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NOSSA MISSÃO

Viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que 
adicionem confiança, qualidade e competitividade aos 

produtos e serviços disponibilizados pelas organizações 
brasileiras, em prol da prosperidade econômica e bem-

estar da nossa sociedade



VISÃO DE FUTURO



Ações com setor 
produtivo



Superação das barreiras técnicas ao comércio internacional e 
acesso aos mercados globais.

√ Parceria entre o Derex / Fiesp

√ Questionário sobre os serviços do Inmetro na área de 
barreiras técnicas

√  Aproximação do Inmetro com o setor privado, para ampliar 
a cultura sobre Infraestrutura da Qualidade

√  Desenvolvimento de um curso sobre Infraestrutura da 
Qualidade com foco para o setor industrial



√ Credenciamento junto ao ITI como AC de
primeiro nível para certificação digital de
objetos.

√ Realização de testes para subsidiar
implementação de regulamento de sistemas
de medição para iluminação pública.

√ Disponibilização de programa de acreditação 
de Organismos de Certificação  - Produtos 
Controlados pelo Exército.



√ Disponibilização de programa de 
acreditação para Organismos de Inspeção 
para indústria Petroquímica - Fabricação de 
Produtos de Óleo e Gás.

√ Medidor de Umidade de Grãos 

√ Radar Inmetro - Publicação quinzenal, 
lançada em agosto de 2020 e direcionada 
especialmente ao setor produtivo. 
- 23 edições publicadas
- 700 e-mails corporativos e individuais. 



√ Terapia celular, análises clínicas, Qualidade 
da água,  biofármacos, etc

√ Bioinsumos agro, biossensores, engenharia 
tecidual, diagnóstico in vitro, etc

√ Nanomateriais, biossegurança, engenharia 
tecidual, Métodos OECD MAD etc

Interface com setor de Biotecnologia: pesquisas em 
andamento:



Ações de Enfrentamento à Pandemia

Ações de Enfrentamento à 
Pandemia



√ Autorização para emissão de declaração de
conformidade em substituição à verificação inicial.

√ Projeto ventilador pulmonar de exceção para
enfrentamento à pandemia da COVID-19 (UFRJ);

√ Captura de imagem do Vírus em parceria com a 
Fiocruz

√ Máscara com tecido antiviral. Tecido modificado 
com nanoparticulas (UFMG)



√ Prorrogação da validade dos
certificados de verificação expirados
durante a pandemia;

√ Orientações para utilização dos
recursos disponíveis em cada órgão
estadual;



√ Guia orientativo para utilização de
termômetros infra-vermelho.

√ Ampliação do prazo para pagamento
das taxas de serviços metrológicos para
120 dias.



Leis, Decretos e Portarias



Art. 17. O processo de licitação observará as seguintes fases, 
em sequência:

§ 6º A Administração poderá exigir certificação por 
organização independente acreditada pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro como 
condição para aceitação de:
I - estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos 
executivos;
II - conclusão de fases ou de objetos de contratos;
III - material e corpo técnico apresentados por empresa para 
fins de habilitação.

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

Lei de Licitações e Contratos Administrativos



Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se:

II - certificador independente - pessoa jurídica de direito 
privado, de notória reputação, acreditada pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro 
como Organismo de Inspeção Acreditada de 
Empreendimentos de Infraestrutura com escopo de 
saneamento. 

DECRETO Nº 10.710, DE 31 DE MAIO DE 2021

Marco Legal de Saneamento Básico



√ Ampliação das classes de exatidão de balanças dinâmicas
para fiscalização de exesso de carga de veículos rodoviários –
Portaria Inmetro nº 367/2020.

√ Aprimoramento da regulamentação para bombas
medidoras de combustíveis – Portaria Inmetro nº 264/2021
(redução de fraudes)

√ Classificação de níveis de risco para atos público de
liberação – Portaria Inmetro nº 265/2020.

√ Revogação de 45 atos regulatórios obsoletos – Portarias
Inmetro nº 362/2020 e 177/2021.

√ Revisão e consolidação do estoque regulatório de 59 para
26 portarias.



Estoque Regulatório do Inmetro – Decreto 10.139/2019

Antes e após a Revisão/Consolidação (final de 2021)

Diretoria Total de Atos
Após a Revisão e Consolidação

Nº % de Redução

DCONF 543 165 69,6

DIMEL 233 139 40,3

CGCRE 01 01 0

GABIN 01 01 0

Total Inmetro 778 306 60,6



CONSULTA PÚBLICA DA MODERNIZAÇÃO DO 
MODELO REGULATÓRIO:

√ 174 Instituições apresentaram contribuições.

√ 1200 Sugestões apresentadas.

√ Audiência pública final de Agosto.

√ Previsão para publicação de portaria definitiva fim de 
setembro.



Modelo tripla hélice



NOSSA MISSÃO

Viabilizar soluções de infraestrutura da qualidade que 
adicionem confiança, qualidade e competitividade aos 

produtos e serviços disponibilizados pelas 
organizações brasileiras, em prol da prosperidade 
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