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ESCLARECIMENTO SOBRE A CERTIFICAÇÃO 
DE CALDEIRAS E VASOS DE PRODUÇÃO 
SERIADA 

_______________________________________________________ 
 

 

1.1. INTRODUÇÃO  SOBRE A CERTIFICAÇÃO 

O objetivo maior da Certificação de Produtos é dar confiança a todas as partes interessadas de que 

um produto atende a requisitos especificados, ou seja, a Certificação de Produtos é um meio de 

fornecer garantia escrita de que os produtos certificados estão em conformidade com os requisitos 

especificados nas normas e outros documentos normativos aplicáveis. 

Alguns Esquemas de Certificação de produtos podem incluir ensaios iniciais dos produtos e avaliação 

do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) do fabricante, seguidos de acompanhamento, que leva em 

conta a conformidade do SGQ do fabricante e Ensaios de Amostras coletadas na expedição da fábrica 

ou no comércio. 

Um Organismo de Certificação de Produtos (OCP) opera um ou mais Esquemas de Certificação de 

Terceira Parte de maneira consistente e confiável, de modo a facilitar a sua aceitação em base 

nacional e internacional, bem como contribuir para o comércio internacional. 

A SGS do Brasil atua em diversos segmentos de serviços, entre eles a Certificação de Produtos no 

âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC). 

O OCP da SGS do Brasil Ltda provê às organizações/empresas, ou grupos, mediante contrato 

assinado entre as partes, a Certificação de Produtos, ou seja, a Comprovação da Conformidade de 

seu(s) produto(s) às normas técnicas nacionais (ABNT) e internacionais vigentes (ISO/IEC) e 

regulamentos aplicáveis. 

Produtos certificados não precisam ser avaliados pelo comprador ou cliente quanto aos seus 

requisitos normativos e regulamentares aplicáveis, uma vez que são submetidos a avaliações 

constantes. 

Entre em contato. Nos envie um e-mail. Estaremos à sua disposição para qualquer 

esclarecimento. 

Ligue para +55 11 3883-8943- +55 11 3883-8800. 

e-mail: edson.rosa@sgs.com ou marisangela.santos@sgs.com  
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Escopos Acreditados do OCP da SGS do Brasil Ltda 

Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada. 

 

1.2. COMO SOLICITAR A CERTIFICAÇÃO 

A solicitação de Certificação ou esclarecimento de dúvidas pode ser feita de uma das seguintes 

formas descritas a seguir: 

1. A organização/empresa Solicitante da Certificação acessa o site da SGS do Brasil 

(https://www.sgsgroup.com.br/), ou entra em contato com o Responsável Comercial do OCP da 

SGS do Brasil Ltda., Reinaldo Vieira através do seguinte telefone +55 11 3883-8800 ou ramal 

8999 ou e-mail reinaldo.vieira@sgs.com. 

Se preferir, pode, também, enviar mensagem de texto para reinaldo.vieira@sgs.com  

Independente da forma de contato, a organização/empresa Solicitante da Certificação é orientada 

a acessar a Página e verificar todas as informações relativas ao Processo de Certificação 

disponíveis na área livre. 

2. As vias de comunicação estabelecidas para contatar o OCP da SGS do Brasil Ltda poderão ser 

usadas para dirimir dúvidas em qualquer fase do processo. 

3. Caso necessário, o OCP da SGS do Brasil Ltda agenda com a organização/empresa Solicitante da 

Certificação uma reunião para esclarecimento do Processo de Certificação de Produtos, que pode 

ser um vídeo conferência. Nessa reunião, o representante autorizado da organização/empresa 

receberá, além de outras, informações sobre as taxas cobrados para a Certificação. 

4. Outro modo da organização/empresa Solicitante da Certificação manter contato com o OCP da 

SGS do Brasil Ltda é: 

a) enviando Carta para:  

OCP da SGS do Brasil Ltda 

Av. Andromeda, 832 - 4º andar,  
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CEP 06473-000 – Alphaville – Barueri-SP 

Em atenção da Área de Certificação de Produtos 

b) ou solicitando diretamente da área de certificação de produto por e-mail ou telefone a Ficha de 

Atendimento Técnico (FAT) específica de Certificação do Produto a ser certificado. 

Entre em contato ou nos envie um e-mail. Estaremos à sua disposição para qualquer 

esclarecimento. 

Ligue para +55 11 3883 8943 

e-mail: edson.rosa@sgs.com  reinaldo.vieira@sgs.com  ou marisangela.santos@sgs.com  

 

1.3. PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO 

1.4. CALDEIRAS E VASOS DE PRESSÃO DE PRODUÇÃO SERIADA (MODELO 5); 

Etapas dos Esquemas de Certificação de Produtos 
Esquema de 

Certificação (Modelo) 
5 

Avaliação 
Inicial 

Solicitação de Certificação X 
Análise da Solicitação e da Conformidade da 
Documentação (Incluindo procedimento 
documentado de Tratamento de Reclamações) 

X 

Auditoria Inicial do Sistema de Gestão X 

Plano de Ensaios Iniciais X 

Emissão do Certificado de Conformidade X 

Supervisão 

Análise da Conformidade da Documentação X 

Auditoria de Supervisão (Manutenção) X 

Plano de Ensaios de Supervisão (Manutenção) X 

Confirmação da Manutenção da Certificação X 

Reavaliação 

Solicitação de Reavaliação X 
Análise da Solicitação e da Conformidade da 
Documentação 

X 

Auditoria de Reavaliação do Sistema de Gestão X 
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Plano de Ensaios de Reavaliação X 

Emissão de novo Certificado de Conformidade X 
 
1.5.  ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO CUMPRIDAS PELO OCP DA SGS DO BRASIL LTDA. 

Modelo 5 

- Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada 

1. Solicitação da certificação pela empresa Solicitante da Certificação, por meio de preenchimento 

da Ficha de Atendimento Técnico (FAT) específica; 

2. Emissão da Proposta Comercial pelo OCP da SGS do Brasil Ltda; 

3. Assinatura da Proposta Comercial pelas partes (Cliente e SGS do Brasil). Após assinada a FAT 

tem valor de Contrato; 

4. Análise da documentação do Cliente (Solicitante da Certificação) realizada pelo OCP da SGS do 

Brasil Ltda; 

5. Auditoria Inicial no fabricante e/ou terceirizado, em data previamente agendada, realizada pelo 

OCP da SGS do Brasil Ltda; 

6. Ensaio(s) inicial(is) realizado(s) no(s) produto(s), de acordo com norma(s) aplicável(is), realizados 

por laboratório(s) que atendam os requisitos dos RACs específicos. 

7. Análise do processo e Decisão de Certificação realizadas pelo OCP da SGS do Brasil Ltda; 

8. Emissão de Certificado(s) de Conformidade do(s) Produto(s) pelo OCP da SGS do Brasil Ltda; e 

9. Auditoria de Supervisão/Manutenção da Certificação no fabricante e/ou terceirizado e ensaios 

periódicos no(s) produto(s) realizados em conformidade com o RAC específico do produto. 
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1.6. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS TAXAS COBRADAS AOS SOLICITANTES E AOS CLIENTES 

As taxas cobradas dos Solicitantes da Certificação e dos Clientes com Produtos Certificados são as 

seguintes: 

Solicitante da Certificação 

- análise da documentação; 

- pré-auditoria (quando solicitada pelo Solicitante da Certificação); 

- hora/homem auditor e/ou especialista; 

- análise do processo de certificação; 

- emissão do Certificado de Conformidade. 

Cliente com Produto Certificado (Supervisão ou Manutenção da Certificação) 

- análise da documentação; 

- hora/homem auditor e/ou especialista; 

- análise do processo de certificação; 

- emissão da declaração de manutenção da certificação; 

- reemissão de Certificado de Conformidade (quando aplicável). 

 

1.7. DIREITOS E DEVERES 

1.7.1 SÃO DIREITOS DO SOLICITANTE DA CERTIFICAÇÃO 

� Ter acesso a todas as informações sobre o processo de certificação realizado pelo OCP da SGS 

do Brasil Ltda., disponíveis no site da SGS do Brasil, página do https://www.sgsgroup.com.br/pt-

br/industrial-manufacturing/services-related-to-production-and-products/product-certification ou por 

meio de telefone, e-mail, vídeo conferência ou reunião presencial. 

� Receber o(s) Certificado(s) de Conformidade do(s) Produto(s) concedido(s) pelo OCP da SGS do 

Brasil Ltda, reconhecido(s) pela Cgcre do Inmetro e IAF, ou seja, reconhecido(s) internacionalmente. 
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� Ter sua imagem reconhecida junto à sociedade e ao mercado. 

� Receber, com a devida antecedência, informações sobre quaisquer alterações de documentos 

normativos aplicáveis ao(s) produto(s). 

� Ao final de cada avaliação, receber relatório escrito com as evidências de conformidades e, quando 

aplicável, de não-conformidades constatadas pela Equipe de Auditoria do OCP da SGS do Brasil Ltda. 

1.7.2 SÃO DEVERES DA EMPRESA COM PRODUTO CERTIFICADO 

Estar de acordo com um dos Modelos de Certificação:  

Tomar todas as providências necessárias para a realização da avaliação do(s) produto(s). 

Fazer anúncio sobre a certificação somente com respeito ao escopo para o qual a certificação foi 

concedida. 

Em caso de suspensão da certificação, interromper o uso de todo material de propaganda que 

contenha qualquer referência à certificação. 

Em caso de cancelamento da certificação, interromper o uso de todo material de propaganda que 

contenha qualquer referência à certificação e devolver quaisquer documentos da certificação ao OCP 

da SGS do Brasil Ltda. 

Que o(s) produto(s) certificado(s), seja(m) produzido(s) segundo as mesmas especificações e 

condições que a(s) amostra(s) que o OCP da SGS do Brasil Ltda verificou, por meio de ensaio(s), 

bem como, usar a certificação somente para indicar que o(s) produto(s) certificado(s) está(ão) em 

conformidade com os documentos normativos aplicáveis. 

Informar ao OCP da SGS do Brasil Ltda qualquer modificação que pretenda fazer no(s) produto(s), no 

processo de fabricação e, quando aplicável, no Sistema de Gestão da Qualidade. 

Manter registros e relatar ao OCP da SGS do Brasil Ltda, quando requerido, quaisquer reclamações 

envolvendo os aspectos do(s) produto(s) certificado(s), tomando ações apropriadas com respeito a 

tais reclamações. 

Pagar ao OCP da SGS do Brasil Ltda todas as despesas relativas ao processo de certificação. 
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Utilizar e divulgar adequadamente as Marcas de Conformidade, Logomarca e Certificado de 

Conformidade de Produto. 

1.8 USO DE MARCAS DE CONFORMIDADE E DO CERTIFICADO DO PRODUTO 

É dever da empresa certificada fazer o uso correto de Marcas de Conformidade, Logomarca e 

Certificado de Conformidade de Produto. 

O OCP da SGS do Brasil Ltda controla a utilização de marcas de conformidade do Sistema Brasileiro 

de Avaliação da conformidade (SBAC), como, por exemplo, a Marca do Inmetro, a Marca da 

Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), a Marca do IAF (Marca do Acordo de Reconhecimento 

Multilateral do IAF ou marca do MLA Mark), o Símbolo de Acreditação do OCP da SGS do Brasil Ltda, 

a Logomarca do OCP da SGS do Brasil Ltda, o Certificado de Conformidade de produto e o Selo de 

Identificação da Conformidade do(s) produto(s). 

O uso de Marcas de Conformidade do SBAC e a divulgação da Certificação do(s) produto(s) 

certificado(s) são de responsabilidade exclusiva da organização/empresa ou grupo, detentor da(s) 

Certificação(ões), sobre o qual recaem todos os ônus e penalidades impostas pelo OCP da SGS do 

Brasil Ltda e, onde apropriado, pela Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), quando se configure 

um uso, ou referência, incorreto, indevido e/ou abusivo. 

O uso incorreto, indevido e/ou abusivo das marcas de conformidade do SBAC não transfere qualquer 

responsabilidade civil, administrativa, ou criminal para o OCP da SGS do Brasil Ltda, nem para a 

Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) ou para o Inmetro. 

A organização/empresa ou grupo, com produto(s) Certificado(s) só pode divulgar a(s) certificação(ões) 

daquele(s) produto(s) efetivamente certificado (s). 

1.9 CARACTERIZAÇÃO DE USO 

São considerados usos incorretos, indevidos, ou abusivos de marcas de conformidade do SBAC: 

a) uso da Marca do Inmetro, da Marca da Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre), da Marca do 

IAF e do Símbolo da Acreditação do OCP da SGS do Brasil Ltda; 
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b) uso da Logomarca do OCP da SGS do Brasil Ltda e do Selo de Identificação da Conformidade 

do(s) produto(s) antes da assinatura do contrato entre a organização/empresa ou grupo e o OCP da 

SGS do Brasil Ltda; 

c) uso da(s) certificação(ões) em desacordo com o(s) escopo(s) para o(s) qual(is) o(s) produto(s) 

foi(ram) certificado(s); 

d) referências incorretas ao(s) escopo(s) da(s) certificação(ões) concedida(s); 

e) uso da(s) certificação(ões) durante o período de suspensão; 

f) uso da(s) certificação(ões) fora da vigência do(s) contrato(s); 

g) uso da(s) certificação(ões) em desacordo com as obrigações financeiras estipuladas no(s) 

contrato(s); 

h) uso da(s) certificação(ões) após a rescisão do(s) contrato(s); 

i) outras situações que caracterizem uma contraposição às regras estabelecidas para a(s) 

certificação(ões). 

 

1.10 DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL 

Quando a organização/empresa ou grupo, com produto(s) Certificado(s) possuir um, ou mais, 

catálogo(s) comercial(is), publicitário(s) ou similar(es), referências à(s) certificação(ões) podem ser 

feitas somente para o(s) escopo(s) efetivamente certificado(s) em vigor, sem deixar qualquer dúvida 

entre o produto que foi certificado e outro(s) produto(s) não abrangido(s) pela certificação. 

Todo o(s) material(is) promocional(is) referente à(s) Certificação(ões) de Produto(s) e para utilização 

em meios externos deve(m) ser previamente encaminhado(s) ao OCP da SGS do Brasil Ltda para 

conhecimento e aprovação. 

Não deve haver publicidade envolvendo certificação(ões) que seja(m) depreciativa(s), abusiva(s), 

falsa(s) ou extensiva(s) a outras áreas não abrangidas pelo(s) escopo(s) certificado(s). 
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Quando forem realizadas Auditorias nas organizações/empresas, ou grupos, os 

auditores/especialistas do OCP da SGS do Brasil Ltda verificam o atendimento a estes requisitos. 

 

1.11 DOCUMENTOS APLICÁVEIS 

Documentos aplicáveis à Certificação de Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada 

(Compulsória): 

RAC anexo à Portaria Inmetro 255/2014 

RTQ anexo à Portaria Inmetro 248/2014 

RGCP anexo à Portaria Inmetro 118/2015, alterado pela Portaria Inmetro 252/2016 

 

1.12 RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS 

O OCP da SGS do Brasil Ltda. trata as Reclamações e/ou Denúncias de acordo com a sistemática 

constante do procedimento OI-L3-704-SAM-BR(IND)-1764 – TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES E 

DENÚNCIAS. 

O resumo dessa sistemática é relatado a seguir: 

1. Em alinhamento com a Política da Qualidade e a Política de Tratamento de Reclamações e 

Denúncias, o OCP da SGS do Brasil Ltda recebe, avalia e toma decisões sobre as reclamações e 

denúncias, recebidas dos seus clientes e/ou de outras partes interessadas. 

2. As reclamações e denúncias de clientes, ou de outras partes interessadas, são recebidas por 

meio de telefone, fax, e-mail, registro de reclamação (que consta da homepage da SGS do Brasil), 

pesquisa de satisfação de cliente, autoatendimento ou pessoalmente, referente a execução dos 

serviços prestados, prazo de certificação, processo de pagamento/recebimento ou outros fatores. 

3. O OCP da SGS do Brasil Ltda conhece, cumpre e sujeita-se às penalidades previstas nas leis, 

especificamente as contidas na Lei n.º 8078/1990. 
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4. Como primeira atividade, é realizada uma Análise Crítica da reclamação e/ou denúncia, a fim de 

verificar se a mesma diz respeito às atividades de certificação pelas quais o OCP da SGS do Brasil 

Ltda é responsável e, em caso positivo, o OCP da SGS do Brasil Ltda estabelece o tratamento 

adequado. 

5. A decisão para solucionar a reclamação e/ou denúncia é feita, ou revisada e aprovada por 

pessoa(s) não envolvida(s) nas atividades de certificação relativas à reclamação e/ou denúncia. 

6. Sempre que possível, o OCP da SGS do Brasil Ltda dá conhecimento formal do resultado e do 

final do processo de reclamação/denúncia ao reclamante/denunciante, por meio do envio de um e-

mail ou carta, haja vista que o organismo pode receber reclamações/denúncias anônimas ou não 

conseguir identificar o endereço correto do reclamante/denunciante para contato. 

7. O documento que comunica a conclusão à pessoa, organização/empresa, ou grupo, reclamante 

denunciante e, quando aplicável, às partes interessadas, preserva a confidencialidade da decisão 

tomada. 

Documentos aplicáveis à Certificação de Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada 

NOTA: O OCP da SGS do Brasil Ltda não se responsabiliza pela atualização da versão dos 

documentos a seguir relacionados e recomenda que os usuários verifiquem a versão mais 

atualizada dos documentos  

- Lei nº. 8078/1990 – Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências 

- Resolução nº. 05/2008 do Conmetro – Regulamento para o registro de objeto com conformidade 

avaliada compulsória no Inmetro 

Portaria Inmetro nº. 274/2014 – Regulamento para uso das marcas, dos símbolos, dos selos e das 

etiquetas do Inmetro 

- Portaria Inmetro nº. 248/2015 – Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade 

- Portaria Inmetro nº. 512-2016 – Procedimento para concessão, manutenção e renovação do 

Registro de Objeto 
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- Portaria Inmetro nº 118/2015, Requisitos Gerais de Certificação de Produtos (RGCP), alterados pela 

Portaria Inmetro nº 252/2016 

- Portaria Inmetro nº 255/2014 – RAC de Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada 

- Portaria Inmetro nº 248/2014 – RTQ de Caldeiras e Vasos de Pressão de Produção Seriada 

 

1.13 DEFINIÇÕES 

SBAC - Sistema criado pelo Conmetro, como um subsistema do Sinmetro, destinado ao 

desenvolvimento e coordenação das atividades de Avaliação da Conformidade no seu âmbito. 

Certificação COMPULSÓRIA - (Obrigatoriedade Legal) 

Quando o órgão regulador (Inmetro, Anetel, Aneel, MAPA, etc) entende que o produto, processo ou 

serviço pode oferecer riscos à segurança e saúde do consumidor ou ao meio-ambiente ou ainda, em 

alguns casos, quando o desempenho do produto, se inadequado, pode trazer prejuízos econômicos à 

sociedade. É obrigatória por meio de requisito legal (por exemplo, Regulamento Técnico), emitido por 

um organismo regulador (principalmente o Poder Público). 

IAF - International Accreditation Fórum, fórum de reconhecimento multilateral de organismos 

acreditadores, congregando mais de uma centena de países membros, do qual o Brasil, através da 

Cgcre, é signatário desde 1995. 

Inmetro - No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, agência executiva do 

Governo Federal, é o gestor do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC), 

obedecendo às políticas públicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização 

e Qualidade Industrial (Conmetro) que, por sua vez, é tecnicamente assessorado pelo Comitê 

Brasileiro de Avaliação da Conformidade (CBAC). 

Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação responsável pela Acreditação de Organismos de 

Avaliação da Conformidade (OAC).  

Na área de Avaliação da Conformidade, a Cgcre do Inmetro é o único acreditador oficial do Estado 

Brasileiro. A Cgcre é reconhecida internacionalmente como o Organismo de Acreditação brasileiro 
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pelo International Accreditation Forum (IAF) e foi o primeiro a possuir este reconhecimento na América 

Latina. 

Documento Normativo - Documento que estabelece regras, diretrizes ou características para 

atividades ou seus resultados. “Documento normativo” é um termo genérico que engloba documentos 

como normas, regulamentos, especificações técnicas, códigos de boas práticas, etc. 

 


