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Portaria Inmetro nº 69, de 05 de fevereiro de 2014. 

 
CONSULTA PÚBLICA 

 
OBJETO: Revisão dos procedimentos e critérios utilizados no processo de Apreciação Técnica de 
Modelo. 
 
ORIGEM: Inmetro / MDIC. 
 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 
TECNOLOGIA – Inmetro, no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n.° 
5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do artigo 3° da Lei n.° 
9.933, de 20 de dezembro de 1999, alterada pela Lei 12.545, de 14 de dezembro de 2011, no inciso V do 
artigo 18 da Estrutura Regimental do Inmetro, aprovada pelo Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 
2007 e alterações do Decreto nº 7.938, de 19 de fevereiro de 2013, e pela alínea "a" do subitem 4.1 da 
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.° 11, de 12 de outubro de 1988, do Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro, resolve: 

 
Art. 1º Disponibilizar, no sitio www.inmetro.gov.br, a proposta de texto da Portaria que 

altera o Regulamento Técnico Metrológico baixado pela Portaria Inmetro nº 484, de 07 de dezembro de 
2010, que define os procedimentos e os critérios gerais que deverão ser utilizados no processo de 
Apreciação Técnica de Modelo dos instrumentos de medição abrangidos pelo controle metrológico legal.   

 
Art. 2º Declarar aberto, a partir da data da publicação desta Portaria, o prazo de 60 (sessenta) 

dias para que sejam apresentadas sugestões e críticas relativas ao texto mencionado no artigo 1º. 
 
Art. 3º Informar que as críticas e sugestões deverão ser encaminhadas para os endereços 

abaixo: 
 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro 
Diretoria de Metrologia Legal - Dimel 
Divisão de Articulação e Regulamentação Técnica Metrológica - Diart 
Av. Nossa Senhora das Graças, nº 50 – Xerém  
CEP 25250-020 – Duque de Caxias – RJ 
FAX: (021) 2145-3232 
E-mail: diart@inmetro.gov.br 
 
Art. 4º Declarar que, findo o prazo estipulado no artigo 2º, o Inmetro se articulará com as 

entidades representativas do setor, que tenham manifestado interesse na matéria, para que indiquem 
representantes nas discussões posteriores, visando à consolidação do texto final. 

 
Art. 5º Publicar esta Portaria de Consulta Pública no Diário Oficial da União, quando 

iniciará a sua vigência. 
 
 
 

 

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA 



 
 
Serviço Público Federal 
 

 

2 
 

Anexo: Portaria Inmetro nº 69, de 05 de fevereiro de 2014. 
 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA – Inmetro, no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do artigo 4º da Lei n.° 
5.966, de 11 de dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do artigo 3° da Lei n.° 
9.933, de 20 de dezembro de 1999, alterada pela Lei 12.545, de 14 de dezembro de 2011, no inciso V do 
artigo 18 da Estrutura Regimental do Inmetro, aprovada pelo Decreto nº 6.275, de 28 de novembro de 
2007 e alterações do Decreto nº 7.938, de 19 de fevereiro de 2013, e pela alínea "a" do subitem 4.1 da 
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.° 11, de 12 de outubro de 1988, do Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro, resolve: 
 

Considerando a adoção, no Brasil, do Vocabulário Internacional de Termos de Metrologia 
Legal, baseado no documento elaborado pela Organização Internacional de Metrologia Legal, com a 
devida adaptação ao nosso idioma, às reais condições existentes no País e às já consagradas pelo uso, 
conforme Portaria Inmetro n.º 163, de 06 de setembro de 2005; 

Considerando que a Portaria Inmetro n.º 009, de 24 de janeiro de 2006, objeto de 
regulamento técnico metrológico harmonizado no âmbito do Mercosul, estabelece que aprovação de 
modelo de instrumento de medição será identificada por meio do “Certificado de Aprovação de Modelo 
no âmbito do Mercosul”, emitido nos termos da Resolução GMC nº 60/2005;  

Considerando a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos e os critérios gerais que 
deverão ser utilizados no processo de Apreciação Técnica de Modelo dos instrumentos de medição 
abrangidos pelo controle legal, resolve:  

 

Art. 1º Aprovar os requisitos gerais que deverão ser utilizados no processo de Apreciação 
Técnica de Modelo (ATM) dos instrumentos de medição abrangidos pelo controle legal de instrumentos 
de medição. 

 
Art. 2º Cientificar que em havendo requisitos previstos em regulamento técnico 

metrológico (RTM) específico que venham a conflitar com as exigências do presente regulamento, os 
mesmos prevalecerão sobre as disposições ora aprovadas.  

 
Art. 3º Determinar que a aprovação de modelo será concedida para um requerente 

específico.  
 

§ 1° Instrumentos idênticos submetidos à aprovação de modelo por requerentes diferentes, 
ainda que produzidos pelo mesmo fabricante, deverão ser objeto de processos de ATM independentes. 

 
§ 2° O requerente deve declarar os fabricantes e os respectivos endereços de fabricação. 
 
§ 3° Modificações na sociedade que não afetam a estrutura jurídica, tais como nome ou 

denominação, ou endereço e marca serão considerados alterações administrativas. 
 

Art. 4º Determinar que após 90 (noventa) dias da data de publicação da presente portaria, 
todas as solicitações de ATM deverão atender aos requisitos, ora aprovados.  
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Art. 5° Determinar que a inobservância das exigências estabelecidas na presente Portaria 
acarretará a aplicação das penalidades previstas no artigo 8º da Lei nº 9933, de 20 de dezembro de 1999 e 
alterações da Lei 12.545, de 14 de dezembro de 2011. 

 
Art. 6° Revogar a Portaria Inmetro n° 484, de 07 de dezembro de 2010, decorridos 90 

(noventa) dias da data de publicação da presente portaria. 
 

Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de publicação no Diário Oficial da União. 

 
 
 

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA 
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REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO A QUE SE REFERE A PORTARIA INMETRO 
N.º 69, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2014. 

 
1. OBJETIVO 
Estabelecer os requisitos gerais aplicáveis ao processo de Apreciação Técnica de Modelo (ATM) que 
compreende o controle legal de instrumentos de medição. 
 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
Este regulamento se aplica aos processos de Apreciação Técnica de Modelo dos instrumentos de medição.  
 
3. TERMOS E DEFINIÇÕES 
Para fins deste documento aplicam-se os termos constantes do Vocabulário Internacional de Termos de 
Metrologia Legal, aprovado pela Portaria Inmetro n° 163, de 06 de setembro de 2005, do Vocabulário 
Internacional de Metrologia – Conceitos Fundamentais e Gerais e Termos Associados, aprovado pela 
Portaria Inmetro n° 232, de 08 de maio de 2012, além dos demais apresentados a seguir. 
3.1 Requerente 
É toda pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, sediada no Brasil, que desenvolva 
atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de instrumentos de medição abrangidos pelo controle legal de 
instrumentos de medição. 
3.2. Consularização  
Legalização de determinado documento junto à embaixada ou consulado do Brasil no país de origem do 
documento, junto às Repartições Consulares do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no exterior, 
conforme os termos do Capítulo 4º (Atos Notariais e de Registro Civil), Seção 7ª, da Norma Consular 
Jurídica, do Ministério das Relações Exteriores brasileiro. 
 3.2.1 A legalização consular é um registro notarial concebido para comprovar que um documento 
realmente foi assinado pela pessoa mencionada ou emitido por repartição pública estrangeira. 
3.2.2 Tradução juramentada: tradução para a língua portuguesa por profissional habilitado (Tradutor 
Juramentado) residente no Brasil.  
3.3 Exame Geral  
Etapa que consiste em realizar um conjunto de operações nos exemplares, para constatar se o modelo 
satisfaz às exigências do RTM específico, de acordo com o declarado pelo requerente e na documentação 
do processo. 
3.4 Exemplares  
São os instrumentos de medição, de um determinado modelo ou família, apresentados para submissão  ao 
processo de ATM. 
3.5 Família de modelos 
Conjunto de modelos cujas características construtivas, operacionais, funcionais e metrológicas são 
similares entre si, podendo ser apreciadas por meio da análise de uma amostra que seja representativa de 
toda a família.  
3.6 Modificação de um modelo 
Modificação feita em um modelo de instrumento, alterando ou podendo alterar algumas de suas 
características metrológicas ou técnicas, suas faixas ou seus campos de aplicação, desde que não 
descaracterize o modelo aprovado. 
3.7 Memorial descritivo 
Documentação fornecida pelo requerente contendo descrição detalhada das características construtivas e 
funcionais do modelo do instrumento de medição submetido a ATM. 
3.8 Termo de Compromisso  
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Documento emitido pelo requerente e assinado por seu representante legal com poderes para representar a 
empresa, no qual declara que conhece e se compromete a cumprir todas as disposições legais e normativas 
referentes ao processo de ATM e seus desdobramentos  como também os comandos das Leis nº 
9.933/1999 e 5.966/1973, alteradas pela Lei 12.545/2011, sujeitando-se às penalidades cabíveis no caso 
de seu descumprimento.  
3.9 Laboratório externo 
Qualquer laboratório que não pertence ao Inmetro.  
 
4.CONSIDERAÇÕES GERAIS 
4.1. Os exemplares que forem apresentados ao Inmetro durante o processo de ATM deverão  respeitar a 
legislação vigente sobre documentação fiscal e recolhidos ao final do processo, aprovados ou não, com 
data e horário previamente agendados com a expedição da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro.  
4.2. Quando o  RTM exigir a manutenção de um exemplar do modelo aprovado no Inmetro, este não 
deverá ser recolhido ao final do processo. 
4.3. Qualquer proposta de modificação de modelo aprovado que altere as informações mencionadas na 
portaria de aprovação de modelo deverá ter prévia aprovação do Inmetro, antes da sua implementação. 
4.4. Caberá ao Inmetro, após análise das modificações propostas, definir se tais modificações no modelo 
aprovado implicam na necessidade de uma nova aprovação de modelo. 
4.5. Não serão aceitos documentos e resultados de ensaio de processos anteriores, salvo na ocorrência 
de fatos supervenientes.  
4.6. Solicitação de inclusão de modelos em portarias de aprovação de modelo somente será  aceita nos 
casos em que a aprovação de modelo for concedida para uma família de modelos.  
4.7. A ferramenta adotada para a gestão do processo de ATM é o sistema informatizado, disponível no 
endereço http://orquestra.inmetro.gov.br/. 
4.8. Ficará sob a responsabilidade do requerente do processo de ATM acompanhar, via sistema 
informatizado, o andamento de todas as etapas do processo, independentemente do recebimento de 
qualquer notificação pelo endereço eletrônico (e-mail) cadastrado no ato da solicitação da ATM. 
4.9. Somente  será admitida alteração de requerente sem que o instrumento seja submetido ao processo 
de ATM nas condições estabelecidas nas alíneas “a”, “b” e “c” do presente item, observando a 
documentação comprobatória conforme disposto em 5.1.2.2: 

a) em transformação da sociedade; 
b) em fusão da sociedade; 
c) em incorporação da sociedade. 

 
5. ETAPAS DO PROCESSO DE ATM   
5.1 O requerente deverá solicitar a ATM formalmente ao Inmetro, por meio do formulário específico do 
sistema informatizado, disponível em http://orquestra.inmetro.gov.br/.  
5.1.1 As informações e os formulários específicos necessários ao processo de ATM deverão estar 
disponíveis em http://orquestra.inmetro.gov.br/ e www.inmetro.gov.br/metlegal/docDisponiveis.asp. 
5.1.2 Os documentos para a solicitação da ATM a serem anexados ao sistema informatizado são:  
5.1.2.1 Termo de Compromisso, assinado pelo requerente, com firma reconhecida, conforme formulário 
específico do Inmetro;  
a) O Termo de Compromisso a que se refere o item 3.8 deve conter a qualificação do representante legal 
da empresa, sua identificação na assinatura e estar acompanhado do documento de outorga (procuração 
pública ou carta de preposto, registrada no cartório de títulos e documentos) para representar a empresa.  
5.1.2.2  Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto e atas das assembléias ou contrato social bem 
como as alterações contratuais e contratos consolidados e atualizados do requerente, devidamente 
registrados no órgão competente;   
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a)  O Contrato Social e as respectivas alterações contratuais devem estar em conformidade com a Lei 
10.406, de 10/01/2002, salvo aqueles constituídos anteriormente à referida lei.  
b) No objeto do contrato social deverá constar atividade compatível com aquela desenvolvida pelas 
empresas que solicitarem o processo de ATM.  
5.1.2.3 Cópia autenticada da procuração ou documento análogo que comprove a representação legal da 
empresa e do documento de  Identidade do representante legal do requerente;  
5.1.2.4 Certidão relativa  à inscrição  no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica atualizado – CNPJ;  
5.1.2.5 Certidão relativa à inscrição no cadastro de contribuintes, estadual e/ou municipal, se houver, 
pertinente ao ramo de atividade e compatível com escopo da solicitação de ATM; 
5.1.2.6 Certidão relativa à prova de regularidade com a Fazenda Nacional, e com as Dívidas Ativas da 
União, do Estado e do Município;  
5.1.2.7 Certidão relativa à  prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por 
tempo de serviço – FGTS; 
5.1.2.8 Cópia autenticada de instrumento particular de cessão do uso de marca ou instrumento particular 
de cessão de direitos e obrigações (cessão de titularidade), devidamente averbados no Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos, nos casos de autorização de uso de marca e de transferência de titularidade de 
marca, respectivamente; 
5.1.2.9 Documento de ciência emitido pelo fabricante, quando este não for o requerente;  
a) No caso de fabricante sediado no exterior, observar o item 5.1.4;  
5.1.2.10 Memorial descritivo;  
5.1.2.11 Manual do instrumento, quando exigido no RTM específico; 
5.1.2.12 Desenhos, necessários para caracterizar clara e inequivocamente o modelo, suas partes 
constitutivas, o dispositivo indicador, o mostrador, o registro, as marcas de selagem, as inscrições 
obrigatórias, as marcas de aprovação de modelo e de verificação;  
5.1.2.13 Outros documentos quando discriminados no RTM específico do instrumento de medição ou 
documentos necessários para caracterização de casos atípicos. 
5.1.2.14 Para que os mesmos produzam efeitos legais no Brasil, os documentos emitidos em países 
estrangeiros deverão ser unicamente legalizados. 
5.1.3 Os documentos relacionados nos subitens do item  5.1.2 no item 5.1.4 e subitem 5.1.4.1, deverão ser 
apresentados ao Inmetro em meio físico para compor o processo.  
5.1.4 Os documentos emitidos em idioma estrangeiro devem estar legalizados por notário público do país 
de origem e acompanhados da respectiva tradução juramentada para o vernáculo. 
5.1.4.1 Os países onde não exista notário público, a legalização deve ser realizada pela representação 
consular brasileira no país de origem (consularização); 
5.2 Análise da solicitação 
5.2.1 Etapa que consiste em realizar a análise quanto à pertinência e clareza da solicitação e avaliação da 
completeza da documentação encaminhada pelo requerente. 
5.2.2 Caso seja evidenciada não conformidade na solicitação de ATM, esta será indeferida e o motivo 
deverá constar no sistema informatizado do processo, visando evidenciar a correção para nova solicitação. 
5.2.3 Caso seja evidenciada a conformidade na documentação recebida eletronicamente, a solicitação  
será deferida.  
5.3 Análise da Documentação  
5.3.1 Etapa que consiste em realizar a análise quanto ao atendimento dos requisitos exigidos neste 
documento e no RTM específico do instrumento de medição, que é iniciada após recebimento físico e 
cadastro dos documentos mencionados nos subitens relacionados no item  5.1.2 pelo Sistema de 
Tramitação de Documentação – Sitad, do Inmetro. 
5.3.2 Caso seja evidenciada não conformidade durante a análise da documentação recebida fisicamente, o 
requerente é informado sobre a não conformidade e sobre o prazo para sanar a não conformidade 
evidenciada.  
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5.3.3 A análise e a solução das não conformidades deverão ser registradas, no prazo determinado, no 
sistema informatizado cuja ação corretiva ficará  sob responsabilidade do requerente. 
5.3.4 Novos prazos poderão ser estabelecidos pelo Inmetro para a correção de não conformidades, desde 
que formalmente solicitados, justificados pelo requerente e acatados pelo Inmetro, os quais não deverão 
ultrapassar o total de 60 (sessenta) dias corridos destinado para todo o processo de ATM.  
5.3.5 O não cumprimento da exigência, no prazo estipulado, resultará no encerramento do processo de 
ATM, fato que  será formalmente comunicado ao requerente pelo sistema informatizado. 
5.3.6 Em caso de encerramento do processo, o requerente deverá pagar os custos incidentes pelo serviço 
prestado. 
5.3.7 Caso seja evidenciada a conformidade na documentação,  será dada continuidade do processo de 
acordo com o tipo de solicitação.  
5.4 Exame Geral 
5.4.1 Caso seja evidenciada não conformidade durante esta etapa, o requerente será  informado, por meio 
do sistema informatizado, sobre a não conformidade e sobre o prazo para as ações corretivas a serem 
tomadas, de modo a sanar a não conformidade evidenciada. 
5.4.2 A análise e solução das não conformidades deverão ser registradas, no prazo determinado, no 
sistema informatizado cuja ação corretiva ficará sob responsabilidade do requerente. 
5.4.3 Novos prazos poderão  ser concedidos pelo Inmetro para a correção de não conformidades, desde 
que formalmente solicitados e justificados pelo requerente e acatados pelo Inmetro, os quais não deverão 
ultrapassar o total de 60 (sessenta) dias corridos destinado para todo o processo de ATM. 
5.4.4 O não cumprimento da exigência, no prazo estipulado, resultará no encerramento do processo de 
ATM, fato que  será formalmente comunicado ao requerente, por meio do sistema informatizado. 
5.4.5 Em caso de encerramento do processo, o requerente deverá pagar os custos incidentes do  serviço 
prestado.  
5.4.6 Ao final desta etapa será emitido o respectivo  relatório, contendo informações conclusivas sobre o 
exame geral. 
5.4.6.1 Nos casos da necessidade de realização de exame geral em campo devido às dimensões do 
instrumento de medição ou características peculiares de instalações,  será admitida a elaboração do 
relatório em conjunto com os ensaios. 
5.4.7 Caso seja evidenciada a conformidade nesta etapa, os exemplares  serão submetidos aos ensaios, de 
acordo com o RTM específico. 
5.5 Ensaios  
5.5.1 Etapa que consiste em realizar ensaios nos exemplares para constatar se o instrumento de medição 
satisfaz às exigências do RTM específico. 
5.5.2 Os ensaios poderão  ser realizados totalmente ou parcialmente pelo Inmetro, ou em laboratórios 
externos, desde que atendam aos requisitos do item 8 do presente regulamento.  
5.5.3 Caso haja a necessidade de realização de ensaios em laboratórios externos, os exemplares deverão  
ser identificados e lacrados pelo Inmetro para recolhimento e transporte para o laboratório externo, a 
cargo do requerente, conforme agendamento prévio no Inmetro. 
5.5.3.1 Caberá ao requerente a contratação do laboratório externo para realização de ensaios.  
5.5.3.2 Será de responsabilidade do requerente o pagamento dos custos com o transporte dos exemplares e 
a manutenção da integridade dos lacres apostos pelo Inmetro. 
5.5.4 A continuidade do processo de ATM dependerá do recebimento do relatório de ensaio emitido pelo 
laboratório externo a ser encaminhado ao Inmetro pelo requerente, até a data definida no sistema.  
5.5.5 A análise do relatório de ensaio emitido por laboratório externo será realizada pela respectiva área 
técnica da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro.  
5.5.6 Ao final desta etapa será emitido o relatório da ATM e elaborada a documentação pertinente para a 
conclusão do processo, sendo o instrumento de medição aprovado ou não, de acordo com o RTM 
específico. 
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5.5.7 Os custos incidentes do serviço prestado deverão ser cobrados ao final do processo, sendo o 
instrumento de medição aprovado ou não. 
5.6 Concessão da Aprovação de Modelo 
5.6.1 A concessão da aprovação de modelo será de responsabilidade do Inmetro.  
5.6.2 A aprovação de modelo no Inmetro somente  será concedida depois de evidenciado o atendimento 
aos requisitos estabelecidos na regulamentação técnica metrológica e no presente regulamento.  
5.6.3 Cumpridos todos os requisitos mencionados, a Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro, no prazo 
de até 15 (quinze) dias corridos, deverá:  
I - Conceder a portaria de aprovação de modelo;  
II - Dar publicidade da aprovação de modelo no Diário Oficial da União e no sitio do Inmetro na internet.  
5.7 Interrupção do Processo de ATM 
5.7.1 Caso seja interrompido o processo de ATM por conta da não observância dos requisitos 
estabelecidos neste regulamento, ou por solicitação do requerente, este deverá arcar com os custos do 
processo até a data da interrupção. 
 
6. AUTORIZAÇÃO PARA USO DA MARCA  DA APROVAÇÃO DE MODELO  
6.1 Todo modelo aprovado deverá portar a marca da aprovação de modelo, de forma clara e visível, em 
caráter permanente e indelével, de acordo com a portaria de aprovação de modelo, respeitadas as 
exigências regulamentares para uso da marca, símbolos e selos do Inmetro, previstos em legislação 
pertinente.  
6.2 Suspensão dos efeitos ou cancelamento da autorização 
6.2.1 A suspensão dos efeitos ou cancelamento da autorização para uso de identificação da aprovação de 
modelo ocorrerá quando for observado o não atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos na 
regulamentação técnica metrológica e no presente regulamento. 
6.2.2.1 Nos casos a que se refere o item 6.2.1 o requerente da aprovação  deverá cessar o uso da 
identificação, a comercialização do instrumento de medição e toda e qualquer publicidade que tenha 
relação com aprovação de modelo. 
6.2.3 A interrupção da suspensão, parcial ou integral, estará condicionada à comprovação, por parte do  
requerente da aprovação de modelo, da correção das não conformidades que deram origem à suspensão. 
 
7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO REQUERENTE DE ATM 
a) Cumprir com todas as condições estabelecidas no presente regulamento, nas disposições legais  e 
normativas referentes à aprovação de modelo; 
b) Comunicar qualquer alteração de estrutura da empresa que implique em mudanças no modelo 
aprovado, bem como submeter à análise e aprovação do Inmetro qualquer modificação efetuada, antes da 
comercialização do modelo; 
c) Arcar com as despesas referentes a serviços executados por laboratórios externos; 
d) Arcar com as responsabilidades técnica, civil e penal, de acordo com a legislação vigente, referentes ao 
modelo aprovado bem como responder por  todos os documentos fornecidos para a ATM; 
e) Atender às demais exigências legais referentes ao modelo aprovado. 

 
8. LABORATÓRIO DE ENSAIO 
8.1 Os ensaios exigidos nos RTM de instrumentos de medição sujeitos à ATM deverão ser realizados em 
laboratório externo acreditado por organismo de acreditação que seja signatário do Acordo de 
Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation ou da IAA – 
Interamerican Accreditation Cooperation ou laboratório do Inmetro, para o escopo da regulamentação 
técnica metrológica e normas aplicáveis ao instrumento de medição.  
8.1.1 Não serão aceitos relatórios de ensaios emitidos por laboratório externo acreditado que seja 
vinculado ao requerente. 


