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1 OBJETIVO 

O objetivo deste Procedimento é assegurar as condições gerais para se efetuar o processo de Avaliação de 
Conformidade voluntária para a Validação de Projetos de Válvulas Industriais para instalações de exploração, 
produção, refino e transporte de produtos de petróleo, com foco na segurança, através do mecanismo de 
certificação, atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR 15827 e Portaria INMETRO No 272 na versão vigente. 

 

2 ESCOPO 

O mecanismo de Avaliação de Conformidade descrito neste Procedimento para obtenção e manutenção da 
licença para uso da Marca de Conformidade é baseado na Portaria No. 272 – Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO – 
Regulamento De Avaliação Da Conformidade Para Válvulas Industriais De Petróleo – RAC. Todas as etapas do 
esquema operacional da Avaliação da Conformidade estão incluídas neste procedimento. É uma obrigação da SGS 
implementar todos os mecanismos de Avaliação de Conformidade descrito no RAC e nos documentos de referência, e 
nos documentos que venham a ser publicados, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o INMETRO. 

Este procedimento utiliza a certificação voluntária como mecanismo para a Avaliação da Conformidade. O modelo 
de certificação adotado é a avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade e avaliação do projeto e ensaio de 
protótipo da válvula, abrangendo a análise documental do memorial de cálculo e dos documentos de projeto, do 
processo de fabricação e de ensaios no produto. 

Este Procedimento descreve as políticas e procedimentos concernentes à certificação de Válvulas Industriais, 
distintos de outros serviços realizados pela SGS e inclui qualquer adição ou mudança aos Procedimentos que seja 
específica ao produto. 

 

3 DEFINIÇÕES 

A seção de “Definições” e “Siglas” no Regulamento de Avaliação de Conformidade para Válvulas Industriais para 
instalações de exploração, produção, refino e transporte de produtos de petróleo contém definições apropriadas 
relativas ao processo de avaliação de conformidade das Válvulas Industriais, bem como a norma ABNT NBR 
15827 item 3 “Termos e Definições” e 4“Siglas e Abreviaturas”. 
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4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

o Portaria do INMETRO 272 - Requisitos de avaliação da Conformidade para válvulas industriais para 
instalações de exploração, produção, refino e transporte de produtos de petróleo.  
 

Portaria 272.pdf

 
o ABNT NBR 15827 – Válvulas Industriais para instalações de exploração, produção, refino e transporte de 
produtos de petróleo – Requisitos de projeto e ensaio de protótipo. 
o IND 2000-06 FAT - Ficha de Atendimento Técnico  
o IND 3038-08 Emissão Proposta Certificação Válvula NBR-15827 
o IND 1709-04 Registro de Execução - Pasta do serviço 
o IND 3040-08 Avaliação de Projeto Válvulas NBR-15827 – Fase 1 e 2 
o IND 3042-08 Assinatura de Válvulas NBR-15827 - Fase 3 
o IND 1620-03 Registro de Capacitação - Service Sheet 
o IND 1581-03 Descritivo de Funções do Departamento Industrial 
o IND 3035-07 Processo de Seleção e Homologação 
o IND 1515-04 Subcontratação de Serviços 
o IND 1764-00 Tratamento de reclamações, apelações e denúncias 
o IND 3041-11 Book Auditoria Válvulas NBR 15827.docx 
o IND  3103-11 Orientações de Uso da Marca de Certificação de Produto da SGS.doc 
o IND 3105/11 Logomarcas para Uso nas Válvulas Industriais  
o ISO/IEC GUIA 65 – Requisitos Gerais para Organismos que Operam Sistema de Certificação de Produto  
o Portaria NIT-DICOR-57 Diretriz do IAF para Aplicação do ISO/IEC Guia 65:1996 
o Portaria 361 Requisitos Gerais de Certificação de Produtos 
o NIT DICOR 24 Critérios para a Acreditarão de Organismo de Certificação de Produto e de Verificação de 
Desempenho de Produto.  
 
 

5 RESPONSABILIDADES 

Em adição às responsabilidades definidas no Manual do Sistema de Gestão, e do Procedimento IND-1581-03 
Descritivo de Funções do Departamento Industrial, para a Certificação de Produto, as seguintes definições de 
responsabilidades são consideradas: 
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O Gerente de Certificação / Operacional é responsável por: 
• Assegurar que os requisitos deste procedimento sejam atendidos e pelo processo de certificação de acordo 
com os requisitos estabelecidos neste Procedimento Local 
• Aprovação do pacote de certificação.  
• Gerenciar a eficácia do sistema de gestão da qualidade na operação; 
• Definir os membros e presidir as reuniões de análise crítica do sistema de gestão da qualidade na operação; 
• Programar auditorias internas da qualidade; 
• Prover recursos necessários para a efetiva implementação do sistema de gestão da qualidade na Operação; 
• Proporcionar condições para execução das auditorias internas na operação; 
• Identificar e registrar quaisquer problemas relativos aos serviços prestados, processo e sistema de gestão da 
qualidade; 
• Desdobrar a Política da Qualidade em todas as atividades desenvolvidas. 
 
O Coordenador Técnico – Certificação de Válvulas é responsável por:  
• Coordenador técnico de todo o processo de certificação incluindo encaminhamento de produtos para execução 
de ensaios em laboratórios credenciados, a realização de auditorias de acordo com os requisitos estabelecidos 
neste Procedimento Local e pelo Regulamento de Avaliação de Conformidade para Válvulas Industriais De 
Petróleo. 
• Revisão técnica dos pacotes de certificação.  
• Analisar os documentos de auditoria e emitir um parecer sobre os mesmos.  
• Revisão periódica e atualização deste procedimento. 
• Avaliação de Desempenho da Equipe auditora (contratado e subcontratado) 
 
O Coordenador da OS é responsável por : 
• Fazer todo o controle operacional da Ordem de Serviço 
• Manter atualizado a pasta dos auditores  
• Comunicar o cliente sobre a programação da auditoria 
• Solicitar do fabricante os documentos do sistema de gestão. (Fase 2 e 3) 
• Enviar todo o pacote de auditoria para os auditores executar o trabalho conforme procedimento IND-3041-11 
Book de Auditoria Válvulas NBR15827.docx. 
• Atualizar o site da SGS – Certificação de Válvulas Industriais, 
• Atualizar o service sheet – Certificação de Válvulas Industriais,  
• Atualizar o banco de dados do Inmetro após a emissão do certificado ao cliente. 
 
Os profissionais (auditores e/ou inspetores) são responsáveis por: 
• Execução de avaliações através do processo de auditoria/acompanhamento de testes de acordo com os 
requisitos estabelecidos neste Procedimento e pelo Regulamento de Avaliação de Conformidade para Válvulas 
Industriais De Petróleo e coleta de amostras para encaminhamento a laboratórios credenciados.  
• Preenchimento de toda documentação referente a auditoria, devendo ser encaminhada ao coordenador da OS 
para revisão do Coordenador Técnico. 
• Elaboração do Plano de auditoria e lista de verificação 
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Os profissionais podem eventualmente ser contratados pela SGS. Vide procedimento 1515/04 Contratação e 
Subcontratação.  
 
O Conselho consultivo (Também referenciado neste procedimento como Comissão, de acordo com nomenclatura 
adotada pelo RAC) de Avaliação da Conformidade é responsável por: 
 
• Analisar e emitir parecer quanto a denúncias, apelações e reclamações; 
• Analisar e emitir parecer quanto às políticas / procedimentos da SGS envolvendo a concessão, manutenção, 
suspensão, extensão, redução e concessão de certificação; 
• auxiliar na elaboração da política de imparcialidade de suas atividades de certificação; 
• contrapor-se a qualquer tendência, da parte dos proprietários do organismo de certificação, a permitir que 
considerações comerciais ou de outro tipo impeçam a objetiva prestação dos serviços/atividades de certificação; 
• aconselhar sobre aspectos que afetem a confiança na certificação, incluindo transparência e percepção do 
público. 
 
 

6 PARTE DESCRITIVA - COMERCIAL 

Para as solicitações de clientes para certificação de Válvulas Industrias conforme norma NBR-15827, o 
departamento comercial deverá enviar a FAT (Ficha de Atendimento Técnico) para o cliente preencher, após 
preenchida e encaminhada ao  Responsável Comercial deverá elaborar a proposta comercial conforme o 
procedimento IND 3038-08 Emissão Proposta Certificação Válvula ABNT NBR-15827. 
 
Ao receber o aceite da proposta comercial, através de contrato assinado, formulário próprio ou outra forma de 
confirmação das condições propostas pela SGS, o responsável pelo atendimento comercial deverá seguir o 
procedimento IND-1489-03 Procedimento Ordem de Serviço, ao transferir a solicitação de certificação à 
Coordenação Técnica e Coordenadora da OS.  
 
Nota: A confirmação do cliente, deverá conter no mínimo referencia à aceitação das condições para Avaliação da 
Conformidade descritas no Regulamento de Avaliação da Conformidade e condições comerciais da SGS. 
 

7 PARTE DESCRITIVA 

Recebimento da solicitação de certificação (Ordem de Serviço – OS) 
No recebimento da ordem de serviço do coordenador técnico, o coordenador da OS designado deverá realizar as 
etapas a seguir, devendo registrar cada etapa na ordem de serviço. 
 
Ao receber a Ordem de Serviço, o coordenador da OS deve preparar o Check List - CVI específico conforme IND 
1709-04 Registro de Execução - Pasta do serviço, e manter documentada todas as etapas durante todo o 
processo de certificação de produto e providenciar o envio dos registros definidos no procedimento IND 3041-11 
Book Auditoria Válvulas NBR 15827.docx 
 
Os processos de concessão, manutenção, extensão, redução ou alteração de certificação, devem ser tratados da 
mesma forma. Diferindo entre eles apenas a questão do dimensionamento da equipe. Emendas e alterações 
quanto ao escopo serão avaliadas pelo coordenador técnico no que se refere às atividades a serem executadas. 
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Preparação para avaliação de Concessão, Extensão e Manutenção de Escopo 
O coordenador da Os juntamente com o coordenador técnico deve elaborar um planejamento contendo as datas 
da auditoria, a provisão para deslocamento, hospedagem e alimentação.  

Seleção da equipe auditora – Auditoria de Concessão, Manutenção e Extensão de escopo. 
O coordenador Técnico e/ou Gerente Operacional define as fontes de recrutamento a serem utilizadas. O 
recrutamento pode ser interno ou externo através de consulta ao arquivo de currículos de candidatos, anúncios 
em jornais, contato com consultorias de seleção de pessoal ou outros meios considerados adequados pela SGS.  
 
O coordenador Técnico deverá estabelecer a equipe auditora para cada etapa dos serviços, conforme os 
seguintes critérios: 
 
a. Verificação de projeto (Fase 1), a equipe auditora deve ser composta por profissionais com ano menos o perfil: 
o Engenheiro com mais de 5 anos de formado, com no mínimo 3 anos de experiência ou técnico com mais de 8 
anos de experiência em projetos de equipamentos mecânicos similares, com base em: 
o Normas API, BS, ASME e ANSI; 
o Seleção de materiais; 
o Análises estruturais e de escoamentos de fluidos por elementos finitos ou quando aplicável análise 
computacional de mecânica dos fluidos; 
o Serão aceitos especialistas em Projetos de válvulas aprovados pelo Programa de Mobilização da Industria 
Nacional de Petróleo e Gás – PROMIMP 
o Certificado Auditor NBR ISO 9001. 
 
  
b. Verificação Fase 2 e 3 - Acompanhamento de teste de protótipo e assinatura da válvula a equipe auditora deve 
ser composta por profissionais com ao menos o perfil: 
o Engenheiro com mais de 3 anos de experiência em projeto ou fabricação ou inspeção de válvulas ou 
equipamentos mecânicos similares, ou; 
o Técnico com mais de 5 anos de experiência em qualquer destas áreas: projeto ou fabricação ou inspeção de 
válvulas ou equipamentos mecânicos similares, aplicando as normas API, BS, ASME e ANSI 
o Certificado Auditor NBR ISO 9001 
 
Caso algum dos auditores próprios não cumpra os requisitos acima será utilizado especialista externo que cumpre 
os mesmos para compor as equipes de auditorias, desde que ele mantenha independência do processo a ser 
avaliado, não tendo participado de atividades de consultoria ou desenvolvimento de produto nos últimos dois anos. 
A restrição de quanto à participação em atividades de consultoria ou desenvolvimento de produto nos últimos dois 
anos também é aplicável aos auditores próprios. 
 
Após selecionar a equipe auditora o Coordenador da OS deve atualizar o capabilities. 
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Monitoramento do desempenho da equipe de avaliação 
 
O coordenador técnico deverá revisar o pacote de certificação e avaliar o desempenho da equipe de auditoria. No 
caso de desempenho satisfatório a assinatura do pacote de certificação pelo coordenador técnico é registro 
adequado de desempenho favorável. No caso de desempenho abaixo do desejável deverá ser aberta RTNC para 
tratamento do caso. 
 
Anualmente o Coordenador técnico devera realizar testemunho das atividades executadas pelo pessoal 
contratado e subcontratado.  
 

Programação das auditorias/ensaios de Concessão e Extensão de escopo 
 
Após a aprovação da equipe avaliadora pelo coordenador técnico e/ou Gerente Operacional, o Coordenador da 
OS encaminha os documentos necessários para execução da mesma ao auditor líder conforme IND-3041 – Book 
de Auditoria de Válvulas NBR 15827. O auditor líder deve elaborar o plano de auditoria aplicável as etapas do 
processo de concessão ou Extensão de escopo. 
 
Quando se tratar da Fase II e III o coordenador da OS deverá solicitar, o encaminhamento à SGS em via 
eletrônica ou digital, cópia controlada da documentação do sistema de gestão do fabricante, conforme 
estabelecido no Anexo B da Portaria no. 272, antes de agendar a visita dos auditores do OAC para acompanhar 
os testes de assinatura e avaliar o Sistema de Gestão da Qualidade.  
 
No recebimento da documentação solicitada acima, o coordenador da OS deverá contatar o cliente para 
verificação da disponibilidade para recebimento da equipe avaliadora. 
 
Após a conciliação da disponibilidade do cliente e da equipe auditora, o coordenador da OS deverá informar, 
através de e-mail, fax ou carta, o cliente sobre a programação (data, horário e seqüência das atividades de 
campo) sugerida e qual documentação deverá ser apresentada.  
 
Recomenda-se que evidencia de aceitação da programação seja mantida no processo. A comunicação da 
programação poderá ser enviada para cada etapa de forma independente ou única. 
 
A programação deve incluir um cronograma para avaliar os projetos de todas as válvulas pertencentes às famílias 
dos protótipos que serão avaliados na fase 2. 
 

Realização dos Serviços – Concessão e Extensão de Escopo de certificação 
 

Fase 1 - Análise do Projeto 

Na Fase 1, a equipe avaliadora realizará a verificação dos projetos dos protótipos das válvulas objetos de 
certificação, tendo como referência o atendimento a todos os requisitos definidos nos itens 5 e 6.1 e 6.2 da norma 
ABNT NBR 15827. 
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O fabricante deve apresentar sua linha de produção e identificar as válvulas que servirão para o protótipo. Essas 
válvulas terão seu projeto verificado pela SGS, e o resultado será estendido para a família correspondente. 
 
A verificação da conformidade de projeto com a norma ABNT NBR 15827 é realizada através de lista de 
verificação, disponível no procedimento IND Book de Auditoria Certificação de Válvulas conforme NBR 15827, que 
será fornecida ao pessoal envolvido na avaliação pelo coordenador da OS.  
 
Importante: Durante toda a análise do projeto a equipe avaliadora deverá carimbar e assinar todos os desenhos, 
memoriais de cálculo e documentos do Livro de Fabricação analisados, devendo toda documentação ser anotada 
na lista de verificação IND 3041/11 Book de Auditoria Certificação de Válvulas conforme NBR 15827, sendo 
admitida a assinatura eletrônica pela ICP-Brasil. 
 
O pacote de auditoria, composto do relatório de auditoria (lista de verificação – IND304/11), solicitações de ações 
corretivas e a folha de dados do cliente corrigida (quando apropriado), é encaminhado para o coordenador da OS. 
Listas de verificação (aonde utilizadas), notas e correspondências ou documentações associadas também são 
registros requeridos e podem ser encaminhadas junto com o pacote de auditoria ou separadamente para 
economizar tempo. 
 
O pacote de auditoria é revisado previamente pelo Coordenador Técnico de acordo com o item 0, e o resultado do 
pacote de auditoria é incluído na pasta do cliente para aprovação do Gerente de Certificação. 
 
 

Fase 2 – Ensaio de Protótipo 

Após a aprovação do projeto na fase 1, a equipe avaliadora acompanhará a realização dos ensaios do(s) 
protótipo(s) da(s) válvula(s) industrial(ais) objeto(s) de certificação, tendo como referência o atendimento ao 
estabelecido nos itens de 6.3 a 6.5 e 7 da norma ABNT NBR 15827. Não sendo admitida nenhuma não 
conformidade. Se evidenciado alguma não conformidade um novo protótipo deve ser avaliado, após a 
implementação das ações corretivas apresentadas pelo fabricante a SGS. 
 
Importante: Durante todo o acompanhamento a equipe avaliadora deverá carimbar e assinar todos os registros de 
ensaios gerados no ensaio do protótipo, sendo admitida a assinatura eletrônica pela ICP-Brasil. 
 
Quando aplicável, a SGS irá selecionar o laboratório para realização dos ensaios relativos ao processo de 
certificação do produto conforme item 11 deste procedimento. 
 
O pacote de auditoria, composto do relatório de auditoria, lista de verificação, solicitações de ações corretivas e a 
folha de dados do cliente corrigida (quando apropriado), é encaminhado para ao coordenador da OS para que o 
Coordenador técnico faça a revisão. Listas de verificação (aonde utilizadas), notas e correspondências ou 
documentações associadas também são registros requeridos e podem ser encaminhadas junto com o pacote de 
auditoria ou separadamente para otimizar tempo. 
 
O pacote de auditoria é revisado previamente pelo Coordenador Técnico de acordo com o item 7.7, e 
encaminhado para o Gerente de Certificação. O resultado do pacote de auditoria é incluído na pasta do cliente 
pelo coordenador da OS. 
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Fase 3 – Elementos do Sistema de Gestão da Qualidade e Assinatura da válvula 

Em paralelo a realização, ou após a aprovação da fase 2, quando aplicável, a equipe avaliadora realizará uma 
auditoria no Sistema de Gestão da Qualidade da empresa, para atestar o cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no anexo B da portaria INMETRO 272.  
 
O fabricante deve encaminhar para a SGS a documentação do SGQ elaborado para atendimento ao anexo B da 
portaria 272 antes de agendar a visita dos auditores da SGS para acompanhar os testes de assinatura. 
 
A equipe avaliadora deverá analisar a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade, priorizando os 
controles referentes às etapas de projeto, fabricação e memorial descritivo das válvulas industriais. 
 
Notas: 
a) A apresentação de Relatório de Auditoria elaborado por OCS, emitido no âmbito do SBAC, tendo como 
referência a norma ABNT NBR 9001 em vigor, e sendo esta certificação válida para a linha de produção da válvula 
objeto da solicitação, pode isentar o fabricante das avaliações do Sistema de Gestão da Qualidade, desde que o 
OAC possa constatar neste relatório que todos os requisitos estabelecidos no Anexo B foram avaliados pelo OCS 
em todas as etapas do processo de fabricação (desde o recebimento de matéria prima até a expedição de 
produtos finais); 
 
 b) A isenção está condicionada a comprovação de pelo menos uma avaliação anual quanto ao cumprimento dos 
itens especificados no Anexo B deste RAC. Neste caso, o OAC verifica os relatórios emitidos pelo Organismo de 
Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade, os registros de controle de processo e os registros de ensaios e 
inspeções do produto. 

A equipe avaliadora acompanhará a realização do(s) ensaio(s) para obtenção(ões) da(s) assinatura(s) da(s) 
válvula(s) vinculada(s) ao(s) protótipo(s) aprovado(s) na fase 2, tendo como referência o atendimento aos anexos 
D, E e F da norma ABNT NBR 15827 e procedimento IND-3042-08 Fase II e III Protótipo e assinatura de Válvulas 
NBR-15827.doc 

O pacote de auditoria, composto do relatório de auditoria, lista de verificação, solicitações de ações corretivas e a 
folha de dados do cliente corrigida (quando apropriado), é encaminhado para o coordenador da OS para que o 
mesmo envie ao Gerente de Certificação fazer a revisão. Listas de verificação (aonde utilizadas), notas e 
correspondências ou documentações associadas também são registros requeridos e podem ser encaminhadas 
junto com o pacote de auditoria ou separadamente para economizar tempo. 
 
O pacote de auditoria é revisado previamente pelo Coordenador Técnico de acordo com o item 7.7, e 
encaminhado ao Gerente de certificação. O resultado do pacote de auditoria é incluído na pasta do cliente pelo 
Coordenador da OS. 
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Verificação dos pacotes de auditoria para Certificação – Concessão, Manutenção e Extensão de 
escopo. 
 

O pacote de auditoria, composto de todos os relatórios de auditoria, solicitações de ações corretivas e a folha de 
dados do cliente corrigida (quando apropriado), é encaminhado para o Coordenador da OS entregar para o 
Coordenador Técnico revisar. Listas de verificação, notas e correspondências ou documentações associadas 
também são registros requeridos e podem ser encaminhadas junto com o pacote de auditoria ou separadamente 
para otimizar tempo. 
 
Após a decisão da revisão técnica o cliente deve ser informado prontamente do resultado da avaliação, onde 
deverá ser identificada quaisquer não conformidades que devam ser eliminadas para atende a todos os requisitos 
da certificação, extensão ou manutenção, bem como prazo limite para a solução destas não conformidades. Este 
prazo será definido pelo responsável técnico, de acordo com a criticidade do desvio. 
 
Caso exista alguma não conformidade a organização deverá notificar a SGS da ação tomada dentro do prazo 
acordado com o auditor e a falta de resposta eventualmente levará a uma re-auditoria completa antes da 
certificação. Quando a totalidade de ações corretivas forem implementadas dentro do prazo acordado com o 
auditor, uma auditoria parcial, isto é, apenas nos itens onde problemas foram identificados, será executada pela 
SGS. 
 
Se a revisão identificar qualquer discrepância ou não-conformidades que impeçam a certificação em aberto, a 
certificação será mantida em “hold” até que as discrepâncias sejam resolvidas para satisfação dos revisores, ou 
tais não-conformidades sejam fechadas. 
  

Conselho Consultivo  
O conselho consultivo criada por sua ordem é composta de modo a estar livre de quaisquer pressões comerciais, 
financeiras e outras que possam influenciar na decisão e possui uma estrutura cujos membros são escolhidos de 
forma a existir um equilíbrio de interesses, no qual não predomine algum interesse individual.  
 
O Conselho Consultivo da SGS para Certificação de Válvulas Industriais conforme ABNT NBR-15827 é constituída 
visando o equilíbrio de interesse e será composta ao menos por: 
 
Setor Consumidor – 1 membro 
Setor Fabricante – 1 membro 
Setor Neutro – 1 membro 
SGS – 1 membro (sem poder de voto) 
 
Os membros do Conselho consultivo devem ter conhecimento das questões relacionadas à Certificação de 
Válvulas Industriais além de serem formalmente convidados e formalizar sua aceitação para participação.  
 
Os membros devem assinar o acordo de Confidencialidade e Código de Conduta Profissional da SGS. Currículos 
completos dos membros do Comitê são mantidos pela SGS. 
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A reunião do conselho devera acontecer na segunda semana de setembro e todos devem participar. O Gerente de 
certificação faz a convocação dos membros da comissão e encaminhara a pauta da mesma para apreciação de 
todos. Ata desta reunião deve ser mantida no SharePoint.  
Caso não tenha a participação de uma das partes interessadas, a reunião será remarcada para segunda quinzena 
de setembro não ultrapassando esta data para sua realização. 
 

Revisão Técnica e Decisão e de Certificação - Concessão, Manutenção, Suspensão, Extensão, 
Redução E Cancelamento Da Certificação.  

Toda a atividade de certificação envolvendo a concessão, manutenção, suspensão, extensão, redução e 
cancelamento da certificação deve ser revisada conforme descrito abaixo. 
 
Cabe ao Coordenador Técnico programar a reunião tão logo a certificação tenha sido recomendada pela equipe 
auditora de maneira compatível ao tempo necessário para o término do relatório. 
 
Antes de submeter o pacote da certificação ao Gerente de Certificação o Coordenador Técnico faz uma revisão 
prévia do mesmo. A revisão é registrada no Check list de Registro de Serviço. 
 

REVISAO TECNICA E 
DECISAO DE CERTIFICACAO rev 02

     
 
 
A revisão prévia envolve o levantamento das seguintes questões 
• Toda a documentação incluída está completa e correta? 
• O itinerário indica o número correto de homens-dia requeridos na proposta comercial? 
• O número de homens-dia está de acordo com o procedimento de produto específico? 
• Todos os formulários estão na revisão apropriada? 
 
Quando um pacote estiver incompleto ou qualquer inconsistência com os procedimentos da SGS for identificado, o 
pacote é colocado em “hold” (espera) e a equipe auditora é acionada para tomar as devidas providências e 
completar as informações faltantes. 
 
O pacote da auditoria é submetido da seguinte forma: 
 
• Os relatórios das auditorias com recomendação da equipe auditora e os respectivos documentos que 
compõem o pacote de auditoria, incluindo as Listas de Verificações usadas e as Solicitações de Ações Corretivas 
abertas no campo. 
• O Registro da Análise da Certificação que inclui as notas para orientar a análise da certificação. (usar o 
Check list acima) 
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O gerente de certificação e o coordenador Técnico analisam o pacote de auditoria em conformidade com os 
procedimentos e o nível de confiança na recomendação na equipe auditora para certificação da empresa, baseado 
nas informações contidas no pacote. A aprovação técnica é baseada na resposta aos seguintes questionamentos: 
 
• O time auditor demonstrou experiência necessária para efetivamente conduzir a auditoria? 
• O tempo alocado foi suficiente para a condução da auditoria? 
• Existe alguma questão relevante que não conste do relatório e que precisa ser especificamente encaminhada? 
• A auditoria foi conduzida de maneira objetiva e profissional? 
• O time auditor chegou a uma conclusão apropriada baseada em evidências apresentadas no relatório? 
 
Após completar sua analise, e estiver tudo de acordo com as regras de homologação o Gerente de certificação 
encaminha ao Coordenador da OS, os dados para emissão do certificado. Caso tenha havido questionamentos ou 
restrições retorna ao Coordenador Técnico para os devidos esclarecimentos com os Auditores antes da emissão 
do certificado. 
 
Os Auditores esclarecem todos os pontos questionados e retornar para a avaliação e decisão da Certificação. 
 
Caso a decisão seja favorável, o Gerente de Certificação, assina o pacote decidindo-se pela emissão do Atestado 
de Conformidade e/ou Certificado. Nenhum certificado poderá ser emitido enquanto houver pendência. 
 
 

8 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO AUDITORIA DE CONCESSÃO E EXTENSÃO 

Fase 1 – Análise de Projeto 
Para a aprovação, é necessário que o projeto demonstre conformidade com todos os critérios estabelecidos nos 
itens 5 e 6 da norma ABNT NBR 15827, não sendo admitida nenhuma não-conformidade. Evidenciado alguma 
não conformidade um novo projeto deve ser avaliado após a implementação das respectivas ações das devidas 
ações corretivas e avaliação das mesmas pela SGS.  
 

Fase 2 – Ensaio de Protótipo 
Para a aprovação, é necessário que o produto demonstre conformidade com todos os critérios estabelecidos nos 
itens 6.3 a 6.5 e 7 da norma ABNT NBR 15827, não sendo admitida nenhuma não-conformidade. Em caso de 
reprovação, um novo protótipo da válvula industrial somente deverá ser reavaliado mediante apresentação, 
aprovação e implementação das respectivas ações corretivas e avaliação das mesmas pela SGS. 
 

Fase 3 – Assinatura da Válvula 
Para a aprovação definitiva da válvula, é necessária a comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos. 
Não sendo admitida nenhuma Não conformidade. Em caso de reprovação, a assinatura da válvula industrial 
somente deverá ser reavaliada mediante apresentação, aprovação e implementação das respectivas ações 
corretivas.  
 
Em caso de aprovação, a assinatura da válvula deve ser registrada e controlada em 2 vias, havendo referência à 
data de sua obtenção. A primeira via é arquivada no fabricante, a segunda via é destinada à SGS. 
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Em caso de reprovação, o projeto da válvula industrial somente deverá ser reavaliado pela SGS mediante 
apresentação, aprovação e implementação das respectivas ações das devidas ações corretivas. 
 

Emissão do Certificado de Conformidade 
 

Cumpridas todas as etapas já descritas neste Procedimento, incluindo o item 7.6.3 e em especial o item 0, o 
Coordenador da OS deve emite um Certificado de Conformidade, atestando que a(s) válvula(s) objeto(s) da 
certificação cumpre(m) com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 15827, e deve conter no mínimo as 
seguintes informações: 
 
a) Identificação completa do solicitante, do fabricante e da planta industrial  
b) Descrição das válvulas protótipos e abrangentes, refletindo as informações dispostas no sitio eletrônico do 
Inmetro (anexo G da portaria 272). 
c) Declaração da OAC quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na portaria 272.  
d) Nome, número do registro e assinatura do responsável OAC 
e) Lista mestra dos documentos de fabricação, contendo numero do desenho do conjunto, numero dos 
desenhos de fabricação, procedimentos de montagem, memórias de calculo, estudos de folgas e tolerância, 
estudo da seleção de materiais do protótipo com suas respectivas revisões; 
 
Uma vez que o Coordenador da OS emita o certificado, um Certificado de Conformidade e uma autorização 
para o uso de Selo de Identificação da Conformidade conforme descrito nos itens 10.1 deste procedimento é 
preparado e encaminhado juntamente com o Relatório. Anexo I Regras para o uso de certificados e marcas de 
conformidade. 
 
Uma vez que o atestado de conformidade ou certificado é emitido, um pacote de certificação é encaminhado ao 
cliente.  O pacote de certificação deve incluir no mínimo os seguintes documentos: 
• Carta de introdução; 
• O atestado de conformidade e/ou certificado quando aplicável; 
• Obrigações do fornecedor quanto à alterações do processo e produto certificado; 
• As instruções da SGS para uso das marcas de certificação; 
• Autorização para o uso de Selo de Identificação da Conformidade; 
 

Auditoria de Manutenção 
 

Após a emissão do Certificado de Conformidade de produto, o coordenador da OS deverá elaborar, em conjunto 
com o cliente e Gerente de Certificação, o planejamento para a avaliação de manutenção da certificação. 
 
As atividades para a manutenção da certificação devem ser executadas a cada 12 meses, contados a partir da 
data de emissão do Certificado de Conformidade. 
 
A execução das atividades em prazos menores são condicionadas à uma recomendação do Gerente de 
Certificação. 
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As atividades de manutenção visam o controle da autorização para uso do Selo de Identificação da Conformidade, 
planejando novas avaliações, verificações e ensaios para constatar se as condições técnico-organizacionais, que 
originaram a concessão inicial da autorização, estão sendo mantidas. 
 
As auditorias de manutenção deverão atender ao cronograma estabelecido em conjunto com o fabricante. Caso a 
família definida para a certificação possua mais de uma válvula, as auditorias de manutenção deverão cobrir as 
válvulas que ainda não foram avaliadas. 
 
Se a certificação for mantida, o coordenador da OS envia ao cliente uma carta formalizando que a certificação esta 
sendo mantida.  
 
 
8.6 Plano de Ensaios de Auditoria de Manutenção  
 
Definição de ensaios a serem realizados – Atividade 1  
 
A SGS deve acompanhar o ensaio de assinatura de uma amostra de cada família, dentre as produzidas até este 
período e que esteja disponível no momento da auditoria de manutenção e comparar essa assinatura obtida com 
a obtida pelo fabricante. Preferencialmente, esta válvula deve ser diferente das ensaiadas com o SGS. O ensaio 
deve ser realizado em amostra nova, sem ciclagem e à temperatura ambiente.   
 
Para as famílias de válvulas que não tenham tido pelo menos uma válvula verificada por um período de três anos, 
quando da produção de um modelo dessa família o fabricante deverá informar a SGS para o acompanhamento do 
ensaio de assinatura.  
 
Evidenciada não-conformidade, o fabricante deve ensaiar outras 2 (duas) amostras desta mesma válvula, e estas 
não podem apresentar não-conformidade.  
 
Permanecendo não-conformidade, a família desta válvula deve ter sua certificação suspensa, Nos casos em que a 
família seja composta de mais de um protótipo, o seu certificado pode ser desmembrado, obedecendo o item 6.4 
da ABNT NBR 15827.  
 
Nestas avaliações, a SGS deve acompanhar o ensaio de assinatura de uma amostra de cada família, dentre as 
produzidas até este período e que esteja disponível no momento da auditoria de manutenção e comparar a 
assinatura obtida com a obtida pelo fabricante. Esta amostra deve ser diferente do protótipo ensaiado na 
concessão do Selo de Avaliação da Conformidade. O ensaio deve ser realizada em amostra nova sem ciclagem e 
deve ser feito a temperatura ambiente. 
 
Em caso de não-conformidade, o fabricante poderá ensaiar outras duas amostras desta mesma válvula, sendo 
que as duas amostras não podem apresentar não-conformidades. 
 
Em caso de nova não-conformidade, a família desta válvula terá sua certificação suspensa.  
O fabricante devera apresentar o plano de ações corretivas em ate 15 dias corridos (a partir da data de suspensão 
da sua certificação). A certificação volta a vigorar quando as ações corretivas forem consideradas efetivas pela 
SGS. A efetividade das ações corretivas devera ser confirmada por meio de ensaios. 
Caso fabricante não atenda aos prazos estabelecidos, e desde que não tenha sido acordado um novo prazo, a 
certificação será cancelado.   
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Nos casos em que a família seja composta de mais de um protótipo, o seu certificado pode ser desmembrado, 
obedecendo ao item 6.4 da NBR 15827. Para evitar a suspensão de todos os itens certificados.  
 
A SGS deve evidenciar o projeto da amostra e constatar a adequação dos desenhos, dos memoriais de cálculo, 
documentos do livro de fabricação e assinatura original deixando um registro nas evidencias verificadas. 
 
Para a utilização de laboratórios deve ser observada a orientação do subitem 1111 deste procedimento. Os 
mesmos deverão ser avaliados nas auditorias de manutenção.  
 
 
8.7 Auditoria de Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade  
 
A SGS deve constatar através em suas auditorias, o atendimento aos requisitos do SGQ estabelecidos no anexo 
B, observando o anexo D da Portaria 272.  
 
A SGS deve analisar a documentação do Sistema de Gestão da Qualidade, priorizando os controles referentes às 
etapas de projeto, fabricação e memorial descritivo das válvulas industriais.  
 
Nota: a) A apresentação de Relatório de Auditoria elaborado pela SGS, emitido no âmbito do SBAC, tendo como 
referência a norma ABNT NBR 9001 em vigor, e sendo esta certificação válida para a linha de produção da válvula 
objeto da solicitação, pode isentar o fabricante das avaliações do Sistema de Gestão da Qualidade, desde que a 
SGS possa constatar neste relatório que todos os requisitos estabelecidos no Anexo B foram avaliados pelo OCS 
em todas as etapas do processo de fabricação (desde o recebimento de matéria prima até a expedição de 
produtos finais);  

Nota: b) A isenção está condicionada a comprovação de pelo menos uma avaliação anual quanto ao cumprimento 
dos itens especificados no Anexo B da Portaria 272. Neste caso, a SGS verifica os relatórios emitidos pelo 
Organismo de Certificação de Sistema de Gestão da Qualidade, os registros de controle de processo e os 
registros de ensaios e inspeções do produto. 

8.8 Auditoria de Recertificação  

O prazo de validade para recertificação é de 03 anos. Se a certificação for mantida será emitida o 
certificado de conformidade com novo prazo de validade.   

A auditoria de re certificação é baseada na decisão tomada após a analise critica da documentação 
(auditoria de manutenção, ensaios, laboratórios, sistema de gestão da qualidade, tratamentos de não 
conformidades, tratamento de reclamações). 
 

O tratamento de não conformidades encontradas nesta etapa devem seguir as mesmas regras definidas nas 
auditorias de manutenção.  
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9 PENALIDADES 

Para detalhes relativos a suspensão, retirada e cancelamento de certificados, veja também o Código de Práticas 
além dos itens abaixo: 

Infrações e Sanções/Punições 
São consideradas infrações no âmbito da Certificação de Produtos: 
a) Usar selos sem licença para o uso da Marca de Conformidade e em produtos não autorizados; 
b) Reincidir nos ilícitos; 
c) Não informar ou prestar falsas informações; 
 
 
São previstas as seguintes sanções e punições para as infrações estabelecidas: 
a) Advertência por escrito, com sugestões para reparar o problema encontrado; 
b) Proibição do Uso da Marca de Conformidade; 
c) Suspensão da licença para o uso da Marca de Conformidade por um período estabelecido pela SGS, desde 
que a não conformidade encontrada não comprometa a qualidade do produto final e que o erro possa ser revertido 
na sua totalidade; 
d) Suspensão das atividades referentes à Avaliação da Conformidade; 
 

Suspensão da certificação 
A certificação de produtos da SGS pode ser suspensa a qualquer tempo se verificar que o Regulamento de 
Avaliação da Conformidade não pode ser efetivamente mantido ou verificado. As Certificações são suspensas no 
caso dos clientes não atenderem os requisitos do contrato com a SGS, incluindo falhas no pagamento das 
obrigações assumidas. 
 
A suspensão de certificação é submetida ao Comitê em suas reuniões anuais para seu parecer. 
 
Quando uma certificação é suspensa, o cliente não poderá promover ou divulgar sua certificação de qualquer 
modo e não pode declarar que está certificada. 
 
Quando o Coordenador Técnico é informado que um cliente não corrigiu satisfatoriamente uma não conformidade 
maior em aberto, uma suspensão/retirada/Notificação de Cancelamento é elaborada. Procedimento semelhante é 
adotado quando o cliente se recusa a permitir o acesso do auditor nas suas instalações no tempo estipulado para 
realização da atividade ou inadimplência de suas obrigações financeiras com o Organismo Certificador. 
 
Mediante aprovação do Gerente de Certificações, o Coodenador da OS emite uma notificação ao cliente via carta 
registrada (ou similar, desde que garanta um registro de recebimento por parte do cliente), juntamente com uma 
carta explicando que o cliente deve cessar o uso da certificação, incluindo qualquer uso da logomarca durante o 
período de suspensão. 
 
Uma notificação de suspensão requer do cliente uma resposta por escrito, incluindo registro das ações corretivas 
a serem tomadas no prazo de 10 dias. 
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Até a data indicada para levantamento da suspensão um auditor deve verificar a completa e efetiva tomada de 
ações corretivas. O auditor deverá informar ao coordenador técnico se uma visita em campo será necessária. Para 
questões financeiras, esta visita não é requerida. 
 
O(s) auditor(es) deve(m) providenciar um relatório da visita em campo. O relatório segue o formato apropriado e 
incluem uma clara recomendação para levantar a suspensão ou retirar o certificado. Os documentos apropriados 
devem suportar o relatório (ex.: evidência da ação corretiva proposta, etc.) 
 
O relatório do auditor é revisado conforme descrito no item 7.7 e o revisor deve indicar a decisão. Uma 
constatação satisfatória por parte do auditor e do revisor resultará no levantamento da suspensão do certificado e 
será indicado na notificação de Suspensão/Retirada / Notificação de Cancelamento. 
 
Se a ação corretiva tomada pelo cliente não eliminar efetivamente a condição não-conforme, o certificado é 
retirado conforme item 10.1. 
 
Uma notificação é elaborada e encaminhada ao cliente com cópia na pasta do cliente. 
 

Retirada da certificação ou Redução de escopo 
 

Na maioria dos casos, a retirada é precedida de uma suspensão da certificação, porém, em casos de não-
conformidades severas ou falha do cliente em cooperar com a situação, a retirada pode ocorrer imediatamente. 
 
A suspensão de certificação é submetida ao Comitê em suas reuniões anuais para seu parecer. 
 
O processo de retirada inicia quando o Coordenador Técnico é notificado de uma das condições listadas no 0. A 
notificação de Suspensão / Retirada e Notificação de Cancelamento é apropriadamente elaborada e encaminhada 
com a documentação relevante ao Gerente de Certificação para revisão e aprovação. 
 
Após aprovação pelo Coordenador Técnico e Gerente de Certificação, o Coordenador da OS encaminha ao cliente 
uma notificação via carta registrada (ou qualquer outro meio que garanta um registro de recebimento) junto com um 
pedido de retornar o certificado. Cópia deste processo deve ser mantida no arquivo do cliente. 
 
Uma carta deve acompanhar o formulário de Suspensão / Retirada e Notificação de Cancelamento, detalhando o 
fato de que o cliente deve imediatamente cessar o uso da certificação, incluindo o uso da logomarca e requerer o 
imediato retorno do certificado. 
 
A suspensão / retirada / cancelamento é subseqüentemente processada, conforme necessário, dentro dos 
procedimentos definidos no Código de Práticas e ISO/IEC Guia 65.  Toda a comunicação com o cliente deve ser 
realizada através de cartas registradas ou meios equivalentes. 
 
No caso de uma certificação ser retirada ou reduzida pela SGS, ou voluntariamente cancelada pelo cliente a seu 
pedido durante o período de certificação, o Diretor garante que a informação de cancelamento seja comunicada. A 
informação inclui o nome da empresa, endereço, número do certificado retirado, data de retirada e norma. 
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A notificação de suspensão / redução/ cancelamento junto com a correspondência associada é mantido na pasta do 
cliente para fins de lembrete de sua retenção. 
 
Se o cliente discordar da decisão, um processo de apelação poderá ser acionado conforme Código de Práticas e 
Procedimentos Corporativos. 
 

Cancelamento da Certificação 
 

Um cancelamento da certificação ocorre quando o cliente não desejar manter sua certificação com a SGS. 
Cancelamento geralmente ocorre na conclusão de um período de certificação ou simplesmente resulta da 
certificação não ser continuada. 
 
O Cancelamento de certificação é submetida ao Comitê em suas reuniões anuais para seu parecer. 
 
Quando um cancelamento ocorre durante o período de certificação, o cancelamento deve ser publicado. 
 
Após recebimento da solicitação de cancelamento por escrito, o Coordenador Técnico deve elaborar uma notificação 
de Suspensão / Retirada e Notificação de Cancelamento e encaminhar para aprovação do gerente de Certificação. 
 
A notificação aprovada é remetido ao cliente pelo Coordenador da OS com uma carta detalhando o fato que o cliente 
deve cessar imediatamente o uso da certificação assim como das logomarcas e deve retornar o certificado. Cópia do 
processo deve ser mantida na pasta do cliente. 
 

 

Comunicação da suspensão, retirada o cancelamento  
 

No caso de suspensão, retirada ou cancelamento da licença para uso da Marca de Conformidade, o coordenador 
da OS comunica o cliente imediatamente por meio de encaminhamento de correspondência que deve ser cessado 
o seu uso e toda e qualquer publicidade que tenha relação com a Marca de Conformidade, impedindo a saída do 
produto da empacotadora e/ou retirando, prontamente o selo do produto no mercado, em um prazo máximo de 30 
(trinta) dias a contar da data do ocorrido.  
 
O cliente deverá comunicar à SGS, por escrito, quaisquer alterações, tais como intenção de modificação do produto, 
do processo de fabricação ou, se pertinente, do seu sistema da qualidade, que afetam a conformidade do produto, 
mudanças de propriedade, estrutura ou administração do fornecedor, se pertinentes, no caso de qualquer outra 
informação indicando que o produto pode não mais atender aos requisitos do sistema de certificação. O término do 
processo anteriormente citado de retirada do produto do mercado, informando: o(s) produto(s), as quantidades, os 
locais de retirada com endereço e o destino dado ao(s) mesmo(s). 
 
É uma obrigação da SGS, via coordenador da OS notificar imediatamente o INMETRO, no caso de suspensão, 
extensão, redução ou cancelamento da Avaliação da Conformidade, os motivos e os argumentos que levaram à 
decisão tomada. 
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10   SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

O sele de identificação da conformidade tem por objetivo identificar que o objeto de certificacao foi submetido ao 
processo de avaliação e atendeu aos requisitos contidos na portaria 272 e NBR 15827. 
 
O selo de identificação da Conformidade deve ser gravado na placa de identificação da válvula conforme IND 
3105/11 Logomarcas para Uso nas Válvulas Industriais conforme NBR 15827.  
 

Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade, 
 
A Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade, deve conter os seguintes dados: 
a) Razão social, nome fantasia (quando aplicável) e CNPJ da empresa autorizada  (quando aplicável); 
b) Endereço completo; 
c) Número da Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade, data  de emissão e validade da 
autorização; 
d) Identificação completa do produto certificado fazendo referência aos modelos e famílias; 
e) Nome, número do registro e assinatura da SGS. 
 
A autorização de uso deve incluir ainda as obrigações do fabricante, devendo ser mencionado no mínimo que: 
 
• A empresa autorizada (fabricante) tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos por ela 
fabricados ou importados, bem como a todos os documentos referentes à certificação, não havendo hipótese de 
transferência desta responsabilidade. 
• A Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade, bem como sua utilização sobre os 
produtos, não transfere, em nenhum caso, a responsabilidade do autorizado (fabricante) para o Inmetro e/ou SGS.  
• A empresa autorizada deve manter um registro do controle dos produtos certificados. O Controle será feito no 
SharePoint.  
 
Este registro deve conter no mínimo as seguintes informações:  
a) Identificação do cliente; 
b) Data de fabricação; 
c) Números de série; 
d) Modelo e/ou família 
 
• O uso da Marca de Conformidade está vinculado à licença emitida pela SGS e às obrigações assumidas no 
Contrato de Licença para Uso da Marca de Conformidade, firmado entre o cliente e a SGS, por um prazo de três 
anos, renováveis por igual período de tempo. 

A Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade só será concedida após a assinatura do 
contrato entre a SGS e a empresa solicitante, e após a consolidação e aprovação das atividades de avaliação 
estabelecidas na Portaria 272 e conforme procedimento IND-3103-11 Orientações de Uso da Marca de 
Certificação de Produto da SGS.doc 
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A empresa autorizada deve fornecer a SGS o memorial descritivo do modelo do produto e o mesmo deve ser 
preenchido de acordo com as exigências abaixo: 
• Razão social do fabricante e/ou importador.; 
• Modelo do produto; 
• Nome e endereço do fabricante e/ou importador; 
• Nome fantasia do fabricante e/ou importador; 
• Denominações comerciais; 
• Designação dos materiais dos componentes na fabricação e dimensões da válvula; 
• Data do documento; 
• Assinatura do responsável pela empresa. 
 
Ao verificar referencias incorretas ao sistema de certificação ou uso indevido de licenças, certificados ou marcas, 
encontrados em anúncios, catálogos, etc., serão tratados através da abertura de Relatórios Tratamento de Não 
Conformidade – RTNC, conforme Procedimento IND-1583-03 - Relatorio de Tratamento de Não-Conformidade. 

Alimentação do Banco de Dados do INMETRO  
É uma obrigação da SGS, através do Coordenador da OS, fornecer elementos ao sistema do banco de dados do 
INMETRO, se aplicável, de forma a manter atualizadas as informações acerca da realização dos processos em 
conformidade com de válvulas. 
 
 

11 USO DE LABORATÓRIO DE ENSAIO 

A SGS utilizará o laboratório do fabricante (1ª parte) para a realização dos ensaios requeridos. Caso o fabricante 
não o possua, a SGS poderá utilizar laboratório de 3ª parte não acreditado. Em ambos os casos a SGS deverá 
acompanhar os ensaios e fazer uma avaliação do laboratório conforme NIT DICOR-24. 
 
Observação: 
Observar o anexo H da portaria 272 onde apresenta condições de segurança a serem observadas para realização 
dos ensaios de ciclagem. 
 
Observar o anexo I da portaria 272 onde apresenta recomendações relacionadas aos ensaios. 
 
A SGS pode utilizar laboratório de ensaio próprio ou contratar laboratório de terceiros para a  
realização dos ensaios que será utilizado no processo de certificação de produto. 
Os laboratórios de ensaios utilizados pelo SGS, acreditados pela Inmetro ou acreditados por organismos de 
acreditação signatários de acordo de reconhecimento mutuo da qual o INMETRO faca parte, citados a segui:  
 
Interamerican Accreditation Cooperation – IACC 
European Cooperation for accreditation – EA 
International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC 
 
Os laboratórios de ensaios sejam acreditados no escopo ABNT NBR 15827 ou represente equivalência do método 
de ensaio e na metodologia de amostragem estabelecida.  
 
Os relatórios de ensaios com data superior a 12 meses não será aceito pela SGS.  
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Ensaios realizados por laboratórios estrangeiros 
 
As atividades de avaliação da conformidade, executadas por um organismo estrangeiro, podem ser aceitas, desde 
que observadas todas as condições abaixo:  
 
a) o OAC brasileiro deve ter um MoU com o organismo estrangeiro;  
b) o organismo estrangeiro deve ser acreditado pelas mesmas regras internacionais adotadas pelo Inmetro, para o 
mesmo escopo ou equivalente;  
c) as atividades realizadas pelo OAC no exterior devem ser equivalentes àquelas regulamentadas pelo Inmetro;  
d) o organismo acreditado pelo Inmetro deve emitir o certificado em conformidade à regulamentação brasileira e 
assumir todas as responsabilidades pelas atividades realizadas no exterior e decorrentes desta emissão, como se 
o próprio tivesse conduzido todas as atividades;  
e) o OAC deve ser o responsável pelo julgamento e concessão de certificados de conformidade.  
 
O MoU será objeto de verificação nas avaliações periódicas da acreditação realizada pela Cgcre e deve conter os 
requisitos mínimos abaixo:  
 
a) As partes devem concordar em manter a signatária informada sobre alteração de situação de sua acreditação 
no país de origem;  
b) As partes devem acordar que quando este for emitido em idioma distinto do inglês ou espanhol devem estar 
acompanhado de tradução juramentada no idioma português;  
c) As partes devem esclarecer as atividades que estão cobertas pelo MoU, como por exemplo, avaliação de 
relatórios de ensaio, avaliação de relatório de auditoria. 
 
 

12 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

Para tratamento das apelações, reclamações e denuncias apresentadas a SGS pelos seus clientes, fornecedores 
ou outras partes interessadas deve seguir a sistemática definida no procedimento  IND 1764-00 Tratamento de 
reclamações, apelações, disputas e denúncias. 
 
 

13 MUDANÇAS NOS REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO 

Quando houver quaisquer mudanças que afetem significativamente o projeto ou a certificação do produto, 
mudanças nas normas em relação as quais a conformidade do produto e certificada, mudanças de propriedade, 
estrutura ou administração do fornecedor, se pertinentes, ou no caso de qualquer outra informação indicando que 
o produto pode não mais atender aos requisitos do sistema de certificação da SGS, a mesma deve passar para o 
Comitê expressar suas opiniões antes de decidir sobre a mudança, a data efetiva das alterações e prazo razoável 
para adequação de seus clientes, o mesmo dever ser feito aos seus clientes. Após o recebimento das opiniões 
das partes interessadas a SGS publicará seus requisitos alterados. A SGS deve comunicar seus clientes 
imediatamente por meio de encaminhamento de e-mail, fax ou correspondência, e deixar disponível em seu site 
para consulta as alterações. 
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14 Transferência da Certificação  

As organizações que apresentam certificados não cobertos pela acreditação da Inmetro devem ser tratadas como 
clientes novos. 
 
Uma vez que o coordenador técnico e/ou Gerente operacional, definiu o auditor que vai realizara a tarefa, este 
auditor deve realizar uma análise crítica da certificação do futuro cliente. Esta análise crítica deve ser conduzida 
através do exame da documentação/registros e/ou realizando uma visita ao futuro cliente. 
 
A análise crítica deve cobrir, no mínimo, os seguintes aspectos: 
Confirmação de que as atividades certificadas do cliente estão incluídas no escopo acreditado da SGS. 
 
Razões do pedido de transferência; 
Validade do certificado acreditado, no que diz respeito à autenticidade e à duração, cobrindo o escopo objeto da 
transferência; 
 
Validade da certificação e situação de não-conformidade ainda pendentes de correções. Esta verificação, de 
preferência, deve ser efetuada em conjunto com o OCP emissor, a não ser que o mesmo tenha encerrado suas 
atividades; 
 
Relatórios da última auditoria e de extraordinárias, relatório de supervisão e qualquer problema ainda não sanado. 
 
Reclamações recebidas e as ações tomadas; 
 
A etapa no ciclo atual de certificação. 
 
Os certificados suspensos não devem ser aceitos para fins de transferência. 
Se na análise crítica prévia não forem identificados outros problemas pendentes ou potencialmente passíveis de 
ocorrer, pode ser emitido um certificado, datado do término da análise crítica, seguindo depois o processo de 
manutenção da certificação normalmente utilizado pela SGS. 
 
Após a análise crítica prévia, quando houver dúvidas quanto à adequação da certificação existente ou da 
certificação a ser realizada, a SGS deve, dependendo da extensão da dúvida: 
 
a) tratar o solicitante como sendo um cliente novo; ou 
 
b) conduzir uma auditoria concentrada nas áreas em que os problemas foram identificados. 
A decisão quanto às ações requeridas dependerá da natureza e da extensão dos problemas 
encontrados, devendo ser explicada à organização. 
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A SGS deve manter toda a documentação e todos os registros relativos à transferência de certificação, durante o 
tempo determinado no seu sistema de gestão da qualidade. 
 

©  SGS do Brasil Ltda. - All rights reserved. 
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