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Ofício-Circular nº 1/2018/CGQ-CGAL/CGAL/MAPA/SDA/MAPA
Brasília, 01 de fevereiro de 2018

Aos Responsáveis pela Direção dos Laboratórios Credenciados junto ao MAPA, segundo IN 57/2013.

Assunto: Implementação do Sistema de Credenciamento de Laboratórios, por meio do Portal de
Serviços do Governo Federal

1.
Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos informar que a CGAL/SDA/MAPA, juntamente
com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG, implementou um sistema para
gerenciamento e análise dos processos de solicitação de credenciamento de laboratórios, por meio do
Portal de Serviços do Governo Federal.
2.
Assim, as solicitações de credenciamento, extensão de escopo, alteração de endereço,
alteração de razão social, alteração de área sica, alteração de responsabilidade técnica, alteração de
gerente da qualidade, alteração de responsável pela direção, segundo IN 57/2013, poderão ser
realizadas acessando o Portal de Serviços do Governo Federal, no seguinte endereço eletrônico:
https://servicos.gov.br/servico/credenciar-laboratorio-na-rede-nacional-de-laboratoriosagropecuarios-do-mapa
3.
No sistema o solicitante poderá acompanhar o andamento de seu processo até a sua
completa ﬁnalização, além de apensar documentos e informações complementares sempre que
solicitado.
4.
As solicitações, a par r da presente data, serão realizadas apenas por meio do referido
sistema, sem a necessidade de envio de documentação via correios. As solicitações que já se
encontram protocoladas no MAPA continuarão sendo analisadas até sua conclusão.
5.
Os credenciamentos na área de sementes e mudas deverão con nuar sendo realizados
no Sistema RENASEM, até a devida adequação da legislação que rege esta área.
6.
Dúvidas poderão ser sanadas por meio de contato telefônico com a CGQ/CGAL, no Fone
061 3218 2041, ou do correio eletrônico credenciamento.cgal@agricultura.gov.br.
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ERNESTO DO NASCIMENTO VIEGAS, Coordenador de
Gestão da Qualidade, Auditoria e Credenciamento, em 01/02/2018, às 14:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
Documento assinado eletronicamente por RODRIGO BARBOSA NAZARENO, Coordenador (a)
Geral de Laboratórios Agropecuários, em 01/02/2018, às 15:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
3993009 e o código CRC 8769A8B3.
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