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Parágrafo único. Após o exaurimento da fase recursal, a
aplicação da sanção será formalizada pela Seção de Penalidades, a
qual providenciará a publicação no Diário Oficial da União e o
registro no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e demais sistemas, assim como efetivará os encaminhamentos
contidos na decisão.
Art. 14. Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício,
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis
de justificar a inadequação da sanção aplicada.
Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar
agravamento da sanção.
Art. 15. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de
fazer ou não fazer, assegurado sempre o direito de defesa.
Seção V
Disposições Finais
Art. 16. Esta Portaria deverá ser obrigatoriamente expressa
nos editais e termos de contrato emitidos pelo MDIC, em complementação às demais leis e atos normativos aplicáveis, inclusive nas
hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação.
Art. 17. A aplicação de penalidade não prejudica o direito de
a Administração recorrer às garantias contratuais com o objetivo de
ser ressarcida dos prejuízos que o contratado lhe tenha causado.
Art. 18. Na contagem dos prazos referidos nesta Portaria,
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos
neste artigo em dia de expediente no órgão.
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Incluir os modelos BPW-10.000/6, BPW-10.000/7 e BPW10.000/8 na família BPW-10.000, aprovada pela Portaria Inmetro/Dimel n° 0138/2009 e autorizar a utilização opcional de mostrador
remoto nos modelos da referida família, de acordo com as condições
de aprovação especificadas na íntegra da portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

PORTARIA Nº 244, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, no uso de suas atribuições, legais e regulamentares que lhe confere a Portaria da Presidência da República n° 1.690, de 16 de agosto de 2016 e tendo em
vista o disposto no inciso II do artigo 76 da Portaria MDIC n° 159,
de 21 de junho de 2016 e no Decreto nº 7.938, de 19 de fevereiro de
2013, assim como os dispositivos estabelecidos nas Resoluções do
Conmetro n.º 13, de 20 de dezembro de 2006 e nº 04, de 6 de
setembro de 2007, considerando as informações e documentos constantes do processo Inmetro n.º 52600.039740/2015, resolve:
Revogar a Portaria Inmetro/Dimel n.º 053, de 08 de fevereiro
de 2007, referente à autorização para executar os ensaios metrológicos exigidos para a verificação após reparo de medidores de
energia elétrica, concedida à Elektro Eletricidade e Serviços S.A., sob
o código nº PSP15.
A íntegra da Portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/pea.
MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto
PORTARIA Nº 245, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as
atribuiçãos dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação
metrológica aprovada pela Resolução n.º 11,de 12 outubro de 1988,
do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994; e,
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro
nº 52600.00020645/2016, resolve:
Autorizar, em caráter opcional, a utilização de sistema de
tombadores de caminhões na família de modelos BPR-10.000, de
acordo com as condições especificadas na íntegra da portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

Incluir o modelo iMETER2 de dispositivo medidor, opcional, marca Wayne, aprovado pela Portaria Inmetro/Dimel n.º 113, de
07 de junho de 2016, nos modelos de bombas medidoras de combustíveis líquidos aprovados pelas Portarias Inmetro/Dimel Portarias
Inmetro/Dimel nº 192, de 14 de outubro de 2016.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

PORTARIA Nº 247, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA N o- 251, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindolhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
etilômetros portáteis e não portáteis aprovado pela Portaria Inmetro
n.º 006/2002; e,
Considerando o constante do processo Inmetro n.º
52600.00022186/2016-94, resolve:
Autorizar, em caráter opcional, a utilização de bocal para o
etilômetro portátil modelo Alco-Sensor IV, aprovado pela Portaria
Inmetro/Dimel n.º 189 de 31 de outubro de 2003, de acordo com as
condições especificadas na íntegra da portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

MARCOS PEREIRA

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
QUALIDADE E TECNOLOGIA
DIRETORIA DE METROLOGIA LEGAL

Nº 247, segunda-feira, 26 de dezembro de 2016

MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto
PORTARIA Nº 248, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as
atribuiçãos dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação
metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de
1988, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
sistemas de medição equipados com medidores de fluido, utilizados
na medição de petróleo, seus derivados líquidos, álcool anidro e álcol
hidratado carburante, aprovado pela Portaria Inmetro n° 64/2003; e
Considerando o constante do Processo Inmetro n.º
52600.020890/2016, resolve:
Excluir a alínea "c" do item 4 da Portaria Inmetro/Dimel n.º
371, de 24 de novembro de 2008., de acordo com as condições de
aprovação especificadas na íntegra da portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as
atribuiçãos dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação
metrológica aprovada pela Resolução n.º 11,de 12 outubro de 1988,
do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994; e,
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro
nº 52600.00023390/2016, resolve:
Autorizar, em caráter opcional, a utilização de até quatro
dispositivos receptores de carga (plataformas) no instrumento de pesagem modelo 900i RF, de acordo com as condições especificadas na
íntegra da portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto
PORTARIA N o- 252, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria Inmetro n.º 257, de 12 de novembro de 1991, conferindolhe as atribuições dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de
outubro de 1988, do Conmetro.
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
esfigmomanômetros eletrônicos digitais de medição não invasiva,
aprovado pela Portaria Inmetro n° 096/2008, e,
Considerando o constante do processo Inmetro nº
52600.019738/2016, resolve:
Art. 1º - Aprovar o modelo BP-1209, de esfigmomanômetros
eletrônico digital destinado à medição não invasiva da pressão arterial
humana, marca Techline, e condições de aprovação especificadas na
íntegra da portaria.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/
MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR

PORTARIA N o- 249, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016
CIRCULAR N° 75, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016
O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício
da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12
de outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de
bombas medidoras para combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro n.° 023/85 e pela Portaria Inmetro n.º 52/2004; e,
Considerando o constante do Processo Inmetro n. º
52600.00021365/2016, resolve:
Modificar os modelos de bombas medidoras de combustíveis
líquidos da família Helix, aprovados pela Portaria Inmetro/Dimel n.º
0231, de 08 de dezembro de 2014 com a inclusão do acessório
receptáculo USB para mídia e do acessório sistema de mídia sem fio,
como acessórios opcionais, nesses modelos.
A íntegra da portaria encontra-se disponível no sítio do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/pam/

MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

MAURÍCIO EVANGELISTA DA SILVA
Substituto

PORTARIA Nº 246, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016

PORTARIA Nº 250, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, no exercício da delegação
de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através
da Portaria nº 257, de 12 de novembro de 1991, conferindo-lhe as
atribuiçãos dispostas no subitem 4.1, alínea "g", da regulamentação
metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de
1988, do Conmetro;
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para
instrumentos de pesagem não automáticos, aprovado pela Portaria
Inmetro nº 236/1994;
Considerando os elementos constantes do processo Inmetro
nº 52600.021364/2016, resolve:

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício
da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do
Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12 de novembro de 1991,
conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da
Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12
de outubro de 1988, do Conmetro,
De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de
bombas medidoras para combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria
Inmetro n.° 023/85; e,
Considerando o constante do Processo Inmetro n.º
52600.00008030/2016, resolve:
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Institui consulta pública tendo por objeto a
edição de Portaria da Secretaria de Comércio Exterior destinada a alterar a Portaria
SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011.
O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelos incisos I e XIX do art. 17 do Anexo I ao Decreto nº 8.663, de
3 de fevereiro de 2016, resolve:
Art. 1° Instituir procedimento de consulta pública tendo por
objeto a edição de Portaria da Secretaria de Comércio Exterior destinada a alterar a Portaria SECEX nº 23, de 14 de julho de 2011, no
que concerne ao tratamento administrativo das importações e exportações e a concessão dos regimes de drawback.
§1° A minuta de Portaria SECEX objeto desta consulta pública será disponibilizada no endereço eletrônico na Internet do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC
(www.mdic.gov.br) e do Portal SISCOMEX (portal.siscomex.gov.br).
Art. 2° Fica aberto, a contar da data de publicação desta
consulta pública, o prazo de 20 (vinte) dias para que sejam apresentadas sugestões relacionadas ao texto objeto da consulta.
Art. 3° As sugestões deverão ser encaminhadas ao Departamento Competitividade no Comércio Exterior (DECOE), por intermédio do e-mail "decoe.cgnf@mdic.gov.br".
§ 1° No campo "assunto" do e-mail, deverá constar obrigatoriamente "Consulta Pública - Portaria SECEX".
§2° O conteúdo da mensagem deverá indicar claramente o
nome do proponente, o endereço e o telefone, além de eventuais
informações sobre órgãos, entidades ou empresas que represente.
§3° Não serão apreciadas sugestões anônimas, conforme o
art. 5°, inciso IV, da Constituição da República.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

