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CAMPO DE APLICAÇÃO / RESULTADO ESPERADO 

Definir os critérios específicos da Rede Metrológica de Minas Gerais, os quais devem ser seguidos pelo 
laboratório para efeito de reconhecimento ou manutenção do reconhecimento. 

 

DETALHAMENTO DO PROCESSO 

1. O Laboratório deve: 

1.1. Ser juridicamente estabelecido (apresentar: Cópia do Ato Constitutivo, estatuto ou Contrato Social 
registrado na junta Comercial, incluindo, no caso de sociedade por ações, a cópia da ata de eleição de 
seus representantes ou do requerimento do empresário registrado na Junta Comercial, em caso de 
empresa individual, ou do Decreto de Autorização e do ato de registro ou autorização para 
funcionamento, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, Cópia do 
Alvará de Funcionamento e Prova de Inscrição no CNPJ); 

1.2. Preferencialmente estar situado no estado de Minas Gerais; 

1.3. Ter o sistema de gestão da qualidade operando de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025; 

1.4. Ter pessoal em seu quadro permanente que possa representá-lo perante a RMMG comprometendo-
se a atender aos requisitos de reconhecimento; 

1.5. Manter os dados cadastrais do pedido de reconhecimento de competência atualizado na RMMG; 

1.6. Após o Reconhecimento de Competência, subcontratar apenas laboratórios reconhecidos por uma 
Rede Metrológica do Fórum de redes ou laboratórios acreditados pelo CGCRE/INMETRO; 

1.7. Apresentar planos de ação corretiva no formulário da RMMG (RMMG - F023 Plano de Ações 
corretivas) e implementar efetivamente as ações planejadas para eventuais não conformidades 
evidenciadas em avaliações da RMMG dentro dos prazos estabelecidos (90 dias para avaliação inicial 
e 60 dias para reavaliação); 

1.8.  Apresentar evidências do tratamento de não conformidades evidenciadas nas avaliações realizadas 
pela RMMG, registradas nos formulários do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do laboratório; 

1.9.  Comunicar à RMMG a alteração de endereço do laboratório para que a RMMG defina sobre nova 
avaliação ou cancelamento do Reconhecimento de Competência do laboratório; 

1.10. Comunicar à RMMG caso haja mudança do Gerente da Qualidade, Gerente Técnico ou dos 
Signatários Autorizados e enviar documentação comprovando a qualificação dos mesmos. 

2. Amostragem   

2.1. Laboratórios em fase de reconhecimento de competência para ensaios de águas e efluentes, solos e 
sedimentos e água para hemodiálise, que realizam amostragem para esses ensaios, devem 
obrigatoriamente incluir a amostragem no escopo a ser reconhecido para os ensaios realizados nas 
instalações de clientes. Os laboratórios podem usar como referência a NIT-DICLA-057, em sua versão 
mais atual. 

Para isto, a amostragem deve ser adequada à finalidade dos ensaios, baseando-se em planos e 
procedimentos de forma a atender aos requisitos do cliente, inclusive os de natureza legal, e em 
metodologias nacional e internacionalmente reconhecidas e/ou Portarias e Regulamentos específicos à 
área de atuação. 

Neste contexto, são passíveis de reconhecimento de competência da amostragem:  

2.1.1. Laboratórios que realizam o processo analítico integralmente, executando a amostragem, 
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os ensaios nas instalações de clientes, o manuseio das amostras e os ensaios nas 
instalações permanentes. 

Neste caso, o laboratório será reconhecido para amostragem, para os ensaios na 
instalação do cliente e para os ensaios nas instalações permanentes.  

2.1.1.1. Estes laboratórios devem evidenciar que atendem aos propósitos do cliente, 
dispondo de procedimentos, estabelecendo os mecanismos de cooperação 
adotados para a elaboração de planos e procedimentos de amostragem de comum 
acordo com todas as partes interessadas. O reconhecimento não será concedido 
(ou será suspenso em qualquer tempo) caso não demonstrem satisfatoriamente 
que atendem aos requisitos do cliente. 

2.2. Laboratórios que somente realizam ensaios nas instalações permanentes, e subcontratam a 
amostragem, os ensaios nas instalações de clientes e o manuseio das amostras, devem subcontratar 
estas atividades de laboratórios reconhecidos por uma Rede Metrológica do Fórum de redes ou 
acreditados pela CGCRE/INMETRO. 

Neste caso, o laboratório será reconhecido apenas para ensaios nas instalações permanentes, e deverá 
atender à N008 – Uso do selo na questão do uso do selo de Reconhecimento de Competência na emissão 
dos relatórios de ensaio. 

2.2.1. Estes laboratórios devem evidenciar que atendem aos propósitos do cliente, dispondo de 
procedimentos, estabelecendo os mecanismos de cooperação adotados para a elaboração de 
planos e de procedimentos de amostragem, de comum acordo com os laboratórios 
subcontratados e com as demais partes interessadas. Também devem dispor de procedimentos 
para a elaboração dos contratos, que obrigatoriamente devem ser mantidos com os laboratórios 
subcontratados. O Reconhecimento de Competência não será concedido (ou será suspenso em 
qualquer tempo) caso não demonstrem satisfatoriamente que atendem aos requisitos do cliente. 

3. Subcontratação  

3.1. O laboratório pode realizar subcontratação temporária ou permanente de um laboratório que 
comprove ter reconhecimento de competência por uma Rede Metrológica do Fórum de redes ou 
acreditados pela CGCRE/INMETRO. 

3.2. O laboratório pode incluir resultados obtidos por subcontratados em seus relatórios de ensaios ou 
certificados de calibração que contenham o símbolo do reconhecimento, desde que sejam satisfeitas as 
seguintes condições:  

3.2.1. Se o subcontratado for reconhecido por uma rede metrológica ou acreditado pela 
CGCRE/INMETRO, os resultados oriundos do subcontratado podem ser inseridos no corpo do 
certificado ou relatório juntamente com resultados reconhecidos emitidos pelo próprio laboratório. Os 
resultados do subcontratado devem ser claramente identificados de modo a indicar que foram 
realizados por subcontratado. Esta identificação deve indicar claramente o laboratório que realizou o 
serviço, o seu número de reconhecimento ou acreditação e o respectivo organismo de 
reconhecimento ou acreditação.  

3.2.2. Se o subcontratado não é reconhecido para o serviço em questão, os seus resultados somente 
podem ser inseridos no certificado ou relatório caso a autoridade reguladora que estabelece a 
exigência do ensaio ou calibração requerer que os resultados de todos os ensaios ou calibrações 
realizados sejam relatados em um único documento. Nesse caso, os resultados do subcontratado 
devem ser inseridos ao final do documento, precedidos da seguinte frase: “Os resultados relatados 
abaixo não fazem parte do escopo do reconhecimento pela RMMG. 

4. Validação 

O laboratório pode validar um serviço utilizando como orientativo os requisitos do DOQ-CGCRE-008 – 
Orientações sobre Validação de Métodos de Ensaios Químicos (http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/
organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios). 

http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA RMMG 

NORMA Nº 

N006 
REV. Nº 

11 

REVISADO EM: 
16/03/2018 

PÁGINA 
3 / 5 

DETALHAMENTO DO PROCESSO 

5. Incerteza de medição 

O laboratório pode seguir aos requisitos estabelecidos pelas normas e documentos abaixo, para obter e/ou 
manter o reconhecimento de competência: 

NIT-DICLA-021 - Expressão da Incerteza de Medição por Laboratórios de Calibração 

DOQ-CGCRE-019 - Exemplos de estimativa de incerteza de medição em ensaios químicos  

DOQ-CGCRE-053 - Exemplos de estimativa de incerteza de medição em ensaios microbiológicos 

(http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios) 

E também, conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, item 5.4.6.3., nota 03 : 

ISO 5725 

Guia para a Expressão da Incerteza de Medição.  

6. Rastreabilidade 

O laboratório deve assegurar a rastreabilidade metrológica ao Sistema Internacional de Unidades (SI) 
conforme estabelecido na NIT-DICLA-030 - Rastreabilidade Metrológica na Acreditação de Organismos de 
Avaliação da Conformidade e no Reconhecimento da Conformidade aos Princípios das BPL 
(http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios). 

Após o Reconhecimento de Competência, o laboratório deve utilizar os serviços apenas de outros 
laboratórios reconhecidos por uma Rede Metrológica do Fórum de redes ou por laboratórios acreditados 
pela CGCRE/INMETRO, para a calibração dos seus equipamentos. 

7. Ensaio de Proficiência 

7.1. O Laboratório deve participar, periodicamente, de ensaios de proficiência para os serviços do 
escopo de calibração ou ensaio. 

7.2. Para os laboratórios participantes do Processo de Reconhecimento de Competência, os Ensaios 
de proficiência oferecidos pela RMMG sempre serão aceitos. Caso o ensaio de proficiência não seja 
oferecido pela RMMG, deve obedecer aos requisitos da NIT-DICLA-026 - Requisitos sobre a Participação 
dos Laboratórios de Ensaio e de Calibração em Atividades de Ensaio de Proficiência 
(http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios). 

7.3. Nas situações onde o Laboratório tenha evidências objetivas formais de que não existe disponível 
no mercado provedor de ensaio de proficiência para algum serviço de seu escopo de reconhecimento, o 
Laboratório deverá notificar a RMMG previamente à Avaliação de Documentação ou durante a auditoria no 
local. 

7.4. A RMMG, de posse das evidências de não existência de provedor fornecidas pelo Laboratório, dará as 
instruções necessárias ao avaliador líder para a decisão a ser tomada quando da realização da Avaliação 
no Local, ou para outras medidas para assegurar a qualidade dos resultados. 

8. Materiais de Referência 

8.1. O laboratório poderá utilizar e selecionar materiais de referência utilizando como orientativo requisitos 
do documento DOQ-CGCRE-016 – Orientação para a Seleção e Uso de Materiais de Referência 
(http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaio
s) e da norma NIT-DICLA-030 – Rastreabilidade metrológica na acreditação de organismos de 
avaliação da conformidade e no reconhecimento da conformidade aos princípios das BPL 
(http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaio
s). 

8.2. Os laboratórios que realizarem solicitação de reconhecimento de competência ou extensão de escopo, 
para produtos diferentes dos já constantes em sua lista de serviços, poderão utilizar materiais de 
referência não certificados, desde que o material de referência tenha certificado de referência com 
declaração do valor e incerteza e atenda ao item 8.3.3 da NIT-DICLA 30 e que se trate de MR não 
produzido no Brasil. O laboratório terá prazo máximo de 2 anos, até a sua reavaliação, para se 
adequar a utilização de materiais de referência certificados, cumprindo os requisitos da NIT-DICLA-
030. Se na reavaliação não for apresentado certificado que atenda integralmente aos itens 8.3.1 e 
8.3.2 da NIT-DICLA 30, o serviço relacionado ao material de referência em desacordo será suspenso. 

http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/CGCRE/DOQ/DOQ-CGCRE-53_00.pdf
http://www.inmetro.gov.br/sidoq/arquivos/CGCRE/DOQ/DOQ-CGCRE-53_00.pdf
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismos/doc_organismos.asp?tOrganismo=CalibEnsaios
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8.3. O item 8.2. se aplica a materiais de referência certificados que não sejam usualmente comercializados 
no território nacional e desde que a não utilização esteja justificada por consultas ao banco de dados 
COMAR (www.comar.bam.de), cartas de exclusividade, fluxos de importação, dentre outros. Devendo, 
todas as situações, ser autorizadas pela RMMG.  

9. Preparação de documentos para avaliação 

9.1. Para todos os tipos de motivo de avaliação, diagnóstica, inicial, extensão, reavaliação ou auditoria 
interna, o laboratório recebe o formulário RMMG - F013 Solicitação de Documentação para Análise, com a 
informação de quantos conjuntos de cópias serão necessários.  

Para o caso do motivo de avaliação “acompanhamento de ação corretiva”, a decisão dos documentos a 
serem enviados é do laboratório e devem ser enviados o mesmo número de conjunto de cópias dos 
documentos solicitados para o início do processo. 

  O motivo de avaliação: acompanhamento de ação corretiva inclui ação preventiva. 

9.2.  O laboratório deve preparar o número de conjunto de cópias solicitado no formulário RMMG - F013 
Solicitação de Documentação para Análise de acordo com a solicitação de documentação feita pelo setor 
de Reconhecimento de Competência. 

9.3. Envio de Ações preventivas e corretivas 

9.3.1. No caso de envio de ações corretivas e preventivas, o laboratório deve utilizar os documentos 
do sistema da qualidade para registrar as ações tomadas e as evidências (registrar com clareza, 
informando os documentos que servem de evidências com dados suficientes para identificá-los).   

9.3.2. Para o envio por meio digital, o laboratório deve compactar em um único arquivo (zipar) o 
registro de cada não conformidade ou evidência com todas as evidências relacionadas. 
Exemplificando: a NC 05.zip contém o registro de não conformidade 05 e todos os documentos que 
servem de evidências para resolver a não conformidade 05. O mesmo se aplica para oportunidade de 
melhoria. 

10.  Certificado do Reconhecimento de Competência 

O Reconhecimento de Competência tem validade de 2 (dois) anos, contados a partir do primeiro dia após a 
avaliação. Para os laboratórios em processo de reavaliação, terá a data inicial da validade do certificado 
contada um dia após o vencimento do mesmo. O certificado de Reconhecimento de Competência será 
emitido após a eliminação de todas as não conformidades do laboratório e após a aprovação da lista de 
serviço. A entrega do certificado pode ser pessoalmente ou por correio, dependendo da disponibilidade do 
laboratório e da RMMG. O prazo para entrega do certificado será de 30 (trinta) dias após a finalização do 
processo 

11. Selo do Reconhecimento de Competência 

11.1. Após a finalização do processo, o laboratório deve fazer o uso do selo do Reconhecimento de 
Competência ou colocar em seus relatórios/laudos a seguinte frase: “OS ENSAIOS ABAIXO FAZEM 
PARTE DO ESCOPO RECONHECIDO PELA RMMG”. 

Para uso do Selo consultar a norma RMMG - N008 - Uso do Selo, disponível no site da RMMG 
(www.rmmg.com.br), na área biblioteca. 
Apenas os certificados com o selo ou inscrição citada acima evidenciarão que os serviços foram prestados 
por laboratório reconhecido pela RMMG. 
Os laboratórios que emitirem certificados com o selo fora do escopo reconhecido ficam sujeitos às 
penalidades de suspensão ou cancelamento do Reconhecimento. 
 

12. Relatórios de ensaios/calibração 

12.1. Para elaboração de relatórios/laudos o laboratório deve seguir os requisitos do item 5.10 da ABNT 
NBR ISO/IEC 17025. 

12.2. Para emissão dos relatórios/ laudos os laboratórios podem optar por emitir relatórios separados, 
como um relatório com os serviços reconhecidos e um para os não reconhecidos. Ou emitir apenas um 
relatório com os ensaios não reconhecidos separados dos reconhecidos e a seguinte frase: “OS 

http://www.comar.bam.de/
http://www.rmmg.com.br/
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ENSAIOS ABAIXO NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO RECONHECIDO PELA RMMG”. 

12.3. Para laboratórios de vibração e acústica, os relatórios devem conter: 

12.3.1.  Informações iniciais na ordem adequada ao laboratório (que podem ser precedidas de um 
sumário).  

 Nome e endereço do laboratório  

 Local de realização dos ensaios  

 Identificação unívoca a (5.10.2 c e 5.10.2 d)  

 Método de ensaio com as informações: norma e edição, procedimento e revisão  

 Data da realização do ensaio  

 Resultados das medições (5.10.2 i)  

 Nome, função e assinatura do signatário autorizado  

 Equipamentos, número dos certificados de calibração e data de validade da calibração  

 Desvios, adições e exclusões do método, se for o caso.  

 Condições ambientais, conforme especificado na nota técnica específica.  

 Croquis dos pontos de medição  

 Fotos dos pontos de medição  

 Localização por GPS dos pontos de medição 

12.3.2. Outras informações podem ser incluídas após as especificadas acima desde que precedidas do 
texto: “AS INFORMAÇÕES A SEGUIR NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO RECONHECIDO PELA 
RMMG.” 
Sendo que essas outras informações estão sujeitas a avaliações técnicas. 
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