Solicitar Credenciamento de Oficinas de
manutenção de instrumentos
Emissão ou renovação do certificado que legaliza o funcionamento de oficinas que realizam
manutenção dos seguintes Instrumentos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Esfigmomanômetro;
Balanças (IPNA e IPA);
Bombas Medidoras para Combustíveis Líquidos;
Medidores de Velocidade;
Taxímetros;
Medidor de Comprimento de Fios;
Sistema de Medição para Gás Natural Combustível;
Medidores de Gás de Exaustão Veicular;
Opacímetro;
Mototaxímetro;
Medidor de Umidade de Grãos;
Etilômetro.

Somente empresas credenciadas pelo Inmetro podem realizar a manutenção nesses instrumentos.
O certificado deve ser renovado a cada 12 (doze) meses.
Quem pode utilizar este serviço?
Sociedades empresárias e não empresárias (sociedades simples) que requeiram a autorização para
fins de reparo e manutenção de instrumentos de medição regulamentados, sob supervisão
metrológica do Inmetro e dos órgãos da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - Inmetro
(RBMLQ-I).

Documentos necessários:
●

●
●

Cópia do contrato social devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta
Comercial) para as sociedades empresárias e Registro Civil de Pessoas Jurídicas (Cartório de Títulos
e Documentos) para as sociedades simples, respectivamente, do local de domicílio, compatível com
a atividade de manutenção e reparo;
Cópia do CPF e RG dos técnicos;
Comprovante de capacitação dos técnicos e técnico responsável de acordo com o escopo em que
pretende atuar;

Valor:
Taxímetro e Mototaxímetro: R$ 487,06
Balanças (IPNA), bombas medidoras para combustíveis líquidos, medidores de velocidade, medidor de
comprimento de fios, sistema de medição para gás natural combustível, etc: R$ 765,38

Órgão responsável:
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais - Ipem

Links:

Clique aqui para solicitar o serviço de credenciamento de oficinas - manutenção de instrumentos
Clique aqui para mais informações

Locais onde o serviço é prestado:
Lista de Municípios
Lista de Locais Selecione a Unidade
●

Contagem

Enviar para impressão

