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Serviço Público Federal
 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA , QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

 

Resumo da Portaria Inmetro nº 537, de 26 de dezembro de 2019.

 

A presidente do Ins�tuto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro, no
uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do ar�go 4º da Lei nº 5.966, de 11 de dezembro de
1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do ar�go 3º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de
1999, no inciso V do ar�go 18 da Estrutura Regimental do Inmetro, aprovado pelo Decreto nº 6.275, de
28 de novembro de 2007, pelo ar�go 105 da Portaria MDIC nº 2, de 4 janeiro de 2017, que aprova o
Regimento Interno do Inmetro e pela alínea “e” do item 4.1 da Regulamentação Metrológica aprovada
pela Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial – Conmetro, considerando as informações e documentos constantes do processo
Inmetro nº 0052600.022204/2018-73, resolve autorizar a Engeboat Engenharia e Serviços Navais Ltda.,
sob o código nº AT005, a realizar a medição de tanque, o cálculo do volume de tanque, a determinação
da tabela volumétrica de embarcações de qualquer capacidade, de acordo com as condições
especificadas na íntegra da Portaria.

Nota: A íntegra da portaria encontra-se disponível no sí�o do
Inmetro: h�p://www.inmetro.gov.br/pea/ .

 

   
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO 
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ANGELA FLÔRES FURTADO
Presidente

 

A auten�cidade deste documento pode
ser conferida no site
h�ps://sei.inmetro.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0588392
e o código CRC C2A39C86.

 

Portaria nº 537, de 26 de dezembro de 2019.

 

A PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA –
Inmetro, no uso de suas atribuições, conferidas pelo parágrafo 3º do ar�go 4º da Lei nº 5.966, de 11 de
dezembro de 1973, e tendo em vista o disposto nos incisos II e III do ar�go 3º da Lei nº 9.933, de 20 de
dezembro de 1999, no inciso V do ar�go 18 da Estrutura Regimental do Inmetro, aprovado pelo Decreto
nº 6.275, de 28 de novembro de 2007, pelo ar�go 105 da Portaria MDIC nº 2, de 4 janeiro de 2017, que
aprova o Regimento Interno do Inmetro e pela alínea “e” do item 4.1 da Regulamentação Metrológica
aprovada pela Resolução nº 08, de 22 de dezembro de 2016, do Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – Conmetro.

Considerando as informações e documentos constantes do processo Inmetro nº
0052600.022204/2018-73, que demonstram o atendimento aos requisitos estabelecidos pela Portaria
Inmetro nº 171, de 03 de abril de 2018, resolve:

Art. 1º Autorizar a Engeboat Engenharia e Serviços Navais Ltda. a realizar a medição, o
cálculo do volume, a determinação da tabela volumétrica de tanques de embarcações de qualquer
capacidade, sob a supervisão metrológica da Diretoria de Metrologia Legal do Inmetro e dos órgãos
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integrantes da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro (RBMLQ-I), como parte do
serviço de arqueação de tanques, de acordo com as caracterís�cas e condições descritas a seguir:

I - DADOS DA AUTORIZAÇÃO

Empresa: Engeboat Engenharia e Serviços Navais Ltda.;
CNPJ: 10.575.665/0001-87;
Endereço: Rua Japurá, nº 1.152, Praça 14 de Janeiro - CEP 69020-180 - Manaus/AM;
Autorização sob o Código Número: AT005;
Tipo de Tanque: Tanque de Embarcações.

 

II - CONDIÇÕES

a) A manutenção da autorização está vinculada à con�nua capacidade comprovada da
empresa em realizar a medição, o cálculo do volume e a determinação da tabela
volumétrica de tanques de embarcações, objetos desta autorização, em
atendimento aos requisitos estabelecidos no Regulamento Técnico Metrológico anexo
à Portaria Inmetro nº 400, de 21 de agosto de 2018, assim como aos requisitos previstos
no Edital anexo à Portaria Inmetro nº 171, de 03 de abril de 2018 e às Normas Inmetro,
ou atos norma�vos supervenientes.

b) A empresa autorizada fica subordinada ao exercício de poder de polícia
administra�va do Inmetro e dos órgãos integrantes da RBMLQ-I, podendo ser
subme�da à auditoria extraordinária a qualquer momento com o obje�vo de
acompanhar a implantação de ações, a fim de inves�gar reclamações e/ou denúncias ou
quando o Inmetro/Dimel julgar que a empresa não esteja atendendo aos requisitos da
presente Portaria, da Portaria Inmetro nº 171/2018  e das normas aplicáveis.

c) A presente autorização tem caráter precário e possui abrangência em todo o
território nacional, com validade de 60 (sessenta) meses contados a par�r da data de
publicação da presente portaria no Diário Oficial da União, finda a qual deverá ser
renovada conforme requisitos da Portaria Inmetro nº 171/2018.

d) Fica a empresa cien�ficada de que o não atendimento às condições estabelecidas na
presente portaria e nos demais norma�vos per�nentes, estará sujeita às penalidades
previstas no art. 8º da Lei nº 9.933, de 20 de dezembro de 1999, alterada pela Lei
nº 12.545, de 14 de dezembro de 2011, cujo procedimento administra�vo poderá ser
instaurado de acordo com a Resolução Conmetro nº 08/2006, incluindo,
alterna�vamente as penalidades de: no�ficação, multas, redução de escopo, suspensão
parcial ou total e revogação da autorização, considerando a infração come�da.

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a par�r da data de publicação do resumo desta
Portaria.
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