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Assessoria técnica

• Elaboração e desenvolvimento de projetos para melhoria do controle metrológico legal;

• Implantação da Portaria 89/1987, PSIE, interface entre RBMLQ-I e Dgtec para dúvidas;

• Reclamações, denúncias e sobre instrumentos de medição – encaminhamento para
RBMLQ-I para atendimento;

• Reclamações, denúncias sobre a RBMLQ-I – atendimento direto;
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Supervisão de atividades 
externas  (SESAE)

• Coordenar atividade de
concessão e manutenção
de autorização AV, PEA;

• Convoca especialistas

Supervisão das atividades 
dos Órgãos Delegados 

(SESAD)

• Auditoria técnica;
• Reclamações e

denúncias sobre
instrumentos de

Supervisão Mercadorias 
Pré Medidas (SEMEP)

• Apoio na atividade de
supervisão do convênio
no âmbito de pré-
medidos;• Convoca especialistas

para as auditorias;
• Atendimento a denúncia

e demanda judicial para
os 05 instrumentos;

• Avalia a necessidade da
avaliação da
conformidade para os 05
instrumentos;

instrumentos de
medição e RBMLQ-I;

• Avalia a necessidade da
avaliação da
conformidade para os
instrumentos, exceto os
05;

• Coordenar a calibração
dos padrões da
RBMLQ-I;

• Verificações, conforme
Ofício Dimel 023;

medidos;
• Reclamações e denúncias

no âmbito de pré-
medidos;

• Dirimir dúvidas técnicas
no referente aos produtos
pré- medidos;
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Calibração de padrões: Janice P. Brito
dismerbmlq@inmetro.gov.br

Verificação (ofício Dimel 023): Janice P. Brito
dismerbmlq@inmetro.gov.br

PSIE – Oficinas: Bruno Amado
bafilho@inmetro.gov.br

Portaria 066/05: Alexandre Dias
adcarvalho@inmetro.gov.br

Pré-Medidos: Patrícia Sampaio
dimep@inmetro.gov.br
pscastro@inmetro.gov.br
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Fluxo para solicitação de calibração -Fluxo para solicitação de calibração -
Dgtec
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RBMLQ-I 

 

Solicita a calibração através do 
endereço 

Dismerbmlq@inmetro.gov.br 

Disme 

1. Recebe a demanda da RBMLQ-I 

 
 
 

Dgtec 

À Disme comunicará à 
RBMLQ-I que os 

equipamentos  poderão 
ser enviados à Samel via 

malote devidamente 
embalado ou via  

transportadora com a 
respectiva nota fiscal, de 

acordo com as 
legislações vigentes. 

1. Recebe a demanda da RBMLQ-I 

2. Procede a abertura do processo físico   

3. Encaminha  à Samel  

4. Informa à RBMLQ-I a necessidade de 

agendamento de entrega do 

equipamento à Samel através do   

endereço expediçãodimel@inmetro.gov.br 
 

. 

 
 

Samel (expedição) 

 

1. Recebe o instrumento  e 
certificado para 
encaminhamento à RBMLQ-I  

2. Arquiva o processo físico 
 

 

 
 

Samel (expedição) 

 

1. Recebe o instrumento  

2. contata à Dgtec para 
inspeção técnica do 
equipamento 

3. posterior encaminha  
o processo à Dgtec. 

 

 

 

1. Realiza a inspeção 
técnica no instrumento 

2. Executa a calibração e 
devolve o instrumento à 
expedição 

3. Devolve o processo físico 
com certificado à Samel. 
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Fluxo para solicitação de calibração -Fluxo para solicitação de calibração -
Dimci
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RBMLQ-I 

 

Solicita a calibração 
através de endereço 

samci@inmetro.gov.br  
e com as seguintes 

informações: 
 

1. Tipo de equipamento a 

ser calibrado 

2. Dados cadastrais 

(razão social/nome, 

Dimci-Samci 

1. Recebe a solicitação da 

RBMLQ-I e encaminha 

Proposta para Prestação de 

Serviço  

2. Encaminhamento do FOR-

DIMCI-004 e do anexo 

Instruções aos Clientes, 

conforme instruções da Dimci  

3. Deverão ser cumpridas pela 

RBMLQ-I  

 

1. Encaminha instrumento à Dimci 

para calibração na data agenda. 

2. O Item deverá ser entregue na 

DIMCI juntamente com a nota 

fiscal ou documento fiscal, para 

que o mesmo seja assegurado 

durante o período da execução de 

serviço, devendo constar nesses 

documentos no mínimo: 

 

Dimci-Samci 
 

1. Formalização do 

processo de 

prestação de serviço 

2.  Subseqüente 

orçamento 

3. Pré-agendamento 

da calibração 

CNPJ/CPF, endereço, 

telefone/fax, nome do 

solicitante) 

3. Exigência particular 

relativa às condições de 

calibração (caso exista) 
 

 

3. Deverão ser cumpridas pela 

RBMLQ-I:  

 

3.1  confirmação 

da proposta 

 

3.2  data de início 

do serviço 

 

3.3  condições de 

fornecimento do serviço 

Dimci-Samci 

1. Realiza a calibração 

2. Emite certificado  

3. Devolve certificado e 

instrumento  à RBMLQ-I  

 

2.1 nome  do item 

 

2.2 modelo 

 

2.3 número de identificação 

 

2.4 valor do item 
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Fluxo para solicitação de verificaçãoFluxo para solicitação de verificação
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RBMLQ-I 
 

1. Recebe o instrumento para 

realização da verificação.  

2. Analisa se tem condições 

técnicas de realizar a 

Disme 

1. Recebe a solicitação da RBMLQ-I 

2. Procede a abertura do processo 

físico 

3. Encaminha à Samel   

Samel 

1. Recebe e tramita o 

processo físico à 

Expedição da Dimel 

2. Contata a Dgtec para 

 
 
 

Dgtec 

1. Realiza a inspeção 
técnica no 
instrumento 

2. Executa a calibração 
e devolve o 
instrumento à 
expedição 

verificação 

3. Se sim, realiza verificação 

4. Se não, solicita à Disme 

através do endereço 

dismerbmlq@inmetro.gov.br  e 

procede conforme ofício 

023/2012 

 

Samel 

1. Recebe o instrumento  e 

encaminha  com o registro de 

medição a  RBMLQ-I  

2. Procede o  arquivamento 

do processo 
 

 

 
 

 

 

4. Informa a RBMLQ-I a necessidade 

de agendamento de entrega do 

instrumento através do endereço 

expediçãodimel@inmetro.gov.br  
 

 

 
 

RBMLQ-I 

1. Recebe o instrumento  

e o registro de medição 

2. Procede  conforme 

instruções do ofício 

023/2012 
  

 

realizar a verificação 

 

 
 

 

 

 

3. Devolve o processo 
físico com o registro 
de medição à Samel. 
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Recomendações:

1- Necessidade de enviar o instrumento com Nota Fiscal;

2- Envio de alguns instrumentos (como opacímetro) via malote;2- Envio de alguns instrumentos (como opacímetro) via malote;
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Mauricio Evangelista da Silva

Divisão de Supervisão Metrológica / Dimel

disme@inmetro.gov.br

(21) 2679-9131


