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EMISSÃO DE PROPOSTA PARA CERTIFICAÇÃO DE VÁLVULAS INDUSTRIAIS 

 
1. OBJETIVO 

Estabelecer uma seqüência lógica para emissão de propostas para execução 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 

Esta instrução se aplica aos colaboradores da área comercial da Divisão Industrial. 

 
3. DEFINIÇÕES 

A norma ABNT NBR-15827, estabelece uma série de Definições e conceitos de palavras 
ou expressões técnicas utilizadas na neste procedimento. 

A seção de “Definições” no Regulamento de Avaliação da Conformidade para Válvulas 
Industriais de Petróleo – RAC contém definições apropriadas relativas ao processo de 
avaliação de conformidade para Válvulas Industriais de Petróleo. 

 

 
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 Regulamento de Avaliação da Conformidade para Válvulas Industriais para Instalações 
de Exploração, Produção, Refino e Transporte de Produtos de Petróleo– RAC - 
Portaria no. 272 de 21/06/2011, versão vigente. 

 ABNT NBR 15827:2011 – Válvulas Industriais para instalações de exploração, 
produção, refino e transporte de produtos de petróleo – Requisitos de projeto e ensaio 
de protótipo. 

 Portaria Inmetro No. 179, de 16 de junho de 2009 – Regulamento para uso das 
marcas, dos símbolos de acreditação, de reconhecimento da conformidade aos 
princípios das boas práticas laboratoriais – BPL e, dos selos de identificação do 
INMETRO, e NORMA No NIE-CGCRE-041. 

 IND-1523-03 Elaboração de Orçamentos 

 IND-2000-06 FAT – Ficha de Atendimento Técnico 

 IND-3039-08 Procedimento para Avaliação da Conformidade para Válvulas Industriais 
conforme NBR-15827 

 3103-11 Orientações de Uso da Marca de Certificação de Produto da SGS 

 3105-11 Logomarcas para uso nas válvulas Industriais conforme NBR 15827  

 1488-02 Elaboração de Orçamentos 
 

5. PARTE DESCRITIVA 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001710.pdf
http://www.inmetro.gov.br/Sidoq/Arquivos/Cgcre/NIE/NIE-Cgcre-41_02.pdf
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/1523-03%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Or%C3%A7amentos.doc
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/2000-06%20FAT%20-%20Ficha%20de%20Atendimento%20T%C3%A9cnico.doc
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/3039-08%20Procedimento%20para%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20Conformidade%20para%20V%C3%A1lvulas%20Industriais%20de%20Petr%C3%B3leo%20conforme%20norma%20NBR
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/3039-08%20Procedimento%20para%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20da%20Conformidade%20para%20V%C3%A1lvulas%20Industriais%20de%20Petr%C3%B3leo%20conforme%20norma%20NBR
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/3103-11%20Orienta%E7%F5es%20de%20Uso%20da%20Marca%20de%20Certifica%E7%E3o%20de%20Produto%20%20da%20SGS.doc
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/3105-11%20Logomarcas%20para%20Uso%20nas%20Valvulas%20Industriais%20Conforme%20%20NBR%2015827.docx
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/1488-02%20Elabora%E7%E3o%20de%20Propostas.doc


 

 

Esta seção complementa o item 5. Parte Descritiva do Procedimento IND-1488/02 – 
Elaboração de Proposta e 1523 Elaboração de Orçamentos, devendo prevalecer as 
instruções desta Instrução. 

 

 
5.1. Coletando informações (Substitui 5.1 – 1488/02) 
A coleta de informações deverá ser realizada obrigatoriamente através do Questionário 
no disponível no procedimento IND- 2000/06 FAT – Ficha de Atendimento Técnico 
(Certificação de Válvulas).  

Estas informações podem ser recolhidas por qualquer colaborador do departamento 
industrial por telefone, fax ou e-mail de acordo com a disponibilidade do cliente. 

Durante a fase de coleta de informações, caso o cliente apresente dúvidas sobre o 
esquema de certificação, o responsável comercial deve fornecer esclarecimentos ao 
cliente sobre todo o processo e quando esta informação não for de seu conhecimento, o 
responsável técnico deve ser procurado para a solução da dúvida. 

 

 
5.2. Análise Crítica da solicitação de Proposta: (Substitui 5.2 – 1488/02) 

Com base na FAT o responsável comercial deve analisar: 

 Se qualquer diferença de interpretação, entre a SGS e o cliente, foram esclarecidas; 

 Se a SGS tem capacidade de executar o serviço com respeito ao escopo da 
certificação desejada, e se aplicável, ao local das operações e quaisquer outros 
requisitos especiais, tais como idioma usado pelo solicitante; 

 Possui equipe apropriada e disponível para a execução dos serviços; 

 Não há conflito de interesse entre os potenciais profissionais designados para a 
execução em relação a outras atividades por ele executadas (ver nota). 

 

Não havendo dúvidas quanto à capacidade de atendimento da SGS para execução dos 
serviços de Certificação de Produto, o responsável comercial e o Técnico devem assinar a 
FAT em campo especifico registrando assim a análise critica do processo. 

O responsável comercial deverá elaborar uma proposta conforme modelo definido no 
Syscon. 

 

 
5.3. Dimensionamento 

Para a concessão de certificação, o dimensionamento mínimo da equipe de verificação da 
conformidade será de um auditor para a fase 1 (projeto) e um auditor para as fases 2 e 3 
(ensaios / assinatura), podendo variar de acordo com a quantidade de projetos e ensaios 
a serem auditados simultaneamente. 

 

O prazo estimado para a execução dos serviços será definido entre o Fabricante e OCP ( 
as diárias poderão variar de acordo com a programação de execução dos trabalhos). 

 

NOTA:  

O dimensionamento da equipe de avaliação será realizado de acordo com as características das válvulas de 

cada fabricante e será definida pelo Responsável Técnico. 

Para a manutenção de certificação, redução, extensão ou alteração de escopo, o dimensionamento será 

realizado pelo responsável técnico levando em consideração as características específicas da solicitação.  

http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/1488-02%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Propostas.doc
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/1488-02%20Elabora%C3%A7%C3%A3o%20de%20Propostas.doc
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/1523-03%20Elabora%E7%E3o%20de%20Or%E7amentos.doc
http://brsites01.sgs.net/sites/BR-Industrial/Procedimentos/2000-06%20FAT%20-%20Ficha%20de%20Atendimento%20T%C3%A9cnico.doc


 

 

 

 
5.4. Elaboração da Proposta (Complementa 5.3 – 1488/02 ) 

A proposta só poderá ser emitida mediante recebimento da FAT.  

As propostas incluem no mínimo os seguintes conteúdos: 

 Normas de Certificação (incluindo NTE); 

 O escopo da certificação; 

 Acreditação oferecida; 

 Uma descrição do escopo de trabalho contendo: 
Requisitos para certificação ( vide site http://www.sgsgroup.com.br/pt-BR/Oil-
Gas/Asset-Integrity-Management-Services/Industrial-Valve-Certification.aspx  

 A freqüência das auditorias de acompanhamento; 

 Taxas aplicáveis; 

 Assinatura autorizada; 

 As Condições Gerais de Fornecimento; 

 O Código de Práticas da SGS; 

 Condições Gerais de Fornecimento; 

 Contrato de Licença para Uso da Marca de Certificação e a Confirmação de 
Certificação. 

 Direitos e Obrigações da contratada e contratante pertinentes a suas atividades de 
certificação. 

 

Para os serviços de certificação de produtos, as seguintes Obrigações do Contratante 
devem ser aplicadas: 

 Acatar todas as condições estabelecidas nos documentos relacionados no 
Regulamento de Avaliação da Conformidade (RAC), nas disposições legais e nas 
disposições contratuais referentes ao licenciamento, independente de sua transcrição; 

 Acatar as decisões pertinentes à Avaliação da Conformidade da SGS, recorrendo em 
primeira instância à Comissão Técnica da SGS e em última instância ao INMETRO; 

 Facilitar à SGS ou ao seu contratado, mediante comprovação desta condição, os 
trabalhos de auditoria, assim com a realização das inspeções previstas no RAC; 

 Manter as condições técnico organizacionais que servem de base para a obtenção da 
licença para uso da Marca de Conformidade, informando previamente à SGS qualquer 
modificação que pretenda fazer no processo para o qual foi concedida a licença; 

 Submeter previamente à SGS todos os materiais de promoção e divulgação nos quais 
figure a Marca de Conformidade; 

 O uso da marca de certificação pela contratante somente poderá ser feito após a 
concessão do certificado de conformidade e obedecerá, em sua íntegra, o disposto no 
anexo I do presente contrato; 

 Comunicar imediatamente a SGS quando identificar que há produto no mercado que 
forneça risco à saúde e a segurança do usuário, devendo nestes casos, encaminhar 
ações corretivas à SGS, para avaliação da eficácia. 

 Ter um profissional responsável pela assistência técnica, pela execução, e por todas 
as informações solicitadas e por todas as questões oriundas da realização de 
auditorias; 

 Implantar um sistema de rastreabilidade estruturado que permita resgatar a origem do 
produto e comprovar a eficiência do processo; 

 Em caso de suspensão ou cancelamento da certificação, interromper o uso de matéria 
de propaganda que contenha referencia à certificação e devolver os documentos 
solicitados pela SGS; 

http://www.sgsgroup.com.br/pt-BR/Oil-Gas/Asset-Integrity-Management-Services/Industrial-Valve-Certification.aspx
http://www.sgsgroup.com.br/pt-BR/Oil-Gas/Asset-Integrity-Management-Services/Industrial-Valve-Certification.aspx


 

 

 Após a conclusão da certificação, o fornecedor deverá fornecer à SGS informações 
sobre quaisquer alterações tais como, modificações no produto, processo de 
fabricação ou, se pertinente, do seu sistema da qualidade, que afetem a conformidade 
do produto. A comercialização ou liberação deste produto poderá ser realizada sem a 
aprovação da SGS; 

 Manter registros de todas as reclamações de seus clientes relativos a conformidade do 
produto certificado. “Manter registros das ações apropriadas com respeito a tais 
reclamações e tornar disponível a SGS quando solicitado.” 

 Disponibilizar a SGS relatório de auditoria ou quaisquer documentos gerados por outro 
OCP . 

 

 

5.6 Modelos  

Verificar modelo de proposta no Syscon.  

 

 
5.5  Aprovação da Proposta 

Todas as propostas de certificação devem ser aprovadas pelo responsável técnico ou 
gerente comercial. 
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Histórico das Revisões: 

Revisão 00 – 11/04/2008 -  Primeira edição 

Revisão 01 – 29/01/2010 - Alteração do item 5.4 inclusão das frases “ A proposta só poderá ser emitida mediante 

recebimento da FAT” e “ Direitos e obrigações da contratada e contratante pertinentes a suas atividades de certificação.”  

Inclusão nas obrigações do contratante a  frase “ Manter registros de todas as reclamações  de seus clientes relativos a 

conformidade do produto certificado. Manter registros das ações apropriadas com respeito a tais reclamações e tornar 

disponíveis a SGS quando solicitado.” Inclusão nas obrigações do contratante a frase “O uso da marca de certificação pela 

contratante somente poderá ser feito após a concessão do certificado de conformidade e obedecerá, em sua íntegra, o 

disposto no anexo I do presente contrato”. 

Revisão 02 – 12/02/2010 – Exclusão da portaria 73/06 e inclusão da portaria 179/2009. 

Revisão 03 – 30/12/2010 -  Alteração do item 5.3 Dimensionamento, 5.4 elaboração da Proposta, item 5.5 Modelos . 

Alteração de Proposta.  

Revisão 04 – 21/06/2011: Alterações gerais no procedimento em decorrência da revisão da norma NBR 15827 e da nova 

portaria. 

Revisão 05 – 03/02/2012 Alteração dos itens 5.2 definição mais exata de como fazer a análise critica – Realizar na FAT, 

aletração do item 5.3 revisão do prazo para certificação das válvulas condicionar a diárias, alteração do item 5.4 obrigações 

da contratada inclusão do item para disponibilização de documentos gerados por outro OCP. 

Revisão 06 – 11/01/2013 -  Alteração do Link direto da certificação de válvulas, inclusão de procedimentos de referencia 

numero 3103, 3105, 1488.  


