SADCAS F 60 (e)

Ref. SADCAS Nº:

AVALIAÇÃO DE LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO NO LOCAL
Data(s) de avaliação:
Avaliador:
Observador:
Nome do Laboratório:
Área / Campo de Operação:
Representante do Laboratório:
Endereço do Local de Avaliação:

Duração (dias)

FUNÇÃO DE CALIBRAÇÃO A SER AVALIADA

Conforme
Cláusula
ISO/CEI
17025
4.1.3

5.5.4
5.5.6
5.5.10
5.2.3
5.4.2
5.10.2
5.3
4.13.2

Edição Nº 1

=C
Não-Conforme = NC
Não Aplicável = NA
1. Documentação sobre Qualidade (Por favor identifique claramente o que foi analisado
durante a avaliação)

C/NC/NA

O sistema de gestão abrange o trabalho realizado fora das instalações permanentes?

Há um procedimento documentado para realizar calibrações no Local?
Se o procedimento existe cobre o seguinte:
•
Identificação dos padrões de referência e equipamento a ser utilizado?
•
Embalagem e transporte de equipamento?
•
Controlo intermediário de padrões, no local?
•
Supervisão de pessoal quando necessário?
•
Procedimentos de calibração?
•
Certificados de calibração?
•
Registo de condições ambientais?
•
Registos de actividades no local?
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Clausula
ISO/IEC
17025
5.5.6

2. Avaliação presencial ou Vertical da calibração realizada no local

•

5.3.2
5.5.10
5.2.3

•
•
•
•

5.8.3

•

4.4.2
5.4.1
4.13.2.1
4.13.2.2
5.10.2 b)

•
•
•
•
•
•
•

O equipamento foi manuseado e transportado de forma a evitar danos e e a que
mudassem os seus valores metrológicos?
O ambiente era adequado?
As condições ambientais foram registadas?
São realizadas verificações intermediárias antes de tomar medidas?
Os metrologistas fazem prova de competência para realizar calibrações no local?
Como?

O item a ser calibrado foi inspeccionado, antes da calibração para determinar a sua
condição?
O cliente é consultado para determinar os seus requisitos antes do início da
calibração?
São mantidos registos das discussões pertinentes com os clientes?
São utilizados procedimentos de calibração aprovados?
Os resultados são registados?
Os registos mantém-se identificáveis na actividade no local?
O certificado de calibração especifica que a calibração foi realizada no local?
O endereço da localização local está indicado no certificado?

3. Recomendação (por favor faça uma recomendação clara)

Assinatura
Avaliador Técnico:
Assinatura
Avaliador Coordenador:

Edição Nº 1

Data:

Página 2 de 2

Data de Edição: 2010-06-15

