
DADOS DA EMPRESA

Nome Fantasia: OptiFlow
Descrição de Serviços: Calibração de vazão, pressão e temperatura com padrões 
rastreados ao INMETRO em laboratório e campo.. Comissionamento e start up de 
instrumentos. Manutenção de instrumentos industriais.
Razão Social: OptiFlow Engenharia e Consultoria EIRELI - ME
Website:  optiflow.com.br
CNPJ: 26.396.925/0001-97
Data de abertura: 21/10/2016
CNAE Principal: 46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de 
máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Tipo:  EIRELI
Porte: Microempresa
Número de colaboradores: 5

LOCALIZAÇÃO
Rua Gilvan Fernandes, N. 188, GALPÃO 04 ,Condomínio Norte Center Empresarial, 
Loteamento Recreio de Ipitanga, Caji, Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42700-530

CONTATOS PRINCIPAIS
Nome: Wladimer Schapowal Junior
Cargo: Diretor Comercial
Telefone principal: (79) 99942-5410
Telefone secundário: (79) 3024-4985
E-mail: comercial@ictinspecao.com.br

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSA EMPRESA

    1. Sistema rastreado RBC com padrões Micro Motion calibrados na Emerson (ISO/IEC 17025 acreditação Inmetro N. 0332)
        a. Faixa em massa 0,2 a 50 000 kg/h
        b. Faixa em volume 0,2 a 50 000 L/h
        c. Incerteza em massa de +/- 0,06%
        d. Incerteza em volume +/- 0,06%
        e. Incerteza em densidade +/- 0,0005 g/cm3
        f. Diâmetros ½ a 4 pol

    2. Verificação de desempenho & medição de vazão com ultrassônico portátil clamp on 
    3. GE AT600 (2 a 300 pol)
    4. Calibração de transmissores de pressão on site – 0 a 6894 kPa (0 a 1000 psi)
    5. Calibração de transmissores de temperatura on site
    6. Comissionamento, configuração e start up de:
        a. Transmissores de pressão, vazão, temperatura e nível 
        b. Analisadores de processo
        c. Computadores de vazão (Floboss & ROC)
        d. Posicionadores
    7. Sistemas de medição fiscal & apropriação de petróleo e gás natural

PRODUTOS

    8. Representantes da Panametrics e Druck, para os Estados da BA, SE, AL e RN onde temos: medidores de vazão ultrassônicos intrusivos e clamp 
on para gases e líquidos (fixos e portáteis), analisadores de umidade, medidores de vazão e peso molecular para gás de flare; sensores de pressão e 
nível (por pressão), calibradores de pressão e temperatura e handheld (comunicadores de campo) HART, Fieldbus e Profibus, bombas pneumáticas e 
hidráulicas para calibração; sistemas integrados de gestão da calibração.
    9. Representante da Emerson para o segmento de E&P nos Estados da BA e SE, onde temos: medidores de vazão, pressão, temperatura, analisadores 
de gases e líquidos, cromatógrafos, válvulas reguladoras, PSV, sistema de controle e gestão de ativos.

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS POR ESSA EMPRESA

Serviços de caldeiraria com aço inox
Aluguel de instrumentos de medição

CERTIFICAÇÕES

CORE 
CREA
Participando do PQF (Programa de Qualificação de Fornecedores da FIEB)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

CREA
• CREA-SE - Engenharia Mecânica
• CFT - 03 - Conselho Federal dos Técnicos Industriais


