Verificação Metrológica de Manómetros,
Vacuómetros e Manovacuómetros
Pedido de Verificação Metrológica
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Nome: PG05_03_imp07.05

Contrato de Prestação de Serviços de Verificação Metrológica de Manómetros, Vacuómetros ou Manovacuómetros, por delegação do Instituto Português da Qualidade.

Hotgas – Inspeções e Calibrações, Lda., com sede na Av. Oliveira Zina, n. 874, r/c, 4440-506 Valongo, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Valongo, sob o nº 11883, pessoa coletiva nº 504 613 146.
Considera-se que a Hotgas é um Organismo de Verificação Metrológica (OVM) para o âmbito de verificação de manómetros,
vacuómetros e manovacuómetros, em conformidade com o Despacho n. 1051/2020, Diário da República, 2ª série de 24-01-2020.
Através do preenchimento da Ficha de Requisição (destacável abaixo), o cliente formaliza a requisição do serviço à Hotgas, e aceita as
condições aqui descritas.
Dados complementares do contrato:
Para que a Verificação Metrológica se realize, o equipamento tem que possuir Aprovação de Modelo válida e comprovável.
Para a realização das operações de Verificação Metrológica, todos os equipamentos devem estar bom estado de funcionamento e num
estado de conservação e limpeza aceitável. Quando tal não se verificar, o mesmo não poderá ser Verificado, sendo devolvido ao
requerente.
Como resultado das Verificações Metrológicas, serão emitidos Certificados de Verificação ou Boletins de Rejeição, conforme o resultado
obtido nos ensaios. Os modelos dos certificados de Verificação ou Boletins de rejeição, foram aprovados pelo IPQ.
Caso o equipamento evidencie violação do sistema de selagem, poderá ser considerada a ação de Primeira Verificação.
Os equipamentos deverão ser entregues pelo proprietário ou seu mandatário nas instalações da Hotgas, Lda, sitas na Av. Oliveira Zina, n.
874, r/c – 4440-506 Valongo, durante o horário de expediente (2ª a 6ª feira, das 8h30min às 12h30min; das 14h às 18h)
As taxas de Verificação Metrológica a cobrar, são as que se encontrem em vigor e definidas por despacho do Instituto Português da
Qualidade.
Toda a informação recolhida para efeitos da realização dos trabalhos, será considerada confidencial. Consulte a política de proteção de
dados em vigor na Hotgas em www.hotgas.pt “POLÍTICA DE PROTEÇÃO DE DADOS”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ficha de Pedido de Trabalho

Proc(s).Nº:_____________________________

Data e hora:__________

Requerente (nome com que sairá a fatura) : ______________________________________________________________________
Morada: ____________________________________Cod. Post.______-_____Localidade:_________________________
NIF: _____________ Tel.: ______________ Telem.: _______________ email:____________________________________
Proprietário (nome que sairá no boletim): ______________________________________________________________________
Morada: ____________________________________Cod. Post.______-_____Localidade:_________________________
NIF:__________________

Concelho:__________________________ Distrito:_________________________

Equipamentos entregues:
Tipo de
Tipo de
Instrumento Verificação
(1)

Marca

Modelo

Nº de série

(2)

Classe Intervalo
de
de
exatidão Medição

Pressão
de
Regime

Observações

(1) M = Manómetro; MV = Manovacuómetro; V = Vacuómetro.
(2) PV = Primeira Verificação; VP = Verificação Periódica.

Assinatura do requerente:_____________________________

Observações:_______________________________________________________________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Receção dos equipamentos: ___________________________________________

Data e hora: _________________

Recebi, ____ equipamentos para verificação metrológica, conforme especificado.
Requerente:__________

P’ Hotgas:___________________

Poderá fotocopiar esta ficha de requisição para pedidos posteriores . (PG05_03_imp07)

