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29 de Setembro de 2022 

 

PARA:   Licenciados e Certificados do programa API Monograma e APIQR 

 

RE: Taxas Anuais e de Solicitação de Licença e Certificação de 2023 

 

O programa API Monograma e APIQR vem trabalhando constantemente para trazer mais produtos ao programa de 

licenciamento, aumentar a eficácia das auditorias do API e ajustar as respostas aos clientes, mantendo o preço das taxas 

de solicitação e anuidades por quase uma década. Esses e os demais esforços visam melhorar o programa e aumentar o 

valor oferecido às empresas licenciadas e certificadas. Embora os esforços para a melhoria do programa continuem, não 

podemos mais mantê-los com as taxas atuais. Após uma análise cuidadosa, determinamos que devemos aumentar a 

taxa de inscrição e a anuidade. Os valores revisados estão detalhados abaixo e serão aplicados às anuidades do 

Monograma e APIQR em 2023, e a novas aplicações enviadas após 31 de dezembro de 2022. 

Licenças/Certificações Taxas de Solicitação Anuidades 

Primeira Licença de Monograma $7,000 $7,000 

Segunda Licença de Monograma $4,500 $4,500 

Terceira Licenças de Monograma e demais $2,500 $2,500 

API Spec Q1 ou Q2 $3,500 $3,500 

API Spec Q1 ou Q2 e ISO 9001 $3,500 $3,500 

ISO 9001 $2,000 $2,000 

ISO 14001 $2,500 $2,500 

API 18LCM $3,500 $3,500 

APIQR Multi-Site $3,500 $3,500 

Alternative Marking Agreement $4,000 $4,000 

 

Como mencionado anteriormente, o API investe continuamente em melhorias nos programas Monograma e APIQR para 

beneficiar empresas licenciadas e certificadas. Alguns desses investimentos estão listados abaixo: 

 

• Adicionamos várias novas normas e especificações de produtos ao programa na área de equipamentos 

submarinos, completações e tecnologia de barreira e implementamos treinamento de auditores e de membros 

da equipe nessas novas normas e especificações. 

• Implementamos melhorias no agendamento de auditorias para acelerar o processo e oferecer aos auditores 

flexibilidade para agendar as auditorias diretamente com a empresa licenciada ou certificada. 

• Aumentamos as auditoria de observação de auditores e treinamentos, ou “calibração” de auditores, para 

garantir auditorias mais eficazes em todo o grupo de auditores. 

• Instituímos revisões técnicas obrigatórias programadas regularmente para o time de revisores para promover 

uma metodologia mais consistente, conciliando os achados de auditoria com requisitos técnicos. 

• Adicionamos novos membros à equipe dedicados exclusivamente à manutenção e melhoria do portal web 

myCerts que já implementaram melhorias para facilitar o acesso, a solicitação de licença e certificação, a 

comunicação e as revisões de auditoria, e continuarão fazendo melhorias no futuro. 

 

Os membros da equipe do programa Monograma e APIQR estão trabalhando para atender às necessidades da indústria 

e só podem fazê-lo com o apoio das empresas licenciadas e certificadas. O programa Monograma e APIQR agradece sua 
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participação no programa e aplaude seu compromisso com a qualidade. Se você tiver dúvidas sobre as taxas, por favor 

envie um e-mail para Certification@api.org. 

 

Sinceramente,  

 
Kevin Ferrick 

Diretor Sênior dos Programas Monograma e APIQR  
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