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APRESENTAÇÃO
O Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR, empresa pública de direito privado, com sede e
foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, foi fundado em 1940 e vem, ao longo dos
anos, desenvolvendo ações no sentido de proporcionar melhores condições ao desenvolvimento e
à capacitação empresarial e institucional.
Com posição consolidada como pioneiro no apoio ao desenvolvimento tecnológico e industrial, o
TECPAR atua em pesquisa, desenvolvimento e inovação, prestação de serviços tecnológicos às
organizações e também no desenvolvimento e produção de imunobiológicos.
A credibilidade e o reconhecimento que conquistou junto ao meio empresarial, fez com que o
TECPAR ampliasse sua área de atuação estruturando o serviço de avaliação da conformidade
para atender à demanda das unidades de produção interessadas, operacionalizado pelo Tecpar
Cert e que abrangem os seguintes esquemas de certificação acreditados pela Coordenação Geral
de Acreditação do INMETRO:
−

Sistema de gestão da qualidade, segundo a norma NBR ISO 9001;

−

Sistema de gestão ambiental, segundo a norma NBR ISO 14001;

−

Sistema de gestão da qualidade de empresas de serviços e obras – PBQP-H;

-

Fios, cabos e cordões flexíveis elétricos;

-

Plugues e tomadas;

-

Interruptores;

-

Segurança de Eletrodomésticos;

Esquemas de certificação acreditados pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO e
credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA:
- Sistemas de produção, processamento e extrativismo orgânicos.
- Unidades armazenadoras em ambiente natural.
Outros serviços:
-

Certificação de Sistemas de gestão em saúde e segurança ocupacional– OHSAS 18001;
ABNT NBR ISO 45001;

-

Certificação de produtos de telecomunicações – ANATEL;

-

Certificação de Sistema de Gestão de Segurança Viária – ABNT NBR ISO 39001

-

Certificação de Sistema de avaliação de saúde e segurança, meio ambiente e qualidade –
SASSMAQ/ABIQUIM
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-

Análise Técnica/Funcional do Programa Aplicativo Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal –
PAF/ECF/CONFAZ

-

Análise Técnica de Hardware, Software Básico e Inovação Tecnológica de Equipamento
SAT/CONFAZ

-

Análise Técnica de Medidor Volumétrico de Combustíveis.

5
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANÁ
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775 CIC CEP 81350-010 Curitiba Paraná Brasil
Fone (0XX41) 3316-3161/3162

http://www.tecparcert.com.br e-mail: contato@tecparcert.com.br

Regulamento para certificação – Plugues e tomadas/Interruptores

RC CERT-P03 rev. 06

1

OBJETIVO

Este regulamento estabelece os procedimentos de certificação compulsória para plugues,
tomadas e interruptores.
2

DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS

Para a utilização do presente regulamento aplicam-se as seguintes definições e referências:

Acompanhamento no Mercado (Market Surveillance) - Processo sistematizado que tem
por objetivo monitorar, no mercado, os objetos regulamentados ou com a conformidade
avaliada compulsória ou voluntariamente, no âmbito do SBAC, identificando o atendimento ou
não aos requisitos estabelecidos, visando contribuir para propiciar adequado grau de
confiança na conformidade dos produtos. (Fonte: Inmetro)
Ação Corretiva (Corrective action) - Ação para eliminar a causa de uma não conformidade
identificada ou outra situação indesejável. (Fonte: ISO 9000:2005)
Amostra (Sample) - Uma ou mais unidades do produto, retiradas de forma aleatória do ponto
de coleta, para efeito de avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos na base
normativa. (Fonte: Inmetro)
Avaliação do Sistema da Qualidade da Fábrica: atividade que tem como objetivo a verificação
do atendimento aos requisitos da capacitação fabril, tecnológica e do sistema de qualidade.

Auditoria (Auditing) - Processo sistemático, independente e documentado para evidenciar
registros, afirmações de fatos ou outras informações pertinentes e avaliá-los de maneira
objetiva para determinar a extensão na qual os requisitos especificados são atendidos.
(Fonte: ABNT NBR ISO/IEC 17000:2005)
Certificação: conjunto de procedimentos regulamentados e padronizados que resultam na
expedição de certificados.
Documentos normativos: termo genérico que engloba documentos tais como normas nacionais
e internacionais, procedimentos, especificações técnicas e regulamentos técnicos.
Ensaios Complementares: Ensaios realizados para analisar variações em relação a um
equipamento já ensaiado. São exemplos dessas variações as diferenças de configuração, de
tensão de alimentação ou de componentes críticos.
Ensaio de tipo: ensaios realizados em amostras do produto para a verificação da conformidade
com base nos documentos normativos aplicáveis ao produto.
Fabricante (Manufacturer) - Pessoa jurídica ou física, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, legalmente estabelecida, que desenvolve atividades de produção, montagem,
criação, construção, transformação, recuperação ou reparação. (Fonte: Inmetro)
Família de Produto (Product Family) - Agrupamento de modelos de produto com mesma
finalidade, de mesmo processo produtivo, possuidores de uma ou mais características em
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comum, conforme definido no Requisito de Avaliação da Conformidade específico, sendo de
um mesmo fabricante e uma mesma unidade fabril.
Fornecedor (Distributor, Importer ou Assembler) - Pessoa jurídica, pública ou privada,
legalmente estabelecida no País, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, recuperação, reparação, fracionamento,
acondicionamento, envase, distribuição ou comercialização do produto ou prestação do
serviço objeto de regulamentação pelo Inmetro. (Fonte: Inmetro)
Marca da Conformidade (Conformity Mark) - Forma de evidenciar a conformidade de um
objeto submetido a um processo de Avaliação da Conformidade. (Fonte: Inmetro)
Memorial descritivo: relatório ou documento fornecido pela organização contendo a descrição
das características do produto.
Lote de Certificação (Batch Certification) - Conjunto de unidades dos produtos, pertencentes a
uma mesma família ou a um mesmo modelo, conforme definidos nos Requisitos de Avaliação da
Conformidade para o objeto, podendo ser constituído de um ou mais lotes de fabricação. (Fonte:
Inmetro)
Lote de Fabricação (Batch Production) - Conjunto de unidades do produto, fabricadas sob as
mesmas condições, num mesmo processo produtivo e unidade fabril, limitado a uma quantidade
ou período de fabricação definido pelo fabricante. (Fonte: Inmetro)
Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote. Esse modelo envolve a certificação de um lote de
produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, coletada de
forma aleatória, ou até mesmo, o número total de unidades do lote (ensaio 100%). O Certificado
de Conformidade é restrito ao lote certificado. (Fonte: adaptada da ISO 17067/2013)
Modelo de Certificação 5 - Avaliação inicial consistindo de ensaios em amostras retiradas no
fabricante, incluindo auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade, seguida de avaliação de
manutenção periódica através de coleta de amostra do produto na fábrica e/ou no comércio, para
realização das atividades de avaliação da conformidade. As Avaliações de Manutenção têm por
objetivo verificar se os itens produzidos após a atestação da conformidade inicial (emissão do
Certificado da Conformidade) permanecem conformes. A manutenção inclui a avaliação periódica
do processo produtivo, ou a auditoria do SGQ, ou ambos. (Fonte: adaptada da ISO/IEC
17067/2013)
Organização: denominação usada para clientes, fornecedores ou indústrias que solicitam a
certificação bem como para aqueles já certificados.
Plano de Ensaios (Test Plan) - Plano que descreve a natureza dos ensaios, os métodos de
análise a serem utilizados, a amostragem e os critérios de aceitação e rejeição. (Fonte: Inmetro)
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Protótipos (Prototypes) - Exemplar ou modelo original do produto, produzido de forma não
seriada, que se propõe a atender aos requisitos estabelecidos na base normativa. (Fonte:
Inmetro).
Requisitos de Avaliação da Conformidade – RAC: Documento que contém requisitos
específicos aplicáveis à avaliação da conformidade de um determinado objeto, de acordo com os
requisitos pré-estabelecidos pela base normativa, e pelos Requisitos Gerais de Avaliação da
Conformidade
Selo de Identificação da Conformidade (Conformity Assessment Mark) - Forma de atestar a
conformidade, que informa o foco do Programa de Avaliação da Conformidade (saúde, segurança,
meio ambiente, desempenho), bem como o campo de aplicação (voluntário ou compulsório), e
evidencia que o objeto avaliado está em conformidade com os critérios estabelecidos em RAC,
RGAC, na Portaria Inmetro nº 274/2014 e nas suas substitutivas, bem como no Manual de
Aplicação de Selos de Identificação da Conformidade do Inmetro. (Fonte: Inmetro)
SBAC: Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
3

HISTÓRICO DA REVISÃO ATUAL

-

Atualização do item 12.

4

GENERALIDADES

As disposições estabelecidas neste documento são partes integrantes do processo de avaliação
da conformidade realizado pelo Tecpar para a certificação de produtos – plugues e tomadas ou
interruptores.
Os serviços de certificação são acessíveis a todas as organizações que o requeiram,
independentemente do tipo, tamanho ou de sua vinculação a uma associação ou grupo.
O Tecpar se compromete a manter a imparcialidade em todos os processos de solicitação de
certificação.
Os critérios sob os quais o Tecpar fornece os serviços de certificação são aqueles constantes de
normas apropriadas para essa finalidade.
O Tecpar limita os requisitos de certificação aqueles especificamente relacionados aos escopos
considerados.
As organizações, que buscam a certificação, devem atender aos requisitos estabelecidos pelo
Tecpar neste e em outros documentos pertinentes.
5

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

5.1

SOLICITAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

As organizações, que desejam obter a certificação junto ao Tecpar Cert, devem fornecer as
informações necessárias requeridas no formulário denominado “Questionário” disponibilizado no
site www.tecparcert.com.br ou encaminhado à organização, quando solicitado.
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O processo de avaliação poderá ser requerido, segundo o estabelecido pelo Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade, que compreende para estes esquemas os modelos de certificação:
Modelo 5 - Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do
fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas
no comércio e/ou no fabricante É um modelo baseado, no ensaio de tipo, mas acompanhado de
avaliação das medidas tomadas pelo fabricante para o Sistema de Gestão da Qualidade de sua
produção, seguido de um acompanhamento regular, por meio de auditorias, do controle da
qualidade da fábrica e de ensaios de verificação em amostras coletadas no comércio e/ou na
fábrica.
Modelo de Certificação 1b - Ensaio de lote. Esse modelo envolve a certificação de um lote de
produtos. O número de unidades a serem ensaiadas pode ser uma parcela do lote, coletada de
forma aleatória, ou até mesmo, o número total de unidades do lote (ensaio 100%). O Certificado
de Conformidade é restrito ao lote certificado.
Este modelo baseia-se no método “passa, não passa” e deve ser aplicado a lotes isolados de
produção única ou intermitente com grandes intervalos de tempo, com pouco ou nenhum
reconhecido controle durante o processo de fabricação.
Com base nas informações fornecidas, o Tecpar Cert procede análise crítica da solicitação para
verificar a viabilidade de atendimento. Sendo viável, elabora e encaminha uma proposta técnica e
comercial.
A contratação dos serviços é formalizada com o recebimento da comprovação do depósito
bancário e por meio da devolução do formulário “Aceite da Proposta”, juntamente com os demais
documentos e comprovantes solicitados.
Após o recebimento destes documentos, o Tecpar Cert dará início ao processo de certificação.
5.2

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO

5.2.1

Análise da documentação

Por ocasião do aceite da proposta o fornecedor solicitante da certificação deve encaminhar os
seguintes documentos e/ou informações:
-

Cópia do CNPJ;

-

Cópia do contrato social e alterações;

-

Relação de modelo(s) que compõem a família objeto da certificação, obedecendo às regras de
formação de família estabelecidas no RAC específico (PT Inmetro n° 28/2022 ou PT Inmetro
n° 90/2022), quando a certificação for por família, referenciando sua(s) descrição(ões)
técnica(s) e incluindo a relação de todas as marcas comercializadas;

-

Memorial descritivo contemplando o projeto do objeto em seus detalhes construtivos e
funcionais, e a relação de seus componentes críticos, incluindo seus fornecedores e possíveis
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certificações existentes, traduzidos para o Português, quando em idioma distinto do Inglês ou
Espanhol;

-

Identificação do fabricante com endereço completo, incluindo a(s) unidade(s) fabril(is) a
ser(em) certificada(s), sediado em outro país, caso este não seja o solicitante da certificação.

-

Informação de atividades/processos terceirizados que possam afetar a conformidade do
produto objeto da certificação;

-

Documentos referentes ao Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, aplicáveis ao
objeto a ser certificado, conforme previsto na tabela do item 5.2.2 b (neste documento), ainda
que os mesmos venham necessariamente a ser auditados pelo TECPAR, como previsto neste
documento;

-

Certificado válido emitido com base na edição vigente da Norma ISO 9001 ou Norma ABNT
NBR ISO 9001, que abranja o processo produtivo do objeto da certificação, se existente;

Nota 1: Caso a(s) marca(s) informadas não seja(m) de propriedade do Fornecedor solicitante da certificação, o mesmo deverá
possuir autorização para o uso da(s) mesma(s). Caberá ao TECPAR verificar a qualificação legal do instrumento de
autorização e do ato constitutivo do(s) proprietário(s) da(s) marca(s).

O Tecpar Cert fará a análise da documentação e havendo discrepância, informará formalmente a
organização solicitante que deverá proceder com as ações corretivas, afim de que seja dada
seqüência na solicitação.
5.2.2

Auditoria do Sistema de Gestão da Qualidade

A auditoria do SGQ deve ser realizada, independentemente do fabricante ou do prestador de
serviço possuir Sistema de Gestão da Qualidade certificado com base na Norma ISO 9001 ou
Norma ABNT NBR ISO 9001.
O Tecpar Cert avaliará os documentos e registros do SGQ, realizará auditoria nas dependências
da unidade fabril, com o objetivo de verificar a conformidade do processo produtivo, incluindo
instalações e capacitação do pessoal, conforme abaixo descrito:
O escopo da auditoria deve contemplar a linha de produção do produto, objeto da solicitação da
certificação.
a) Plano de auditoria
Em tempo hábil, antes da data da auditoria previamente acordada com a organização, é
encaminhado um plano da auditoria, contendo o período e as atividades a serem desenvolvidas.
Qualquer ressalva em relação ao mesmo deve ser formalmente comunicada ao Tecpar Cert, num
prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após o recebimento. Findo esse prazo o plano será
considerado aceito.
b) Execução da auditoria
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A auditoria é realizada nas instalações da organização e tem por objetivo avaliar os requisitos
abaixo descritos, tendo como referência a norma NBR ISO 9001:
ABNT NBR ISO 9001
6.1.1 / 6.1.2 - Ações para abordar riscos e oportunidades
7.1.5.1 / 7.1.5.2 - Recursos
7.5.2 / 7.5.3 - Informação documentada
8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.4 / 8.5.5 - Produção e provisão de serviço
8.6 - Liberação de produtos e serviços
8.7 - Controle de saídas não conformes
10.2.1 / 10.2.2 - Não conformidade e ação corretiva
10.3 - Melhoria contínua
Além do acima disposto, serão verificados os seguintes requisitos:
-Os ensaios de controle da qualidade da produção previstos em cada portaria específica para os
escopos aqui tratados (Portarias Inmetro 90/2022 – plugues e tomadas e/ou 28/2022 para
interruptores);
-Os equipamentos de medição para os ensaios de controle da qualidade da produção, que devem
ter especificações compatíveis com os requisitos normativos e estar devidamente calibrados;
-A existência de procedimento para o tratamento dos produtos não conformes detectados em
produção;
-A rastreabilidade do processo de fabricação, que deve ser capaz de identificar os lotes de todas
as matérias primas utilizadas e ensaios realizados, a partir do produto acabado.
c) Reunião de abertura
A primeira atividade da auditoria é a reunião de abertura, conduzida pelo auditor líder, devendo
contar com a participação da alta direção da organização.
d) Coleta e verificação das informações
As informações pertinentes são coletadas por meio de entrevista, por amostragem apropriada e
nos locais definidos no plano de auditoria. Todas as evidências, ou seja, as informações
verificáveis são registradas e avaliadas pela equipe auditora, gerando as constatações da
auditoria, as quais podem indicar tanto conformidade quanto não-conformidade em relação ao
critério estabelecido pelo esquema de certificação. Quando houver não-conformidades, estas
serão registradas.
e) Reunião de encerramento
Atividade conduzida pelo auditor líder com o objetivo de apresentar as constatações e as
conclusões da auditoria, de modo que elas sejam compreendidas pelo auditado. As não11
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conformidades identificadas são apresentadas e devem ser reconhecidas pelo responsável da
organização.
Após a realização desta atividade o Tecpar Cert encaminhará o relatório de auditoria.
e) Ações de acompanhamento
O prazo para o encerramento da(s) não conformidade(s) é de 30 (trinta) dias, a contar da data de
encerramento da auditoria. Este prazo pode ser prorrogado mediante solicitação e justificativa
apresentada pela organização e caberá ao Tecpar Cert a decisão da aceitação ou não da
solicitação.
A organização deve encaminhar ao Tecpar Cert as ações corretivas/correções e respectivos
comprovantes de evidência da implementação para encerramento das não conformidades.
A verificação das ações corretivas/correções podem ser efetuada de duas maneiras:
- com a avaliação da documentação comprobatória de sua execução, ou
- verificação nas instalações da organização, em função da complexidade da ação.
O processo permanece pendente até o fechamento das não-conformidades.
Após o encerramento das não-conformidades o Tecpar Cert informa a organização sobre o
andamento do processo de certificação.
5.2.3

COLETA DE AMOSTRAS (ensaios de tipo)

Será elaborado pelo Tecpar Cert o plano de ensaios das amostras a serem coletadas,
quantidades, tipos e demais informações requeridas em conformidade com a tabela 4 do anexo “I”
da Portaria Inmetro n° 90/2022 para plugues e tomadas.
Para interruptores será atendido ao prescrito no item 6.1.1.3.1.1 e 6.1.1.4.2.3 da Portaria Inmetro
n° 28/2022.
Após a etapa de coleta das amostras a organização deverá encaminhá-las em até 10 (dez) dias
aos laboratórios de ensaios acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, para a
execução dos ensaios. Caso o prazo acima não seja atendido o Tecpar Cert se reserva ao direito
de suspender/cancelar a solicitação de certificação.
Os relatórios de ensaios devem ser encaminhados ao Tecpar Cert, em até 60 (sessenta) dias
após a realização da auditoria, para avaliação. Após este prazo o Tecpar Cert se reserva ao
direito de suspender/cancelar o processo.
O resultado pode indicar tanto a conformidade no produto como a não conformidade, em relação
aos requisitos estabelecidos nos documentos normativos aplicáveis.
Caso a amostra de prova tenha sido considerada conforme em todos os ensaios estabelecidos
pela respectiva Portaria Inmetro, não será necessário ensaiar e inspecionar as amostras de
contraprova e testemunha, porém se for detectada não conformidade, estas amostras
(contraprova e testemunha), deverão ser ensaiadas em sua totalidade quanto aos requisitos da
norma pertinente, devendo ambas não apresentarem não conformidades.
Quando constatadas não-conformidades, a organização deve encaminhar ao Tecpar Cert as
ações corretivas/correções e respectivos comprovantes de evidência da implementação.
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O prazo para o encerramento da(s) não conformidade(s) é de 30 (trinta) dias, a contar da data do
registro de não conformidade detectada no relatório de ensaios do produto. Este prazo pode ser
prorrogado mediante solicitação e justificativa apresentada pela organização e caberá ao Tecpar
Cert a decisão da aceitação ou não da solicitação.
Cabe ainda ao Tecpar Cert decidir sob a necessidade ou não de nova auditoria para verificar a
implementação das ações corretivas.
O processo permanecerá pendente até o fechamento das não conformidades.
Nota 1: Protótipos podem ser enviados diretamente ao laboratório. Neste caso a amostra
inicial será constituída apenas pela prova do produto, dispensando-se a contraprova e
testemunha.

Nota 2: A critério do Fornecedor solicitante da certificação, mediante formalização ao OCP,
as amostras de contraprova e testemunha não necessariamente precisarão ser ensaiadas.
Neste caso, não poderá haver contestação dos resultados obtidos na amostra prova.
5.2.4

CERTIFICAÇÃO DE LOTE – MODELO 1B

A organização deverá formalizar no questionário de solicitação de certificação para plugues e
tomadas ou interruptores a opção pelo esquema de certificação para lote de um produto.
A organização deverá disponibilizar:
-

Identificação do lote de certificação, incluindo quantidades e lote(s) de fabricação do(s)
modelo(s) a ser(em) certificado(s);

-

memorial descritivo do produto que compõe o referido lote, se houver.

-

Licença de Importação (LI ou LPCO), ou, na ausência desta, Declaração de Importação
(DI ou DUIMP), quando de produtos importados;

Após análise e aprovação da solicitação e documentação, o Tecpar Cert em comum acordo com a
organização identifica um laboratório acreditado para a realização dos ensaios de tipo completos.
As amostras deverão ser coletadas por representante do Tecpar Cert e encaminhadas ao
laboratório selecionado.
As atividades para a certificação de lote será a estabelecida pelo Regulamento de Avaliação da
Conformidade dos respectivos produtos contidos neste regulamento.
No caso de ocorrência de não conformidades o lote está reprovado para efeito de certificação.
6

CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO

A equipe de avaliação interna do TECPAR CERT faz uma análise prévia de todo o processo, e
estando de acordo, encaminha-o para a decisão da certificação que é de responsabilidade da
Gerência da Divisão de Certificação.
A concessão é formalizada através da emissão do Certificado de Conformidade com validade de
06 (seis) anos e os dados da organização e dos produtos certificados são repassados
eletronicamente à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.
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Caso a decisão seja contrária a concessão, a organização é formalmente comunicada dos
motivos que levaram a não obtenção da certificação.
7

MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

Após a concessão da certificação, durante a validade do certificado serão executadas auditorias
de manutenção para constatar se as condições técnicas e organizacionais que deram origem a
certificação estão sendo mantidas.
As auditorias de manutenção são semestrais e suas realizações estarão compreendidas entre o
período de validade do certificado.
A sistemática de auditoria de manutenção é a mesma estabelecida para a auditoria inicial
conforme o item 5.2.2, 5.2.3 deste regulamento. Além disso, quando da realização da avaliação
de manutenção, no fornecedor deverão ser verificados os seguintes pontos:
- análise da documentação (original) anteriormente enviada, em particular quanto a sua
disponibilidade, organização e recuperação;
- análise dos registros do processo e do produto;
- tratamento de não conformidades, se houver.
Caso o solicitante da certificação apresente um Certificado do SGQ, dentro de seu prazo de
validade, o TECPARCERT poderá, optar por não avaliar o SGQ previsto nesse documento
durante a etapa de avaliação de manutenção. O Certificado deve ter sido emitido por um OAC
acreditado pelo Inmetro ou membro do MLA do IAF, para o escopo de acreditação e segundo a
edição vigente da Norma ISO 9001 (e suas traduções) ou Norma ABNT NBR ISO 9001. A
certificação deve ser válida para o processo produtivo na unidade fabril do objeto avaliado. Neste
caso, o solicitante da certificação deverá colocar à disposição do TECPARCERT todos os
documentos correspondentes a esta certificação e apresentar os registros do processo produtivo
onde conste claramente a identificação do objeto da certificação. O TECPARCERT analisará a
documentação pertinente para assegurar que os requisitos descritos no item 5.2.2 foram
atendidos para o SGQ.
A cada manutenção deve ser coletado, a critério do Tecpar Cert, um modelo da família para
ensaio.
Nota: o fornecedor pode optar por não ter o seu produto coletado/comprado para amostras de contraprova e testemunha. Neste caso,
sendo reprovada a amostra de prova, a certificação fica suspensa até que o fornecedor sane as não conformidades identificadas.

Na fase de coleta de amostras, para realização dos ensaios de manutenção, a amostra para
plugues e tomadas poderá ser coletada no comércio ou na fábrica alternadamente e
obrigatoriamente no comércio para interruptores. Caso o fornecedor comprove, através de nota
fiscal, que o produto não é de prateleira, a expedição do processo produtivo neste caso será
considerada ponto de coleta.
A amostra deverá ser enviada para ensaios em laboratórios acreditados pela Coordenação Geral
de Acreditação do Inmetro.
Quando constatadas não-conformidades, a organização deve encaminhar ao Tecpar Cert as
ações corretivas/correções e respectivos comprovantes de evidência da implementação.
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O detentor do certificado deve enviar ao Tecpar Cert, num prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, o plano de ações corretivas, que deve ter 60 (sessenta) dias corridos como prazo
máximo para evidenciar a implementação das ações corretivas.
O prazo para o encerramento da(s) não conformidade(s) é de 60 (sessenta) dias, a contar da data
do registro de não conformidade detectada no relatório de ensaios do produto. Este prazo pode
ser prorrogado mediante solicitação e justificativa apresentada pela organização e caberá ao
Tecpar Cert a decisão da aceitação ou não da solicitação.
Cabe ainda ao Tecpar Cert decidir sob a necessidade ou não de nova auditoria para verificar a
implementação das ações corretivas.
Neste ínterim a certificação será suspensa, mantendo-se assim até o encerramento das não
conformidades. A efetividade das ações corretivas será verificada por meio de ensaios (quando
aplicável).
Caso a não conformidade encontrada não ponha em risco a segurança do usuário, sob análise e
responsabilidade do Tecpar Cert, o fabricante poderá não ter a certificação suspensa, desde que
garanta ao Tecpar Cert, através de ações corretivas, a correção da não conformidade nos
produtos existentes no mercado e a implementação destas ações na linha de produção.
A organização pode optar pela realização dos ensaios na contra prova e testemunha, devendo
todos os ensaios não apresentar não conformidade.
A identificação de alguma não conformidade, sem evidências de tratamento, na avaliação de
manutenção, acarretará na suspensão imediata do Certificado da Conformidade para o
modelo/família não conforme. O TECPAR notificará o fornecedor por escrito, informando que só
poderá retomar o processo de certificação quando as não conformidades encontradas forem
sanadas.
Na hipótese em que o produto não possa ser coletado, o certificado poderá ser suspenso a critério
do TECPAR.
Caso o solicitante não atenda aos prazos estabelecidos e desde que não tenham sido
estabelecidos novos prazos a certificação poderá ser cancelada.
A organização deve tomar ações de controle imediatas que impeçam que o modelo/família
reprovada seja enviada para o mercado.
No caso de ocorrência de produtos não conformes no mercado e, dependendo do
comprometimento que a não conformidade identificada possa impor ao uso do produto, será
considerada pelo TECPAR a necessidade de retirada do produto do mercado, ficando a
organização responsável por esta decisão e ação.
Independentemente da decisão da organização caberá ao TECPAR a decisão pelo cancelamento
ou não do Certificado de Conformidade, e ao regulamentador pela solicitação de recall ao
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
Em caso de recusa do fornecedor em implementar as ações corretivas, o TECPAR cancelará o
Certificado de Conformidade para o(s) modelo(s)/família(s) de produto(s) certificado(s) e
comunicando para tanto formalmente a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.
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Excepcionalmente, poderão ocorrer outras auditorias, desde que haja deliberação do Tecpar Cert
ou do órgão regulamentador, baseadas em evidências que as justifiquem.
A decisão sobre a manutenção da certificação é de responsabilidade da Gerência da Divisão de
Certificação do Tecpar Cert com base nas informações obtidas nas etapas anteriores.
Ao final do processo e em sendo favorável a manutenção, será encaminhada ao fornecedor o
documento informando sobre a manutenção da certificação.

8 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO
O encerramento da certificação ocorrerá nas hipóteses de encerramento da fabricação/importação
dos produtos, ou por opção da organização solicitante da certificação.
O TECPAR deverá assegurar que os objetos certificados antes desta decisão estejam em
conformidade com o Regulamento de Avaliação da Conformidade específico.
Desta forma será programada uma auditoria extraordinária, às custas da organização, para
verificação e registro dos seguintes requisitos:
a) data de fabricação e tamanho dos últimos lotes do objeto certificado;
b) material disponível em estoque;
c) quantidade de produto acabado em estoque e previsão para que este lote seja distribuído;
d) cumprimento dos requisitos previstos no Regulamento de Avaliação da Conformidade
específico para o objeto desde a última auditoria de acompanhamento;
e) ensaios de rotina realizados nos últimos lotes produzidos;
Se Julgar necessário o TECPAR poderá programar também a coleta de amostras e solicitar a
realização de ensaios para avaliar a conformidade dos produtos em estoque.
Caso o resultado destes ensaios apresente alguma não conformidade, o solicitante da certificação
deverá proceder com a ação corretiva/correção, para que então TECPAR possa considerar o
processo de certificação como encerrado.
Caso haja ocorrência de produtos não conformes no mercado, antes de considerar o processo
encerrado, e, dependendo do comprometimento que a não conformidade identificada possa impor
ao uso do produto, o TECPAR comunicará ao Inmetro o cancelamento do certificado com a
recomendação de retirada do produto do mercado.
A partir do encerramento de certificação, o produto não poderá mais ser fabricado, sendo admitida
estritamente a distribuição e comercialização do estoque remanescente produzido dentro da
validade da certificação.
O TECPAR informará ao Inmetro a encerramento da certificação
Caso o solicitante da certificação não permitir a execução do procedimento acima, o TECPAR
cancelará o certificado e notificará o encerramento ao Inmetro/Dconf, justificando o impedimento.
9 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÃO DO SOLICITANTE
A organização deverá implementar sistemática para tratamento de reclamações, devendo estar
contemplado:
a) um sistema para tratamento das reclamações, assinado pelo responsável formalmente
designado para tal, e evidenciando que a organização:
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- valoriza e dá efetivo tratamento às reclamações apresentadas por seus clientes;
- conhece e compromete-se a cumprir e sujeitar-se às penalidades previstas nas leis,
especificamente na Lei n.º 8078/1990;
- analisa criticamente os resultados, bem como toma as providências devidas, em função das
reclamações recebidas;
- define responsabilidades quanto ao tratamento das reclamações;
- compromete-se a responder ao Inmetro qualquer reclamação no prazo de 15 (quinze) dias
corridos;
- compromete-se a responder ao reclamante quanto ao recebimento, tratamento e conclusão da
reclamação, conforme prazos estabelecidos internamente.
b) uma sistemática para o tratamento de reclamações de seus clientes contendo o registro de
cada uma, o tratamento dado e o estágio atual;
c) a indicação formal de uma pessoa ou equipe, devidamente capacitada e com liberdade para o
tratamento das reclamações;
d) Número de telefone ou outros meios para atendimento às reclamações e formulário de
registro de reclamações, que inclua código ou número de protocolo fornecido ao consumidor
para acompanhamento.
A organização solicitante deve ainda realizar anualmente uma análise crítica das reclamações
recebidas e evidências da implementação das correspondentes ações corretivas, bem como das
oportunidades de melhorias, registrando seus resultados.

Obrigatoriamente, o TECPARCERT deverá auditar todos os locais (próprios do solicitante da
certificação ou por ele diretamente terceirizados) onde a atividade de Tratamento de
Reclamações for exercida, para verificação do atendimento aos requisitos estabelecidos
anteriormente, nas avaliações iniciais, de manutenção e recertificação, quando existentes.
10 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OCP ACREDITADO POR MEMBRO DO MLA DO IAF
As atividades de avaliação da conformidade, executadas por um organismo estrangeiro, podem
ser aceitas, desde que observadas todas as condições abaixo:
a) o TECPAR deverá ter um MoU (Memorando de Entendimento) 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) Não existir restrição por parte da Autoridade Regulamentadora do objeto submetido à
certificação.
d) o organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do 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;
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e) o TECPAR será o responsável pelo julgamento e concessão de certificados de conformidade.
11 SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA CERTIFICAÇÃO
A organização poderá solicitar a suspensão ou cancelamento da certificação, formalizando ao
TECPAR que, por sua vez informará à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Também
cabe ao TECPAR o direito de suspender ou cancelar a certificação, a qualquer momento durante
a validade da certificação, mediante as seguintes situações:
- Descumprimento de cláusulas contratuais;
- Quando da constatação do uso indevido da certificação concedida;
- Não cumprimento dos prazos acordados no processo de manutenção/certificação;
- Quando a organização, de alguma forma, acionar indevidamente o TECPAR ou colocá-lo em
descrédito;
- Quando a organização não permitir que as auditorias de manutenção sejam realizadas nas
frequências e prazos estabelecidos;
- Quando a organização não permitir a presença do organismo acreditador, junto com o Tecpar,
nas instalações da organização para realização de auditoria testemunha, cuja finalidade é de
avaliar o desempenho do Tecpar na execução de suas atividades.
- Quando a organização deixar de promover as adaptações no produto certificado, determinadas
em decorrência da alteração ou edição de regulamentos que lhes sejam aplicáveis;
- Quando a organização fizer uso do Certificado de Conformidade para divulgação de
características do produto que não tenham sido objeto da avaliação.
- Quando a organização fizer uso de divulgação promocional da certificação de produtos que
permita induzir, a terceiros, ter sido certificado um produto diverso do efetivamente certificado;
- Da desistência, por parte do fabricante, da produção do objeto certificado.
- Por motivo de denúncias que comprovem a não conformidade ou não atendimento aos requisitos
dos documentos normativos.
A decisão da suspensão é da Gerência da Divisão de Certificação e o período da suspensão é
geralmente de 3 (três) meses, não devendo ultrapassar 6 (seis) meses.
A organização é comunicada formalmente sobre a decisão, e a informação de suspensão é
encaminhada à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.
Nos casos de suspensão, a organização continua com a posse do certificado e do contrato de
certificação, mas deve deixar de usar todo o material publicitário que contenha qualquer referência
à certificação.
A retomada da certificação depende exclusivamente da constatação de que a organização corrigiu
todas as deficiências causadoras da suspensão.
O não cumprimento da resolução dos problemas que ocasionaram a suspensão no prazo
estabelecido pelo TECPAR, deve resultar no cancelamento da certificação da organização.
O cancelamento pode também ocorrer quando:
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- Uma reclamação de terceiros efetuada ao TECPAR contra a organização, for considerada
comprovadamente procedente e de extrema gravidade afetando diretamente a credibilidade da
certificação;
- Ocasionado por um pedido formal da organização antes do término da validade do certificado;
- Ocorrer fraude ou falsidade nas declarações ou provas documentais apresentadas no processo
de certificação;
- Constatar discrepância relevante e injustificada entre os resultados dos testes realizados nas
amostras do produto avaliado e os obtidos em avaliações posteriores;
- Comercializar o produto durante o período de suspensão da certificação e homologação
O cancelamento da certificação por iniciativa do TECPAR ou da organização, resulta na rescisão
do contrato.
O TECPAR reserva o direito de publicar e divulgar, de maneira como julgar apropriado, a
suspensão e o cancelamento da certificação.
A informação do cancelamento é encaminhada à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro.
12 APELAÇÕES
Apelação é a solicitação por parte de uma organização, de reconsideração de qualquer decisão
adversa tomada pelo Tecpar Cert, conforme segue:
- Recusa de aceitar uma solicitação para certificação;
- Recusa de prosseguir com uma auditoria;
- Solicitação de ações corretivas;
- Alterações no escopo de certificação;
- Decisão de não concessão ou manutenção da certificação, suspensão ou cancelamento da
certificação.
O processo de tratamento de apelações está descrito em instrução específica – IT CERT G02
colocada à disposição no site www.tecparcert.com.br ou poderá ser solicitada por meio de contato
direto com o Tecpar Cert.
O apelante será informado do recebimento, andamento, resultado e término do processo de
tratamento da apelação/disputa.
13 RECLAMAÇÕES
As organizações podem formalizar reclamações, em relação aos serviços de certificação, bem
como todas as partes interessadas (terceiros) no processo de certificação podem formalizar
comentários e/ou reclamações, em relação à organização.
Estas reclamações devem ser encaminhadas diretamente ao Tecpar Cert, que dará o devido
tratamento conforme instrução específica – IT CERT G02 colocada à disposição no site
www.tecparcert.com.br ou poderá ser solicitada por meio de contato direto.
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O Tecpar Cert deve determinar, junto com a organização e o reclamante, se ele deve tornar
público o assunto da reclamação e sua solução e, se assim for, em que extensão.

14 TRANSFERÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO
O TECPAR realizará uma análise crítica do processo de certificação do solicitante da
transferência. Esta análise crítica será conduzida por meio do exame da documentação/registros
e/ou visita ao fabricante.
A análise crítica contemplará, os seguintes aspectos:
a) As etapas do processo realizadas até o momento e a situação na etapa do processo atual de
certificação;
b) Relatórios de ensaio;
c) Plano de ensaios realizados, correlacionando com a família ou modelo;
d) Razões do pedido de transferência;
e) Validade do certificado, no que diz respeito à autenticidade e à duração, cobrindo o escopo
objeto da transferência;
f)

Validade da certificação e situação de não conformidade(s) ainda pendente(s) de
correção(ões). Esta verificação, de preferência, deve ser efetuada em conjunto com o OCP
emissor, a não ser que o mesmo tenha encerrado suas atividades;

g) Relatório(s) da última auditoria (certificação, manutenção e recertificação) e da(s)
extraordinária(s), e qualquer não conformidade ainda não sanada;

h) Reclamação(ões)/apelação(ões) recebida(s) e a(s) ação(ões) tomada(s); e
i) A etapa atual da certificação.
Os certificados suspensos, cancelados ou com data de validade expirada não serão aceitos para
fins de transferência.
Caso na análise crítica forem identificadas não conformidades pendentes ou riscos potenciais, ou
quando houver dúvidas quanto à adequação da certificação existente, o TECPAR se dará ao
direito de, dependendo da extensão da dúvida:
1) Não aceitar o processo de transferência e dar início a um processo de certificação novo; ou,
2) Aceitar o processo de transferência após a verificação, por meio de auditoria ou ensaio, de que
a certificação original pode ser mantida.
Se na análise crítica não forem identificadas não conformidades pendentes ou riscos potenciais, o
TECPAR poderá efetivar a transferência de certificação, para tanto, será emitido um novo
certificado, datado do término da análise crítica e com o prazo de validade restante em relação ao
certificado original.
No certificado emitido pelo TECPAR constará a informação referente ao processo de transferência
de certificação, indicando o Organismo emissor, nº do certificado transferido e a data da
transferência.
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A próxima avaliação de manutenção ou a recertificação deverá ocorrer de acordo com os critérios
estabelecidos no Regulamento de avaliação da conformidade específico para o objeto e ser
realizada nos prazos previstos no processo original de certificação realizado pelo OCP anterior.
15 DA MARCA TECPAR CERT
O Tecpar Cert exerce controle, dentro de sua esfera de ação, sobre uso dos seus certificados e
marcas, tomando as providências cabíveis para referências incorretas ou uso indevido, podendo
implicar na solicitação de ações corretivas, suspensão ou cancelamento da certificação,
publicação da transgressão e, se necessário, ações legais complementares.
16 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE
O Selo de Identificação da Conformidade tem por objetivo identificar que o objeto da Certificação
foi submetido ao processo de avaliação e atendeu aos requisitos contidos na documentação
normativa. A marca TECPAR CERT e Selo de Identificação da Conformidade devem ser apostos
ao produto e/ou impresso ou aposto à embalagem, este em caráter obrigatório e aquele
facultativo.
16.1 Selo de Identificação da Conformidade na embalagem:
a) Na embalagem, o Selo pode ser impresso ou pode ser usada uma etiqueta, com características
de indelebilidade, desde que obedeça as dimensões definidas, podendo-se optar por uma das
versões do “Selo completo”.
b) Em embalagens individuais de produtos, deve-se utilizar o modelo de Selo completo. Porém,
nos casos em que não houver espaço para aplicação do Selo completo ou nos casos em que a
aplicação se dê pela impressão direta na embalagem, será admitida a utilização do “Selo
compacto” sem a palavra “Segurança”. Neste caso, será permitida a impressão da palavra
“Segurança” ao lado direito ou esquerdo do Selo, conforme modelo abaixo, respeitando-se a
dimensão mínima do Selo, de 5mm de largura, e a fonte a ser usado na palavra “Segurança”.
c) Em embalagens coletivas de produtos, utilizadas para empacotar as embalagens individuais já
adequadamente identificadas, embora deva ser preferencialmente utilizado o Selo “uma cor” ou o
“Selo compacto”, é permitida a aplicação do “Selo compacto” sem a palavra “Segurança”, ou a
aplicação de uma frase mencionando “esta embalagem contém produtos certificados”.
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Modelo 1 – Selo Completo

Modelo 1 – Selo Compacto

Modelo 1 - Selo compacto, com a palavra segurança ao lado direito ou esquerdo

Modelo 1 - Selo compacto, sem a palavra segurança
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16.2 - Selo de Identificação da Conformidade no Produto:
a) O modelo do Selo a ser aposto no produto é o Modelo 1 – Selo Completo.
b) Quando o Selo for estampado ou inserido, caso não caiba na parte frontal, pode ser aposto nas
outras partes do produto.
c) Em produtos em que não houver espaço para aplicação do “Selo compacto” ou nos casos em
que a aplicação se dê pela gravação direta no produto através do uso de molde, será admitida a
utilização do “Selo compacto” sem a palavra “Segurança”.
d) Será admitida a utilização do “Selo compacto” com dimensão mínima menor que 11mm sendo
respeitadas as devidas proporções.
17 ALTERAÇÕES DOS REQUISITOS DE CERTIFICAÇÃO
Quaisquer alterações que possam ocorrer nos requisitos de certificação praticados pelo Tecpar
Cert, decorrentes de legislação, norma de referência, requisitos do organismo de designação ou
outros de controle externos, serão informadas as organizações e atualizadas nos documentos
pertinentes.
Um prazo é estabelecido pelo Tecpar Cert ou quando aplicável, pelo organismo designador, para
que as organizações possam executar as alterações e ajustes necessários, demonstrando o
atendimento aos novos requisitos.
No site www.tecparcert.com.br estão disponíveis as informações e dúvidas poderão ser
esclarecidas diretamente via site ou telefone.
18 CONFIDENCIALIDADE
Visando proteger os direitos de propriedade da organização, o Tecpar Cert trata as informações a
que tem acesso durante e após as atividades de certificação como estritamente confidenciais e
não as revela a terceiros, sem prévio consentimento por escrito da organização, exceto quando for
requerido pela legislação do País ou pelo Organismo Designador.
Toda a equipe que participa direta ou indiretamente do processo de certificação, firma com o
TECPAR um termo de compromisso, intitulado “Código de Ética”, o qual contém questões de
confidencialidade, conflito de interesses e regras de conduta.
19 RESPONSABILIDADE LEGAL
Exceto no caso de negligência devidamente comprovada, o TECPAR não será responsável por
quaisquer perdas ou danos causados na instalação da organização durante a execução das
auditorias ou outros serviços.
O TECPAR não pode ser responsabilizado pela organização ou por terceiros (consumidores),
envolvidos com organização, quando do não cumprimento das cláusulas contratuais ou pela falta
de informações prestadas sobre o objeto da certificação, por parte da organização.
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20 COMPROMISSOS DA ORGANIZAÇÃO
- Apenas produzir, importar e comercializar os produtos objeto da certificação, que estejam de
acordo com o RAC específico do objeto, o que é evidenciado através do Certificado de
Conformidade.
Acatar todas as condições estabelecidas neste documento, na Portaria Inmetro n° 90/2022 de
Plugues e Tomadas ou PT Inmetro 90/2022 para interruptores, nas disposições legais e nas
disposições contratuais referentes à autorização, independentemente de sua transcrição.
-Aplicar o Selo de Identificação da Conformidade em todos os produtos certificados, conforme
critérios estabelecidos neste documento.
-Acatar as decisões pertinentes à Certificação tomadas pelo TECPAR, recorrendo à Coordenação
Geral de Acreditação do Inmetro, nos casos de reclamações e apelações, via Ouvidoria do
Inmetro.
-Facilitar ao TECPAR ou ao seu contratado, mediante comprovação desta condição, os trabalhos
de auditoria e acompanhamento, assim como a realização de ensaios e outras atividades de
Certificação previstas neste documento.
-Manter as condições técnico-organizacionais que serviram de base para a obtenção da
autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade, informando, previamente ao
TECPAR, qualquer modificação que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a referida
autorização.
-Comunicar imediatamente ao TECPAR no caso de cessar, definitivamente, a fabricação ou
importação do objeto certificado.
-Não utilizar a mesma codificação para um produto certificado e um produto não certificado
(código e modelo). Além disto, os produtos só podem ser codificados considerando os requisitos
pré-estabelecidos pela base normativa pelos quais foram certificados.
-Submeter ao Inmetro, para autorização, todo o material de divulgação onde figure o Selo de
Identificação da Conformidade.

-Ressarcir o TECPAR os custos decorrentes das ações de acompanhamento no mercado
determinadas pelo Inmetro, conforme previsto no item 23 deste documento.
- Comunicar ao Inmetro, em até 48 horas, quando identificar que o objeto certificado colocado
no mercado apresenta não conformidades que colocam em risco a saúde e a segurança do
consumidor e o meio ambiente.
-Responder as notificações do Inmetro, dentro dos prazos estabelecidos, que solicitam
esclarecimentos relacionados aos processos de investigação de não conformidades detectadas
no objeto certificado.
-Fornecer ao Inmetro todas as informações solicitadas por este, referentes ao processo de
certificação do produto objeto da certificação concedida, encaminhando, quando necessário e
solicitado, documentos comprobatórios.
-Apresentar ao TECPAR o processo que irá utilizar para divulgar a informação, de modo
sistematizado, a todos os seus clientes, sobre o prazo de adequação destinado para o comércio
disponibilizar seus produtos sem o Selo de Identificação da Conformidade, enquanto durar esse
prazo.
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-Considerar os prazos dados pelo TECPAR, pelo laboratório de ensaios e pelo Inmetro para entrar
tempestivamente com as Avaliações de Manutenção e Recertificação.
-Informar ao TECPAR, a qualquer tempo, qualquer alteração no projeto, memorial descritivo ou
processo produtivo do objeto certificado.
-A organização tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos objetos certificados, bem
como a todos os documentos referentes à Certificação, não havendo hipótese de transferência
desta responsabilidade.
-Cumprir os requisitos descritos no item 8 em caso de encerramento da certificação.
-Retirar do mercado produtos certificados que apresentem irregularidades e dar disposição final
obedecendo à legislação vigente.
-Atender todas as condições que constam deste documento e de toda regulamentação aplicável
expedida pelo Inmetro, assim como aquelas contidas nos documentos normativos aplicáveis aos
produtos;
-Prover recursos necessários para permitir a condução de auditorias solicitadas pelo Tecpar Cert;
-Permitir a equipe de auditores do Tecpar Cert tenha acesso aos documentos, dados, assim como
às instalações onde se realizam as operações estabelecidas no escopo objeto da certificação;
-Cumprir com os prazos acordados nas auditorias, nas ações corretivas e sanções acordadas;
-Cumprir as cláusulas estabelecidas no contrato de certificação;
-Submeter ao Tecpar Cert, previamente a comercialização do produto no Brasil, toda e qualquer
modificação técnica que pretenda introduzir no produto ou no processo de fabricação, para os
quais tenha sido concedida licença de uso do certificado ou da marca de conformidade.

No caso de cancelamento da acreditação Tecpar Cert, migrar para outro OCP no máximo até
o prazo para realização da próxima manutenção ou recertificação, o que ocorrer primeiro.
21 COMPROMISSOS DO TECPAR
-

Implementar o programa de certificação, previsto neste regulamento, conforme os requisitos
aqui estabelecidos, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o Inmetro;

-

Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pelo Inmetro para manter atualizadas as
informações acerca dos produtos certificados no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a emissão
do Certificado de Conformidade ou alteração em seu status;

-

Alimentar e manter atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o banco de dados de
produtos e serviços certificados fornecido pelo Inmetro, com as informações relativas ao
certificado, incluindo emissão, adequação de escopo, suspensão e cancelamento

-

Notificar, em até 5 (cinco) dias úteis ao Inmetro/Dconf, os casos de suspensão ou
cancelamento da certificação, exclusivamente através de meio eletrônico, para o e-mail
docs.registro@inmetro.gov.br, para os casos de objetos sujeitos ao Registro de Objetos
junto ao Inmetro, ou para o e-mail divig@inmetro.gov.br, para os casos de objetos não
sujeitos ao Registro de Objetos junto ao Inmetro. Quando o comunicado de suspensão ou
cancelamento for referente a objeto cujos Requisitos de Avaliação da Conformidade
tenham sido estabelecidos pelo Inmetro por delegação de outro regulamentador, o envio
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do comunicado ao Inmetro/Dconf deve ser acompanhado da evidência de que o órgão
regulamentador foi também comunicado.
-

Submeter ao Inmetro/Cgcre, para análise e aprovação da utilização, os Memorandos de
Entendimento, no escopo deste documento e do RAC específico, estabelecidos com outros
Organismos de Certificação.

-

Selecionar, em comum acordo com o Fornecedor solicitante da certificação, o laboratório a ser
usado no processo de certificação, com base nos requisitos estabelecidos neste documento e
no RAC específico para o objeto.

-

Coletar, a qualquer tempo e hora, por determinação do Inmetro, diante de suspeições ou
denúncias devidamente fundamentadas, amostras no mercado para realização de ensaios
definidos no RAC específico para o objeto, seguindo os critérios de amostragem previstos,
arcando com os custos referentes à coleta e aos ensaios, observado o disposto no item 23
deste documento.

-

Possuir um Sistema de Tratamento de Reclamações nos moldes do previsto no Capítulo 9
deste documento.

-

Não possuir pendências com o Inmetro.

-

Comunicar imediatamente ao Inmetro, num prazo máximo de 48h, quaisquer informações
sobre recall, ainda que preliminares, ou seja, em fase de investigação, prestadas por
empresas que tenham seu objeto certificado.

-

Comunicar ao Inmetro/Cgcre a existência de não conformidade detectada durante auditoria do
SGQ realizada em fabricante detentor de certificado ABNT NBR ISO 9001 ou ISO 9001.

-

Comunicar formalmente a seus clientes detentores da Autorização para o Uso do Selo de
Identificação da Conformidade as alterações em normas técnicas e documentos emitidos ou
reconhecidos pelo Inmetro que possam interferir nos requisitos deste documento.

-

A interpretação dos resultados contidos nos relatórios de ensaios emitidos pelos laboratórios é
de exclusiva responsabilidade do TECPAR.

-

Exigir dos laboratórios que informem as incertezas de medições inerentes aos ensaios
realizados.

-

Caso o TECPAR tenha sua acreditação cancelada, deverá:
a) Comunicar imediatamente a seus clientes a sua condição e instruí-los no processo de
transição para outro OCP que esteja com sua acreditação ativa, ressaltando que os
certificados já emitidos permanecerão válidos até o término dos prazos de manutenção
ou renovação, o que ocorrer primeiro;
b) Disponibilizar, quando solicitado, ao Inmetro/Dconf todos os registros e informações
relativas aos processos de certificação por ele realizados;
c) Disponibilizar a seus clientes todos os registros, certificados, relatórios e demais
documentos referentes ao(s) seu(s) processo(s) de certificação para subsidiá-los
quando da contratação de outro OCP acreditado para a continuidade da sua
certificação;
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-

-

-

d) Informar ao Inmetro/Dconf todas as ações realizadas durante o processo de migração
das empresas detentoras de certificados com o objetivo de evitar danos aos
fornecedores e aos consumidores;
e) Facilitar a migração do processo de certificação para outro OCP definido pelo detentor
da certificação.
No caso de ter sua acreditação cancelada o TECPAR não poderá realizar as atividades de
manutenção ou renovação dos certificados emitidos para os Programas de Avaliação da
Conformidade estabelecidos pelo Inmetro. Devendo cancelar os certificados emitidos na data
de conclusão da migração para o OCP receptor ou, não havendo migração, na data de
manutenção ou renovação do certificado emitido, o que ocorrer primeiro, bem como atualizar o
Sistema Prodcert no prazo de 5 (cinco) dias.
No caso de ter sua acreditação suspensa o TECPAR deverá informar tal condição a seus
clientes e, enquanto estiver nesta condição, não poderá realizar nenhuma atividade de
concessão inicial de certificação e nem conceder recertificações ou extensão de escopo para
certificações em vigor.
Durante o período de suspensão, o TECPAR realizará todas as atividades relativas às
manutenções dos certificados em vigor, desde que não haja ampliação de escopo destes.
Disponibilizar, quando solicitado, ao Inmetro/Dconf todos os registros e informações referentes
aos processos de certificação realizados pelo TECPAR, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis.
Planejar as atividades de manutenção e recertificação de forma a atender tempestivamente os
prazos de adequação previstos na regulamentação e suas atualizações.

22 RELAÇÃO DOS PRODUTOS CERTIFICADOS
O TECPAR mantém em seu site www.tecparcert.com.br e/ou fornece quando solicitado, uma
relação dos produtos certificados.
23 ACOMPANHAMENTO DE MERCADO
Os objetos certificados são submetidos ao acompanhamento no mercado através da Fiscalização,
Verificação da Conformidade, Fiscalização Técnica, dentre outras formas.
O detentor do certificado é responsável por repor as amostras do objeto certificado retiradas do
mercado pelo Inmetro ou seus órgãos delegados, para fins de acompanhamento no mercado.
O detentor do certificado que tiver o objeto certificado submetido ao acompanhamento no
mercado deve prestar ao Inmetro e ao TECPAR, quando solicitado ou notificado
administrativamente, todas as informações sobre o processo de Certificação e sobre o processo
interno de controle da qualidade da produção, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.
Caso o Inmetro identifique não conformidades nas ações de acompanhamento no mercado,
notificará o detentor do certificado e o TECPAR, estabelecendo a necessidade de providências e
respectivos prazos.
As não conformidades identificadas pelo acompanhamento no mercado poderão acarretar a
aplicação das penalidades como suspensão ou cancelamento do certificado.
Caso seja encontrada alguma não conformidade, considerada, pelo Inmetro, sistêmica ou de risco
potencial à saúde e segurança do consumidor ou meio ambiente, o Inmetro pode determinar a
retirada do produto do mercado.
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Sempre que determinado pelo Inmetro, em caso de denúncia devidamente fundamentada, o
TECPAR deverá receber as amostras coletadas pelo Inmetro no mercado, a qualquer tempo e
hora, para realização de ensaios definidos no RAC específico, seguindo os critérios de
amostragem previstos. O TECPAR deverá encaminhar as amostras para o laboratório acreditado,
definido em conjunto com o Inmetro, com os custos sob responsabilidade do solicitante da
certificação referentes aos ensaios e, ao final destes, enviar para o Inmetro os relatórios de
ensaio. O Inmetro pode determinar que seus técnicos acompanhem os ensaios realizados.
A coleta de amostras poderá, excepcionalmente e quando definido pelo Inmetro, ser realizada
pelo TECPAR, que providenciará a entrega das mesmas ao laboratório. Neste caso, o
solicitante da certificação será o responsável pelo ônus da coleta das amostras e envio ao
laboratório, além dos custos dos ensaios.
24 DENÚNCIAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
A Ouvidoria do Inmetro recebe denúncias, reclamações e sugestões, através dos seguintes
canais:
sítio: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/canais_atendimento/ouvidoria
telefone: 0800 285 18 18
25 OUTRAS INFORMAÇÕES
Demais informações que por ventura não estejam contempladas neste documento, poderão ser
obtidas nas Portarias Inmetro n° 90/2022 de Plugues e Tomadas e 28/2022 de Interruptores.
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