Geral-
do - Porto Alegre - RS -  
CEP: 90240-581.

     Prazo

O prazo para conclusão do serviço é di-
vidido em algumas etapas: 
- A avaliação se dará no máximo em 20 
dias após a solicitação. 
- O relatório técnico será emitido em 10 
dias úteis após a execução da avaliação. 
- A avaliação do relatório e a conclusão 
do processo na área técnica se dará em 
3 dias. 
- Após a avaliação o contrato é emitido 
e enviado ao interessado para assina-
tura. Após a assinatura do interessado, 
devolução à Surrs e assinatura do Inme-
tro o contrato será publicado. Prazo: 10 
dias. 

Obs.: O prazo para a efetivação do ca-
dastramento começa a contar após o 
recebimento da documentação comple-
ta, da construção civil estar concluída e 
do simulador de pista estar instalado no 
local definitivo (ações que dependem 
exclusivamente do interessado). A soli-
citação de avaliação deve ser encami-
nhada para a Surrs através do endere-

Credenciamento de Empresas para Execução de Ensaio  
de Cronotacógrafos
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O Inmetro, Ponto Focal brasileiro do 
Acordo Sobre Barreiras Técnicas da 
OMC,  recebe denúncias sobre eventuais 
barreiras técnicas identificadas em pro-
cessos de exportação, analisa essas de-
núncias e orienta os exportadores sobre 
os procedimentos a serem adotados. Na 
maioria das vezes, a complexidade do 
tema impede o exportador e as micro, 
pequenas e médias empresas de avaliar 
se suas dificuldades em exportar decor-
rem da necessidade de capacitação tec-
nológica ou de exigências descabidas 
existentes em outros países. O Inmetro, 
com sua ampla experiência na área de 
regulamentação, analisa a denúncia e 
busca auxiliar o exportador.

Muitas vezes, a busca de uma solução 
para o problema torna necessário o en-
volvimento de outros órgãos do gover-
no brasileiro. Essa ação pode se dar de 
duas formas: através de um processo 
negocial, diretamente com o país em 
questão ou através de uma solicitação 
ao órgão de Solução de Controvérsias 
da OMC, caso não haja consenso através 
daquela negociação.

O Inmetro, Ponto Focal brasileiro do 
Acordo Sobre Barreiras Técnicas da 
OMC, também atende consultas dos 
exportadores, recebe comentários das 
notificações, alerta o exportador so-
bre novas notificações feitas à OMC, 
disponibiliza textos completos de noti-
ficações feitas à OMC e banco de da-
dos com informações sobre exigências 
técnicas por produtos e já vigente nos 
países membros.

 Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se ins-
crever basta se cadastrar no site do  
Inmetro, no link Barreiras Técnicas.

     Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses serviços 
e o email de consulta são: http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ 
pontofocal/ e  
barreirastecnicas@inmetro.gov.br

     Prazo

2 a 7 dias.

Denuncie Barreiras Técnicas



Carta de Serviços 40

Serviço destinado a distribuição de pu-
blicações elaboradas pelo Inmetro com 
a finalidade de disseminar informações 
sobre Metrologia, Qualidade e áreas 
afins.

Dentre as publicações disponíveis, en-
contram-se o ISO- GUM, vocabulários 
técnicos, cartilhas e documentos técni-
cos.

 
 Requisitos

Para a solicitação de material impresso 
o requerente  deverá enviar e-mail.
A distribuição de material impresso de-
penderá da quantidade de plublicações 
disponíveis em estoque.

Toda sas publicações  do inmetro estão 
disponíveis gratuitamente no site do In-
metro para consulta e impressão.
      
      Canais disponíveis

Site: Publicação
E-mail: publicacoes@inmetro.gov.br     
 
      Prazo

5 dias úteis.

Distribuição de publicações relativas à divulgação científica 
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Consultas ao Sistema da Dívida Ati-
va para informações sobre inclusão 
de empresas, para fins de cobrança 
judicial ou extrajudicial.

 Requisitos

O requerente deve formular a con-
sulta à Procuradoria Federal, no 
Estado onde a certidão de Dívida 
Ativa está sendo protestada ou exe-
cutada. Para obter vista ou cópia do 
Processo Administrativo, inscrito na 
Dívida Ativa, o interessado deve se 
dirigir ao Órgão Metrológico, conve-
niado do Inmetro, no Estado de seu 
domicílio.
     
      

Dívida Ativa 

ÓRGÃO 
METROLÓGICO

PROCURADORIA 
FEDERAL

IPEM/AC  - (68) 3229-5566 PF/AC  - (68) 3212-8300

INMEQ/AL - (82 )3218-9100 PF/AL - (82) 3311-4250

IPEM/AM - (92) 3663-3287 PF/AM - (92) 3622-3751

IPEM/AP - (96) 3222-5601 PF/AP - (96) 2101-7800

IBAMETRO - (71) 3116-3181 PF/BA - (71) 3186-4500

IPEM/FORT - (85) 3256-5005 PF/CE - (85) 3402-7150

SURGO/BSB - (61) 3348-6300 PRF/1ª - (61) 3105-9829

IPEM/ES - (27) 3636-6079 PF/ES - (27) 3041-4302

SURGO - (62) 3237-3500 PF/GO - (62) 3223-5551

INMEQ/MA - (98) 3232-3748 PF/MA - (98) 3878-7543

IPEM/MT - (65) 3624-8785 PF/MT - (65) 3928-1768

AEM/MS - (67) 3317-5779 PF/MS - (67) 3382-8500

IPEM/MG - (31) 3399-7114 PF/MG - (31) 3029-3302

IMETRO PARA - (91) 3217-0504 PF/PA - (91) 3366-5306

IMEQ/PB - (83) 3215-7400 PF/PB - (83) 3513-4700

IPEM/PR - (41) 3251-2200 PF/PR - (41) 3204-9100

IPEM/PE - (81) 3184-4700 PRF/5ª - (87) 3201-3400

IMEPI - (86) 3229-1702 PF/PI - (86) 4009-1550

IPEM/RJ - (21) 2332-4177 PRF/2ª - (21) 3095-6408

IPEM/RN - (84) 3222-9256 PF/RN - (84) 3342-6500

SURRS - (51) 3375-1000 PRF/4ª - (53) 3231-6077

IPEM/RO - (69) 3216-5943 PF/RO - (69) 3218-4501

IPEM/RR - (95) 3621-3590 PF/RR - (95) 3224-0357

IMETRO/SC - (48) 3381-5200 PF/SC - (48) 3298-9566

IPEM/SP - (11) 3581-2000 PRF/3ª - (11) 3506-2200

ITPS/SE - (79) 3179-8090 PF/SE - (79) 3301-6950

AEM/TO - (63) 3218-2074 PF/TO - (63) 3214-2180

      Canais disponíveis

      Prazo

Em condições operacionais normais, 
de imediato.
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O Inmetro, Ponto Focal brasileiro do 
Acordo Sobre Barreiras Técnicas da 
OMC, disponibiliza informações atuali-
zadas sobre as exigências técnicas para 
diversos produtos comercializados nos 
países-membros da OMC.

Além de informações sobre os regu-
lamentos vigentes, os exportadores 
podem acessar outros documentos 
relacionados a Superação de Barrei-
ras Técnicas. Os interessados poderão 
acessar vários documentos, entre eles: 
Contenciosos no Comitê de Barreiras 
Técnicas; Atas das Reuniões do Comitê 
de Barreiras Técnicas; Revisões Trienais 
do Acordo sobre Barreiras Técnicas; Re-
latórios Anuais do Comitê de Barreiras 
Técnicas; e Seminários no âmbito do Co-
mitê de Barreiras Técnicas.

O Inmetro também atende consultas 
dos exportadores, recebe denúncia de 
barreiras técnicas, comentários das no-
tificações, alerta o exportador sobre no-
vas notificações feitas à OMC, disponi-
biliza textos completos de notificações 
feitas à OMC.

 Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se ins-
crever basta se cadastrar no site do  
Inmetro, no link Barreiras Técnicas: 
http://www.inmetro.gov.br/barreiras-
tecnicas/barreiras_OMC.asp
Acesse os documentos relacionados a 
Superação de Barreiras Técnicas no site 
do Inmetro, no link Barreiras Técnicas.
     

     Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses serviços 
e o email de consulta são: http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/pon-
tofocal/ e barreirastecnicas@inmetro.
gov.br

     Prazo

2 a 7 dias.

Exigências Técnicas (Países x Produtos)
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A fiscalização é um serviço prestado à 
sociedade sem a necessidade de soli-
citação por parte dos usuários, realiza-
do pela Rede Brasileira de Metrologia  
Legal e Qualidade do Inmetro.
Essa atividade tem por fim evitar que 
instrumentos de medição e produtos 
pré-medidos que não estejam em con-
formidade com os regulamentos em vi-
gor sejam disponibilizados ao consumi-
dor brasileiro.

 Requisitos

Embora a fiscalização seja realizada 
sem a necessidade de solicitação do ci-
dadão-usuário, é possível que o mesmo 
encaminhe denúncia, caso seja eviden-
ciado alguma irregularidade em instru-
mentos de medição regulamentados ou 
produtos pré-medidos.
Neste caso, deverá ser encaminhada 
uma denúncia à Ouvidoria do Inmetro 
com evidências do fato ocorrido, além 
dos dados completos do instrumento 
ou produto pré-medido, bem como lo-
cal onde foi constatada a irregularidade.

      Canais disponíveis

Internet - formulário disponível no sítio 
do Inmetro, no link: Ouvidoria
Telefone: 0800 285 1818
Correio e presencial: Rua Santa  
Alexandrina, 416 - Rio Comprido - Rio 
de Janeiro - RJ - CEP: 20261-232

     Prazo

Essa atividade tem caráter permanen-
te e somente existe a definição de um 
prazo quando ocorre uma denúncia 
por parte do usuário sobre a prestação 
desse serviço. Em geral, o prazo para 
fiscalização é de 48 h. Entretanto, este 
tempo pode variar em função da com-
plexidade da irregularidade.

Fiscalização de Instrumentos de Medição e 
Produtos Pré-medidos 
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A fiscalização é um serviço prestado à 
sociedade sem a necessidade de solici-
tação por parte dos usuários, realizado 
pela Rede Brasileira de Metrologia Legal 
e Qualidade - Inmetro.

A fiscalização é uma atividade dotada 
de poder de polícia administrativa, exe-
cutada pelo Inmetro ou por entidades 
públicas por ele delegadas, que cons-
tituem a RBMLQ-I, a partir de orienta-
ções definidas previamente pelo Inme-
tro,  feita por meio de inspeção visual 
da presença do selo de identificação da 
conformidade e de informações obriga-
tórias exigidas para objetos regulamen-
tados ou com a conformidade avaliada 
compulsoriamente. Essa atividade tem 
por finalidade evitar que produtos e ser-
viços que não estejam em conformida-
de com os regulamentos em vigor sejam 
oferecidos ao consumidor brasileiro.

 Requisitos

Embora a fiscalização seja realizada 
sem a necessidade de solicitação do ci-
dadão-usuário, é possível que o mesmo 
encaminhe uma reclamação ou denún-
cia, caso seja evidenciado alguma irre-
gularidade em produtos e/ou serviços 
regulamentados.

Nesse caso, deverá ser encaminhada a 
demanda à Ouvidoria do Inmetro com 
evidências do fato ocorrido, além dos 
dados completos do produto e/ ou ser-
viço, bem como o endereço do local 
onde foi constatada a irregularidade

      Canais disponíveis

Internet - formulário disponível no sítio do 
Inmetro, no link Ouvidoria.
Telefone: 0800 285 1818
Correio e presencial: Rua Santa Ale-
xandrina, 416 - Rio Comprido - Rio de 
Janeiro - RJ - CEP: 20261-232
.
      Prazo

Essa atividade tem caráter permanen-
te e somente existe a definição de um 
prazo quando ocorre uma reclamação 
ou denúncia por parte do usuário para 
a prestação desse serviço. O prazo má-
ximo estabelecido em Norma para en-
vio da resposta ao demandante é de 30 
dias corridos. Nota: Caso a área técnica 
do Órgão Delegado, responsável pela 
realização da atividade de fiscalização, 
necessite de um prazo maior que o es-
tipulado acima, a mesma deverá ela-
borar uma justificativa e encaminhar à 
Ouvidoria do Órgão Delegado, em até 
5 dias úteis, a contar da data do rece-
bimento da demanda, a qual deverá in-
formar à Ouvidoria do Inmetro, visando 
posicionar o demandante com relação 
ao prazo de resposta.

Fiscalização de Produtos e Serviços Regulamentados 
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A incubação de empresas e projetos 
tecnológicos, um importante meca-
nismo de apoio à inovação, é um dos 
principais instrumentos que o Inmetro 
disponibiliza para apoiar o desenvolvi-
mento tecnológico do setor produtivo 
na geração de novos produtos (bens ou 
serviços) que aumentem a participação 
e a competitividade das empresas nos 
mercados em que se inserem.

A Incubadora de Empresas e Projetos 
Tecnológicos do Inmetro aceita propostas 
de desenvolvimento de projetos tecnoló-
gicos de empresas já estabelecidas que:

•	 Demandem suporte técnico de 
pesquisadores e da infraestrutura 
laboratorial do Inmetro, para seus 
projetos de pesquisa e/ou desenvol-
vimento tecnológico;

 
•	 Necessitem de orientação técnica 

de gestores e pesquisadores do In-
metro para a elaboração de proje-
tos, que visem à instalação de cen-
tros de pesquisa e inovação e/ou 
unidades de produção e de serviços 
técnicos especializados no Parque 
Tecnológico do Inmetro; e

 
•	 Tenham interesse na aplicação, in-

dustrialização e comercialização 
de tecnologias cuja pesquisa e/ou 
desenvolvimento sejam oriundos 
de projetos de inventores do qua-
dro de pesquisadores do Inmetro. 

Pode também apoiar, técnica e admi-
nistrativamente, inventores indepen-

dentes, que tenham pedidos de paten-
tes/patentes concedidas e interesse no 
trabalho conjunto com pesquisadores 
do Inmetro para sua aplicação e o de-
senvolvimento de produto/processo de 
que trata a invenção, visando à sua in-
dustrialização pelo setor produtivo

Os empreendedores individuais, start 
ups e empresas já estabelecidas no mer-
cado recebem o apoio de pesquisadores 
altamente capacitados para a realização 
de pesquisa e desenvolvimento tecnoló-
gico, ensaios e calibrações em laborató-
rios que são referência internacional nas 
áreas de acústica e vibração, bioenge-
nharia, biologia estrutural, biotecnolo-
gia, ciência forense, dinâmica de fluidos, 
elétrica, fármacos, materiais, mecânica, 
ótica, química e tecnologia da informa-
ção e comunicação (TIC).

 Requisitos

Edital de Chamamento com os critérios 
e as condições para apresentação e se-
leção de propostas de incubação está 
disponível no link Incubadora.

Incubação de projetos tecnológicos e de empresas
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      Canais disponíveis

Telefones: (21) 2679-9519 / 2679-9520 / 
2679-9533
e-mail: incubadora@inmetro.gov.br; diadi@
inmetro.gov.br; ditec@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das 
Graças, 50 – CEP: 25250-020 - Xerém - 
Duque de Caxias - RJ - Brasil
Horário de atendimento: das 8h15min às 
16h15min.
Mais informacões nos endereços:
http://www.inmetro.gov.br/inovacao/
incubadora.asp
http://www.inmetro.gov.br/incubadora/
     
     Prazo

O tempo médio para seleção das empre-
sas é de 45 dias a partir da submissão da 
proposta.
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Os selos dos produtos com conformi-
dade avaliada são destinados às em-
presas fabricantes e/ou importadoras 
que obtém a certificação dos seguintes 
produtos: extintores de incêndio, capa-
cetes para motociclistas, acessibilidade, 
cilindros de GNV, cestas de alimentos, 
panelas de pressão, cadeiras monoblo-
co, dispositivos de retenção para crian-
ças,isqueiros, cabo de aço, aparelhos 
para  melhoria da qualidade da água, 
certificado de inspeção veicular, pó para 
extinção de incêndio, sistema não me-
trológico de trânsito, inspeção de gás 
veicular ( pára-brisa ), cédula para uso 
de Gás Natural – Mercosul.

 Requisitos

Os organismos acreditados e os órgãos 
da RBMLQ-I enviam o FOR-DCONF-001, 
devidamente preenchido para a Seção 
de Apoio Operacional em Avaliação da 
Conformidade - Seapo. O formulário en-
contra-se disponível no site do Inmetro: 
www.inmetro.gov.br, no item Formulá-
rio para Aquisição de Selos.

Cabe a Seapo informar aos fornecedo-
res, quando solicitado, as gráficas au-
torizadas a confeccionarem os selos de 
identificação da conformidade, nos ca-
sos em que houver mais de uma gráfica 
apta a realizar o serviço.

É de responsabilidade do fornecedor 
escolher a gráfica e efetuar o pagamen-
to referente à confecção dos selos.

É de responsabilidade da Seapo definir 
e enviar o seqüencial dos selos à grá-
fica escolhida pelo fornecedor, bem 
como assegurar a rastreabilidade dos  
mesmos.

      Canais disponíveis

E-mail: seapo@inmetro.gov.br
Tel. (21) 3216-1012
Endereço: Rua Estrela nº 67 - 4º andar - 
Cep: 20.251-900.

     Prazo

Até 20 dias. 

Liberação de Selos para Produtos com Conformidade  
Avaliada
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 Requisitos

O cliente pode solicitar o serviço de Ma-
terial de Referência Certificado (MRC), 
disponibilizado no link Material de  
Referência Certificado.

      Canais disponíveis

Telefones: (21) 2679-9077/ 9210/ 9233
Fax: (21) 2145-3235
E-mail: mrc-solicitacao@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das Gra-
ças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ 
- Brasil - CEP: 25250-020
Horário de atendimento:  
de 8 h às 16 h 30 min.

     Prazo

A solicitação do cliente será respondida 
em dois dias úteis, independente da dis-
ponibilidade do MRC.

Material de Referência Certificado
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O Parque Tecnológico do Inmetro tem 
por objetivo a construção de um am-
biente capaz de estimular e apoiar 
a pesquisa e o desenvolvimento  
tecnológico pró-inovação, integrado ao 
conhecimento, à excelência técnico-cien-
tífica e às atividades de competência da  
Instituição.

 Plataforma principal do sistema ino-
vativo apoiado pelo Inmetro, o projeto 
do Parque Tecnológico tem por objeti-
vo integrar os diferentes mecanismos 
e serviços de suporte à pesquisa, ao 
desenvolvimento tecnológico e à ino-
vação, prioritariamente nas áreas de 
Energia Alternativa, Química Sustentá-
vel e Saúde.

 O projeto contempla, em uma primeira 
etapa, um prédio destinado ao Centro 
de Apoio a Inovadores e uma área ur-
banizada, dividida em 18 lotes de 657 
m, para abrigar empreendimentos que 
necessitem de apoio e interação com as 
atividades desenvolvidas e as compe-
tências encontradas no Campus Labo-
ratorial do Inmetro, em Xerém-RJ.

 Os serviços e facilidades oferecidos in-
cluem, nessa primeira fase de implan-
tação:

- Uma incubadora de projetos tec-
nológicos e empresas, em funciona-
mento desde 2001;

- Possibilidade de suporte tecnoló-
gico dos pesquisadores do Inmetro e 
acesso aos laboratórios; e

- Serviços gerais para operação bá-
sica do parque.

 Requisitos

A chamada para apresentação de pro-
postas estará disponível em breve no 
site do Inmetro.

     Canais disponíveis

O link de acesso a esse serviço é:
Parque Tecnológico.  
Os telefones, email e endereço para 
consultas são:
Telefones: (21) 2679-9520 / 2679-9519 
/ 2679-9533
E-mail: diadi@inmetro.gov.br;  
ditec@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das 
Graças, 50 - CEP: 25250-020 - Xerém - 
Duque de Caxias - RJ - Brasil -.
Horário de atendimento: das 8h15min 
às 16h15min.

     Prazo

Parque Tecnológico do Inmetro
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Serviço destinado a pesquisa de docu-
mentos nas bases públicas de dados:

Legislação Inmetro: apresenta docu-
mentos relativos a regulamentos téc-
nicos metrológicos e de avaliação da 
conformidade, a dispositivos legais para 
comercialização dos diversos instru-
mentos de medição e medidas materia-
lizadas, portarias de auto-verificação e 
de postos de ensaio, textos técnicos e 
não técnicos estabelecidos pelo Con-
metro, relação de fornecedores com 
identificação da conformidade autoriza-
da pelo inmetro autorizados, portarias 
administrativas que criam, submetem e 
estabelecem grupos de trabalhos espe-
cíficos.

Acervo Digital: é um portal de acesso 
às coleções digitais de documentos, 
gerados no âmbito do Inmetro, desen-
volvido para ampliar o acesso e propor-
cionar maior visibilidade da produção 
intelectual da instituição. Seu objetivo 
é coletar, organizar, preservar e dispo-
nibilizar a produção científica/tecnoló-
gica da instituição, gerando estatísticas, 
indicadores e contribuindo para a ges-
tão do conhecimento. 

 Requisitos

A base de Legislação Inmetro pode ser 
acessada, pela internet, no site do Inme-
tro, no link Legislação. 
 A base de Acervo Digital pode ser 
acessada, pela internet, na página do In-
metro, no link Acervo Digital.

Pesquisas e pedidos de informações so-
bre os documentos constantes nestas 
bases podem ser feitos à Biblioteca do 
Inmetro:

      Canais disponíveis

E-mail. bibli.xerem@inmetro.gov.br / 
acervodigital@inmetro.gov.br
Telefones: (21) 2679-9293
Endereço: Av. Nossa Senhora das Gra-
ças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ 
- Brasil - CEP: 25250-020
Horário de atendimento: 8 h às 16 h

     Prazo

Na internet: imediato.

Pesquisa em Base de Dados do Inmetro
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O reconhecimento da conformidade aos 
Princípios das BPL deve ser solicitado por 
qualquer instalação de teste que realize 
estudos de acordo com os princípios das 
Boas Práticas de Laboratório-BPL para 
atender principalmente aos órgãos regu-
lamentadores da área de saúde e meio 
ambiente, independente ou vinculada a 
outra organização, de entidade governa-
mental ou privada, nacional ou estrangei-
ra, independente do seu porte ou campo 
de atuação.

O reconhecimento da conformidade aos 
Princípios das BPL abrange:

a) as instalações de teste;
b) as instalações de teste e unidades 

de teste envolvidas nos estudos multi-site 
(ou múltiplas localidades), realizado em 
dois ou mais diferentes locais, sendo que 
cada uma destas instalações pode ser ins-
pecionada individualmente.

O Reconhecimento da Conformidade aos 
Princípios das BPL é concedido por cada 
instalação de teste, considerando a área 
de especialidade dos estudos e catego-
rias de itens de teste, segundo metodo-
logias reconhecidas ou exigidas pelos ór-
gãos regulamentadores.
Entende-se por área de especialidade 
dos estudos o agrupamento de testes/
estudos relacionados com as princi-
pais características da substância como 
“agrotóxicos”, “cosméticos”, “saneantes”, 
“medicamento”, “produtos veterinários”, 
“remediadores”, “OGM”, “aditivos de ali-
mentos”, “aditivos de rações”, “produtos 
químicos industriais”, e seu efeito no am-

biente ou na saúde, quais sejam: a) testes 
físico-químicos; b) estudos toxicológicos; 
c) estudos de mutagenicidade; d) estu-
dos ecotoxicológicos com organismos 
aquáticos e terrestres; e) estudos sobre 
comportamento em água, solo e ar e 
bioacumulação; f) estudos de resíduos; 
g) estudos de efeitos em mesocosmos e 
ecossistemas naturais; h) química analíti-
ca e clínica; i) estudos com Organismos 
Geneticamente Modificados.
Os testes relacionados com cada área 
de especialidade de estudos citada nes-
se item devem ser aqueles definidos em 
legislações dos órgãos regulamentadores 
das áreas de meio ambiente, saúde, agri-
cultura e outros (IBAMA, ANVISA, MAPA, 
entre outros)..

 Requisitos

O requerente deve seguir as instru-
ções contidas no site do Inmetro, no link  
Monitoramento BPL ou no documen-
to DOQ-Cgcre-023 disponível neste  
endereço.

      Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-2855
e-mail: dicla@inmetro.gov.br ou  
erosa@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416,  
7 andar, Cgcre, Rio Comprido,  
Rio de Janeiro.

      Prazo

11 meses.

Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das Boas 
Práticas de Laboratório-BPL
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Registro é o ato pelo qual o Inmetro, na 
condição de órgão regulamentador ou 
em decorrência de competência que lhe 
seja delegada, autoriza, condicionado à 
existência do Atestado de Conformida-
de, a utilização do Selo de Identificação 
da Conformidade e a comercialização 
do objeto, conforme previsto na Reso-
lução Conmetro nº 05, de 06 de maio de 
2008, que dispõe sobre a aprovação do 
Regulamento para o Registro de Objeto 
com Conformidade Avaliada Compul-
sória, através de Programa coordenado 
por esta Autarquia.

A entrada em vigor do Registro está 
ocorrendo de forma gradual, ou seja, 
os Programas de Avaliação da Confor-
midade - PAC publicados a partir de ja-
neiro de 2010 já estão contemplando o 
registro de objeto. Aqueles anteriores à 
referida data, também deverão ser obje-
to de registro à medida que forem revi-
sados, conforme estabelecido no artigo 
37 da Resolução Conmetro nº 05/2008
.
Esclarecemos que para os Programas 
de Avaliação da Conformidade dos ob-
jetos de competência regulamentar de 
outros órgãos federais em que o Inme-
tro é responsável por implementar e 
aperfeiçoar os Requisitos de Avaliação 
da Conformidade – RAC, o Registro por 
esta Autarquia não é aplicado. Exem-
plos: objetos sob Vigilância Sanitária 
(preservativos masculinos, equipamen-
tos eletromédicos, luvas cirúrgicas, entre 
outros), objetos regulamentados pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (quebra
-mato, pino-rei, blindagem de veículo  

rodoviário automotor, entre outros).
Nesses casos, para fabricação, impor-
tação e comercialização de produtos 
ou realização de serviço, somente será 
necessário o Atestado de Conformida-
de de acordo com o mecanismo esta-
belecido nos Requisitos de Avaliação da 
Conformidade específicos.

      Requisitos

Os documentos necessários para soli-
citação de registro estão descritos nos 
Requisitos de Avaliação da Conformida-
de específicos. 
Em caso de dúvida, pode ser consultado o 
manual de utilização do sistema, disponível  
na página eletrônica da solicitação do regis-
tro, na seção Informações Complementares.

      Canais disponíveis

A solicitação do Registro está disponí-
vel no site do Inmetro, no link Registro 
de Objetos . O usuário pode acompa-
nhar o andamento do processo através 
do próprio sistema.
Esclarecimentos podem ser obtidos atra-
vés do e-mail: regobjeto@inmetro.gov.br

      Prazo

Cumpridas as exigências e não havendo 
não conformidades o registro é conce-
dido em até 15 (quinze) dias corridos..

Registro de Objeto
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Serviço prestado pela Divisão de Comu-
nicação Social do Inmetro para interme-
diar a imprensa e as áreas técnicas no 
fornecimento de informações relaciona-
das às atividades do Inmetro.

 Requisitos

Ser jornalista ou pertencer a um veícu-
lo de comunicação ou imprensa. É ne-
cessária a identificação do solicitante, 
incluindo contatos telefônicos e email.

     Canais disponíveis

Telefones: (21) 2563-2810 ou 98666-
7450
Fax: (21) 2563-5629
E-mail: jornalismo@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416  
– 3º andar – Rio Comprido –  
CEP. 20.261-232 – RJ/RJ.

Horário de atendimento:
• Atendimento presencial e telefô-

nico: das 9 h às 18 h, em dias úteis. 
Atendimento por celular: nos de-
mais horários.

• Recebimento de e-mail: 24 h

     Prazo

Contato com o solicitante em até 1 (um) 
dia útil após solicitação. Até 3 dias úteis 
para prestação das informações solici-
tadas. As demandas de maior comple-
xidade terão prazos acordados entre a 
Assessoria de Imprensa do Inmetro e o 
jornalista solicitante.

Relacionamento com a Mídia
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Os exportadores podem solicitar ao In-
metro, Ponto Focal brasileiro do Acor-
do Sobre Barreiras Técnicas da OMC, 
informações sobre barreiras técnicas ao 
comércio que incidam sobre seus pro-
dutos. É importante destacar que tais 
solicitações devem ser realizadas atra-
vés de dados detalhados, da maneira 
mais completa possível.

O Inmetro também recebe denúncia de 
barreiras técnicas, comentários das no-
tificações, alerta o exportador sobre no-
vas notificações feitas à OMC, disponi-
biliza textos completos de notificações 
feitas à OMC e banco de dados com 
informações sobre exigências técnicas 
por produtos e já vigente nos países 
membros.

 Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se inscrever 
basta se cadastrar no site do Inmetro, no link 
Barreiras Técnicas. 

      Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses serviços 
e o email de consulta são: http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ 
pontofocal/ e barreirastecnicas@inmetro.
gov.br

      Prazo

Solicitação de Informações sobre Barreiras Técnicas  
ao Comércio
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Sugestão de novos programas de acre-
ditação, sujeita a análise de viabilidade 
pela Coordenação Geral de Acreditação 
– Cgcre.

A Cgcre realiza a análise de viabilidade 
de novos programas de acreditação le-
vando em consideração:

- A análise de sua competência atual, 
adequação da ampliação, recursos, etc. 
no novo campo;

- O acesso e o emprego de conhe-
cimento especializado de outras fontes 
externas;

- A avaliação da necessidade de do-
cumentos de aplicação ou diretrizes;

- A seleção inicial e o treinamento de 
avaliadores;

- O treinamento do pessoal da Cgcre 
no novo campo.

 Requisitos

Para solicitação de desenvolvimento de 
um novo programa de acreditação, o 
solicitante deve enviar e-mail ou ofício, 
descrevendo o novo programa, os moti-
vos da solicitação e enviando uma pré-
via dos requisitos do regulamentador 
ou dono do programa, se houver.

      Canais disponíveis

Telefone: (21) 2563-2841
E-mail: didac@inmetro.gov.br
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 416 – 
8º andar – Cgcre
Rio Comprido – RJ/RJ –  
CEP. 20.261-232.
Horário de atendimento: de 8 h as 12 h 
e de 13 h às 17 h.

     
 Prazo

A análise de viabilidade para o novo 
programa, em geral, é concluída em 
um mês. Porém, a implementação do 
novo programa irá depender do tipo de  
serviço solicitado. 

Solicitação de Novos Programas de Acreditação 
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Qualquer exportador brasileiro, inde-
pendentemente de ser inscrito no ‘‘Aler-
ta Exportador!’’, pode solicitar ao Inme-
tro, Ponto Focal brasileiro do Acordo 
Sobre Barreiras Técnicas da OMC, os 
textos completos das propostas notifi-
cadas à OMC, provenientes de qualquer 
país-membro.

As solicitações feitas à OMC, apresen-
tadas resumidamente no Sistema Aler-
ta Exportador, são disponibilizadas na 
íntegra a qualquer demandante desse 
serviço. Assim, o exportador tem mais 
subsídios para analisar o que está ocor-
rendo no sistema multilateral de comér-
cio e pode denunciar barreiras técnicas 
com maior facilidade ou adequar seus 
produtos com celeridade.

Diante da solicitação da íntegra de um 
texto, o Ponto Focal do país emissor do 
documento é imediatamente contatado, 
devendo aquele país responder, confor-
me previsto no Acordo sobre Barreiras 
Técnicas ao Comércio da OMC. Obser-
ve-se que os países em desenvolvimen-
to não são obrigados a enviar a íntegra 
dos seus documentos em um dos idio-
mas oficiais da OMC (inglês, espanhol 
ou francês), podendo enviá-los em seus 
próprios idiomas.

 O Inmetro, Ponto Focal brasileiro do 
Acordo Sobre Barreiras Técnicas da 
OMC, também atende consutas dos 
exportadores, recebe denúncia de bar-
reiras técnicas, comentários das notifi-
cações, alerta o exportador sobre novas 

notificações feitas à OMC e disponibiliza 
banco de dados com informações sobre 
exigências técnicas por produtos e já vi-
gente nos países membros.

 Requisitos

Esse serviço é gratuito e para se inscre-
ver basta se cadastrar no site do Inme-
tro, no link Barreiras Técnicas. 

     Canais disponíveis

O link de acesso a todos esses serviços 
e o email de consulta são: http://www.
inmetro.gov.br/barreirastecnicas/ 
pontofocal/  
e barreirastecnicas@inmetro.gov.br
     

Prazo

2 a 7 dias.

Solicitação de Texto Completo das Propostas  
Notificadas à OMC
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Consiste em visitas ao Campus  
Laboratorial do Inmetro, em Xerém.

 Requisitos

Cidadãos, instituições públicas ou pri-
vadas e instituições de ensino, pesquisa 
ou indústria interessados em conhecer 
nossos serviços podem solicitar visita.

É necessária a identificação pessoal ou 
institucional, acompanhada dos conta-
tos telefônicos, email e área de interes-
se.

No primeiro contato com o solicitante, 
procuramos identificar sua especializa-
ção, seu segmento de atuação e mês de 
preferência.

      Canais disponíveis

Telefones: (21) 2563-2925 ou  
2563-2923
Fax: (21) 2563-5629
E-mail. dicom@inmetro.gov.br e  
eventos@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das  
Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - 
RJ - Brasil - CEP: 25250-020
- Atendimento telefônico:  
das 9 h às 18 h, em dias úteis.
- Recebimento de e-mail: 24 h

     Prazo

O agendamento de visitas segue calen-
dário estabelecido anualmente pelas 
Diretorias do Inmetro, sendo uma visita 
por mês. A data é acordada entre a Divi-
são de Comunicação Social do Inmetro 
e o solicitante. O contato com o solici-
tante ocorrerá em até 5 dias úteis, após 
a demanda. A confirmação da progra-
mação da visita será feita com 15 dias de 
antecedência da data agendada.

Solicitação de Visita ao Inmetro 
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 Requisitos

As solicitações por informações à área de 
Divulgação Científica do Inmetro e suges-
tões deverão ser encaminhadas por e-mail.

     Canais disponíveis

E-mail: divulgacaocientifica@inmetro.gov.br
Endereço: Av. Nossa Senhora das  
Graças, 50 - Xerém - Duque de Caxias - RJ - 
Brasil - CEP: 25250-020
Horário de atendimento: 8 h às 16 h
     

Prazo

Solicitação por informações ou 
sugestões sobre divulgaçãção científica
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O Inmetro, atuando como Ponto Fo-
cal brasileiro do Acordo Sobre Barrei-
ras Técnicas da OMC, e com o objetivo 
de apoiar os empresários brasileiros na 
superação de barreiras técnicas desen-
volveu uma série de treinamentos numa 
parceria com suas áreas finalísticas de 
metrologia, avaliação da conformidade 
e informação para superação de bar-
reiras técnicas. Estes treinamentos são 
ministrados preferencialmente para 
multiplicadores e técnicos de institui-
ções com potencial de difundir a infor-
mação sobre mecanismos de superação 
de barreiras técnicas para o empresa-
riado nacional (federação de indústrias, 
associações empresariais, centros tec-
nológicos e de comércio exterior, entre 
outros). 

O treinamento consiste de 5 módulos 
que devem ser ministrados em um único 
dia (6-8 horas) e tem por objetivo expli-
car para o empresariado como as ações 
do Inmetro em metrologia, avaliação da 
conformidade e informação para supe-
ração de barreiras técnicas podem aju-
dar uma empresa brasileira a melhorar 
seu produto e seu processo produtivo, 
ampliando assim, sua competitividade 
e as possibilidades de concorrência no 
mercado brasileiro e internacional.

 Requisitos

A demanda deve ser encaminhada para 
os canais institucionais e, conforme dis-
ponibilidade de pessoal e recursos será 
atendida
     

 Canais disponíveis

E-mail. caint@inmetro.gov.br;  
barreirastecnicas@inmetro.gov.br
Acesse o documento relacionado ao 
treinamento – Cartilha sobre Barreiras 
Técnicas e Competitividade  
Empresarial

Prazo

Após aprovação do treinamento  
- 1 dia (6-8 horas).

Treinamentos sobre Barreiras Técnicas e Competitividade 
Empresarial
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Procedimento que compreende o exa-
me e a marcação e/ou a emissão de um 
certificado de verificação desde que o 
instrumento de medição satisfaça às 
exigências regulamentares.
Os tipos de verificações existentes são:

1. Verificação por amostragem
2. Verificação inicial
3. Verificação subsequente ( periódica e  
após reparos)
4. Verificação voluntária 

      Requisitos

Este serviço é executado pelos Órgãos 
Delegados do Inmetro (RBMLQ-I), de 
acordo com programação própria ou 
por solicitação do detentor do instru-
mento.

     Canais disponíveis

Os contatos da Rede Brasileira de Me-
trologia Legal e Qualidade - Inmetro 
encontram-se disponíveis no site do 
Inmetro, no link: Rede Brasileira de  
Metrologia Legal e Qualidade    
  

Prazo

Os prazos deverão ser verificados com 
as representações legais do Inmetro em 
cada estado

Verificação de Instrumentos de Medição
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A exposição está localizada no saguão 
do prédio 6, no Campus do Inmetro, 
na localidade de xerém, em Duque de 
Caxias.

Mostra de forma ampla, a abrangência 
e o impacto da atuação do Inmetro na 
sociedade brasileira. Aborda o tema da 
Metrologia do ponto de vista histórico,-
social e científico.

Utilizando-se de painéis e vitrines com 
objetos históricos e de uso corrente em 
diversos setores da sociedade, conta 
com multimídia interativa que permite 
ao visitante realizar, por exemplo, um 
passeio virtual pelos laboratórios do In-
metro em Xerém. É possivel assistir a fil-
mes históricos e técnicos sobre Metro-
logia em dois equipamentos distintos.

Em outra experiência interativa o visi-
tante poderá utilizar uma balança que 
permite verificar o peso corporal do vi-
sitante na Terra e simular seu peso em 
outros corpos celestes (Sol, Lua e pla-
netas).

Em um painel dedicado aos assuntos 
da atualidade, destaca-se o tema da 
padronização de plugs e tomadas. Ex-
pondo os diversos modelos existentes 
no mundo, compara-os com o modelo 
desenvolvido pelo Inmetro e adotado 
oficialmente no nosso país, evidencian-
do seus atributos de segurança para os 
usuários. 

Ainda nesta narrativa, o museu apre-
senta diversos produtos dos setores de 
construção civil, hospitalar, automotivo 
e de uso infantil que já contam com o 
Selo do Inmetro.

Esta exposição foi reinaugurada no 
dia 41º aniversário do Inmetro, em 
11/12/2014.

      Requisitos

Instituições interessadas podem entrar 
em contato pelo e-mail

     Canais disponíveis

E-mail: divulgacaocientifica@inmetro.
gov.br  
     
     Prazo

Visita à exposição de longa duração do Inmetro
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Ônibus para exposição itinerante, adap-
tado para a realização de experimentos 
científicos interativos nos vários cam-
pos da metrologia, com objetivo de pro-
piciar, principalmente a alunos da rede 
de escolas públicas, representando, as-
sim, um braço do Museu do Inmetro.

      Requisitos

As escolas interessadas em receber o 
museu itinerante do Inmetro deverão 
enviar solicitação de visita por e-mail 
para até a primeira quinzena de cada 
mês.

Após o recebimento da solicitação de 
visita, a equipe do museu realizará, em 
data acertada com a escola solicitante, 
uma visita para verificar as condições 
técnicas necessárias para realização das 
atividades (espaço interno para ônibus, 
tendas de apoio e demais providências).

     Canais disponíveis

E-mail: divulgacaocientifica@inmetro.
gov.br

Prazo

A data da visita será acertada com a es-
cola solicitante.

Visita do Metromóvel
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Ouvidoria do Inmetro
0800 285 1818

www.inmetro.gov.br


