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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 organizações 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;
- Eletrodomésticos;
- Cadeia de custódia para produtos de base florestal;
Esquema de certificação acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO e
credenciado 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;
- Certificação LIFE – Lasting Initiative For Earth – que reconhece organizações que desenvolvem
ações favoráveis e efetivas à conservação da biodiversidade;
- Certificação de produtos de telecomunicações – ANATEL;
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- Certificação de Sistema de avaliação de saúde e segurança, meio ambiente e qualidade –
SASSMAQ/ABIQUIM;
- 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.
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1

OBJETIVO

Este regulamento estabelece os procedimentos para a certificação compulsória de produtos para
telecomunicações, classificados nas categorias l, ll e lll, para homologação junto Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL.
2

DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS

Para a utilização do presente regulamento se aplicam as seguintes definições e referências:
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.
Organização: denominação usada para clientes, fornecedores ou indústrias que solicitam a certificação
bem como para aqueles já certificados.
Comércio: conjunto de estabelecimentos comerciais que realizam a venda e/ou locação de produtos de
telecomunicações.
Certificação: conjunto de procedimentos regulamentados e padronizados que resultam na expedição
de certificados ou declaração de conformidade específicos para produtos de telecomunicação.
Documentos normativos: termo genérico que engloba documentos tais como normas nacionais e
internacionais, procedimentos, especificações técnicas, práticas Telebrás, normas editadas pelo
Ministério das Comunicações e regulamentos técnicos.
Ensaio de tipo: ensaios realizados em amostras do produto para a verificação da conformidade com
base nos documentos normativos aplicáveis ao produto.
Homologação: ato privativo da Anatel pela qual, na forma e nas hipóteses previstas nos Regulamentos
desta Agência, reconhece os certificados de conformidade ou aceita as declarações de conformidade
para produtos de telecomunicação.
Marca de conformidade: é uma marca registrada, aposta ou emitida de acordo com as regras de um
sistema de certificação indicando existir um nível adequado de confiança de que os produtos estão em
conformidade com os respectivos documentos normativos.
Memorial descritivo: relatório ou documento fornecido pela organização contendo a descrição das
características do produto.
Unidade fabril: local ou organização onde efetivamente se encontra a linha de produção do produto
objeto da certificação.
ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações
ILAC: International Laboratory Accreditation Cooperation
ISO: International Organization for Standardization
OCD: Organismo de Certificação Designado
SBAC: Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade
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3

HISTÓRICO DA REVISÃO ATUAL

- Alteração geral do documento.
4

GENERALIDADES

As disposições estabelecidas neste documento são partes integrantes do processo de avaliação da
conformidade realizado pelo Tecpar Cert para a certificação de produtos para telecomunicações ANATEL.
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 Cert se compromete a manter a imparcialidade em todos os processos de solicitação de
certificação.
Os critérios sob os quais o Tecpar Cert fornece os serviços de certificação são aqueles constantes de
documentos normativos apropriadas para essa finalidade.
O Tecpar Cert limita os requisitos de certificação aqueles especificamente relacionados aos escopos
considerados.
As organizações, que buscam a certificação, devem atender aos requisitos estabelecidos pelo Tecpar
Cert neste e em outros documentos pertinentes.
5

ESQUEMA DE CERTIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

O esquema de certificação/homologação é estabelecido pela ANATEL e os produtos são classificados
em três categorias distintas (vide lista de referência de produtos para telecomunicações por categoria
na página www.anatel.gov.br).
De acordo com a categoria na qual o produto estiver
certificação/homologação a ser adotado segue conforme abaixo:
−

−

−

classificado,

o

esquema

de

Produtos da categoria I: o fabricante deve possuir o certificado ISO 9001 contemplando o escopo
de fabricação do equipamento à ser certificado; caso este não possua, o Tecpar Cert fará a
avaliação e aprovação do sistema da qualidade da fábrica. O Fabricante/Solicitante deverá enviar
amostra ao laboratório (credenciado pela ANATEL) para a realização dos ensaios pertinentes. As
avaliações de manutenção da certificação serão em intervalos de 12 (doze) meses.
Produtos da categoria II: O fabricante/solicitante deverá enviar amostra ao laboratório credenciado
pela ANATEL para a realização dos ensaios pertinentes, as avaliações de manutenção da
certificação serão em intervalos de 24 (vinte e quatro) meses; para produtos que sejam realizados
ensaios de emissão eletromagnética, é necessário a realização de novos ensaios para este
requisito sempre quando da renovação da homologação junto a Anatel.
Produtos da categoria III: O fabricante/solicitante deverá enviar amostra ao laboratório credenciado
pela ANATEL para a realização dos ensaios pertinentes.

Obs. Em todas as categorias acima citadas, haverá necessidade da realização de novos testes,
quando da renovação do produto homologado, caso o mesmo tenha sofrido alteração em suas
características técnicas, ou caso a ANATEL tenha alterado os documentos normativos.
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO

6.1

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.
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
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.
6.2

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

6.2.1

Avaliação do Sistema de Qualidade - Categoria I

6.2.1.1 Condições gerais
Caso o fabricante possua certificado válido de seu sistema da qualidade, emitido por organismo de
certificação de sistema da qualidade acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO
ou, no caso de fabricante estrangeiro, por organismo credenciador oficial do país exportador e sob a
chancela do IAF, que contemplem no escopo a linha de produção, esse certificado poderá ser aceito,
cabendo ao Gerente de Certificação de Produtos, decidir pela necessidade ou não de realizar auditoria
nas instalações do fabricante.
Caso o fabricante não tenha sistema da qualidade certificado ou o mesmo não contemple a linha de
produção do objeto da solicitação, deve ser executada a auditoria inicial de acordo com o abaixo
disposto.
6.2.2.1 Auditoria inicial
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
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:
−

Identificação e rastreabilidade do produto;

−

Controle do processo de produção;
7
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−

Inspeção e ensaio;

−

Controle de equipamentos de inspeção, medição e ensaios;

−

Situação de inspeção e ensaio;

−

Controle de produtos não conformes;

−

Manuseio, armazenamento, embalagem e expedição; e

−

Controle de registros da qualidade.

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 da auditoria. Quando
houverem 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 não-conformidades
identificadas são apresentadas e devem ser reconhecidas pelo responsável da organização.
O prazo para implementação das correções e ações corretivas é de até 30 (trinta) dias. Este prazo
pode ser prorrogado mediante solicitação e justificativa apresentada pela organização e caberá ao
Tecpar Cert a decisão da aceitação ou da não da solicitação.
f) Ações de acompanhamento
Quando identificadas não-conformidades, a organização deve encaminhar ao Tecpar Cert as ações
corretivas e seus respectivos comprovantes, em conformidade com o prazo estabelecido na reunião de
encerramento.
A verificação das ações corretivas pode 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 fechamento das não-conformidades o Tecpar Cert informa a organização sobre o andamento
do processo de certificação.
6.2.2

Auditoria no produto (ensaio de tipo) - Categorias I, II e III

Uma amostra do produto, objeto da certificação, deve ser coletada, identificada com número de
série/lote, conforme a Resolução n°. 323/ANATEL de 07/11/2002, item 8.3 e devem ser enviadas pela
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organização aos laboratórios de ensaios credenciados pela ANATEL. Preferencialmente o produto
deve estar montado na sua configuração máxima.
Os relatórios de ensaios devem ser encaminhados ao Tecpar Cert, para avaliação. A avaliação pode
indicar tanto a conformidade no produto como a não conformidade, em relação aos requisitos
estabelecidos nos documentos normativos aplicáveis.
As não-conformidades são registradas e comunicadas a organização.
Na existência de não conformidade, a organização deve proceder as ações corretivas necessárias e
submetê-las à análise e aprovação do Tecpar Cert, que efetuará um estudo para verificar e indicar
quais serão os novos ensaios que deverão ser realizados. Então comunicará a organização, que
encaminhará ao laboratório nova amostra do produto, afim de que novos ensaios sejam realizados nos
requisitos não atendidos.
A organização tem prazo de 30 (trinta) dias para implementar as ações corretivas para todas as nãoconformidades identificadas. Este prazo pode ser estendido em até 30 (trinta) dias mediante solicitação
e justificativa apresentadas, cabendo ao Tecpar Cert a decisão da aceitação ou não da solicitação.
O processo permanecerá pendente até o fechamento das não-conformidades.
7

CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO

O Gerente de Certificação de Produtos faz uma análise prévia de todo o processo, auditoria do sistema
da qualidade da fábrica (quando aplicável) e auditoria no produto – ensaios de tipo, e estando de
acordo, encaminha o mesmo para decisão da Gerência Executiva do Tecpar Cert.
A concessão, é formalizada através da emissão do certificado de conformidade.
Caso a decisão seja contrária a concessão, a organização é formalmente comunicada dos motivos que
levaram a não obtenção da certificação.
Posteriormente os dados da organização e dos produtos certificados são repassados eletronicamente
à ANATEL.
8

EMISSÃO DO DOCUMENTO DE HOMOLOGAÇÃO PELA ANATEL

Para a conclusão do processo de homologação, o solicitante da certificação deverá proceder com o
cadastro no sistema “MOSAICO – SCH”.
Depois de efetuado o cadastro junto ao sistema da Anatel o Tecpar Cert deverá inserir eletronicamente
os seguintes documentos no sítio da ANATEL:
-

Carta de Representação Comercial se aplicável, para o caso da empresa solicitante não ser a
fabricante;

-

Certificado válido da NBR ISO 9001 deve ser apresentado no original em língua portuguesa ou
vertido para esse idioma por tradutor juramentado, em caso do original se produzido em língua
estrangeira (somente para produtos de categoria I);

-

Foto em detalhe somente do selo padrão ANATEL (no. da Homologação) e, caso o produto seja de
categoria II, a frase “ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à
9
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proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário”;
-

Fotos internas e externas do produto que mostrem os detalhes construtivos do mesmo, sendo que
em cada uma delas, deve aparecer o selo padrão ANATEL (no. da Homologação) e, caso o
produto seja de categoria II, a frase “ Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não
pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário”;

-

Manual do Produto em Português, incluindo o selo padrão ANATEL (no. da Homologação e código
de barra no padrão EAN) e, caso o produto seja de categoria II, a frase a frase “ Este equipamento
opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial,
mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário”;

-

Relatórios dos Ensaios dos Laboratórios credenciados pela ANATEL;

-

Relatório de Avaliação de Conformidade Técnica (RACT) emitido pelo TECPAR;

-

Certificado de Conformidade Técnica (CCT) emitido pelo TECPAR;

-

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) Especialista(s) envolvido(s) na Análise
Técnica dos Relatórios dos Ensaios, emitido pelo CREA.

A ANATEL emite um boleto bancário, que será encaminhado a organização para efetuar o pagamento.
Após executado o pagamento, a ANATEL iniciará o processo de análise da documentação, e emitirá
então o Certificado de Homologação.
9

MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO (CATEGORIAS I E II)

Após a concessão da certificação, durante a validade do contrato serão executadas auditorias de
supervisão para constatar se as condições técnico e organizacionais que deram origem a certificação
estão sendo mantidas.
Para produtos de categoria I, as auditorias de supervisão são realizadas no mínimo uma vez ao ano.
Para produtos de categoria II as auditorias de supervisão são realizadas no mínimo uma vez a cada 2
(dois) anos.
Para que essa renovação ocorra, o cliente deve enviar um comunicado (e-mail, declaração)
confirmando o interesse na renovação, juntamente a um documento de declaração informando que o
produto não sofreu nenhuma alteração das características técnicas no produto.
Excepcionalmente, poderão ocorrer outras auditorias, desde que haja deliberação do Tecpar Cert ou
do órgão designador, baseada em evidências que as justifiquem.
A sistemática de auditoria de supervisão é a mesma estabelecida para a auditoria inicial conforme os
itens 6.2.1 e 6.2.2, deste regulamento.
O Tecpar Cert, mediante avaliação prévia e desde que não haja alteração no produto certificado,
evidenciado por meio de declaração formal da organização e fotos atuais do produto, poderá decidir
pela manutenção da certificação sem a necessidade de submeter o produto a novos ensaios em
10
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laboratórios. Caso o produto tenha realizado anteriormente testes da Resolução Anatel 529 sobre a
Segurança Elétrica, o produto deverá ser submetido a estes anualmente quando da renovação.
No entanto, não exime a organização da realização de auditoria no sistema da qualidade do fabricante
para produtos da Categoria I.
A decisão sobre a manutenção da certificação é de responsabilidade da Gerente Executiva do Tecpar
Cert com base nas informações obtidas nas etapas anteriores.
A decisão pela manutenção é comunicada à organização, através da emissão de revisão do certificado
de conformidade. Caso contrário a organização será formalmente comunicada da suspensão ou
cancelamento do certificado.
Na existência de modificações das condições que deram origem a certificação, o processo deve ser
submetido a uma nova avaliação, conforme sistemática estabelecida nos itens 6.2.1 e 6.2.2, deste
regulamento.
10

SUSPENSÃO, CANCELAMENTO DA CERTIFICAÇÃO

A organização poderá solicitar a suspensão ou cancelamento da certificação, formalizando ao Tecpar
Cert que, por sua vez informará a ANATEL. Também cabe ao Tecpar Cert o direito de suspender ou
cancelar a certificação, a qualquer momento durante a validade do processo certificação, mediante as
seguintes situações:
−

Descumprimento de cláusulas contratuais;

−

Quando da constatação do uso indevido do certificado ou da marca;

−

Não cumprimento dos prazos acordados para a implementação de ações corretivas;

−

Quando a organização, de alguma forma, acionar indevidamente o Tecpar ou colocá-lo em
descrédito;

−

Quando a organização não permitir que as auditorias de supervisão sejam realizadas nas
frequências e prazos estabelecidos;

−

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 Executiva do Tecpar Cert e o período da suspensão é
geralmente de 3 (três) meses, não devendo ultrapassar 6 (seis) meses.
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A organização é comunicada formalmente sobre a decisão, e a informação de suspensão é
encaminhada a ANATEL.
Nos casos de suspensão, a organização continua com a posse do certificado de conformidade 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 Cert, deve resultar no cancelamento da certificação da organização.
O cancelamento pode também ocorrer quando:
−

Uma reclamação de terceiros efetuada ao Tecpar Cert 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 Cert ou da organização, resulta na rescisão do
contrato.
O Tecpar Cert 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 a ANATEL.
11

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.
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O apelante será informado do recebimento, andamento, resultado e término do processo de tratamento
da apelação.
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RECLAMAÇÕES

As organizações podem formalizar reclamações, em relação aos serviços de certificação do Tecpar
Cert, 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 com o Tecpar Cert.
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.
13

UTILIZAÇÃO DA MARCA TECPAR CERT E DO SELO ANATEL

Após a certificação e homologação do produto a organização obterá a licença de uso das marcas
acimas citadas, devendo respeitar ao estabelecido no contrato de prestação de serviços, para a marca
Tecpar Cert e ao disposto na Resolução nº 242 de 30 de novembro de 2000, quanto ao uso selo
Anatel. Quando do término da validade da certificação e não renovação, em casos de suspensão
temporária ou cancelamento da certificação a organização deve deixar de utilizar imediatamente todos
os selos, marcas e material que faça referência a certificação.
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.
14

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 estarão disponíveis as informações e dúvidas poderão ser esclarecidas
diretamente com o Tecpar Cert.
15

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.
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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.
16

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.
17
−

COMPROMISSOS DA ORGANIZAÇÃO
Atender todas as condições que constam deste documento e de toda regulamentação aplicável
expedida pela ANATEL, assim como aquelas contidas nos documentos normativos aplicáveis aos
produtos;

−

Fornecer as informações e documentos requeridos na ocasião da solicitação da certificação e
quando da realização das auditorias. no processo de certificação;

−

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 prestação de serviços;

−

Não manter a mesma codificação de um produto certificado para um produto não certificado
(código e modelo);

−

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;

−

Submeter previamente ao Tecpar Cert todo o material de divulgação onde figure o selo ANATEL de
identificação;

−

Comunicar imediatamente ao Tecpar Cert no caso de cessar, definitivamente, a fabricação do
produto;

−

−

A organização autorizada tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos por ela
fabricados ou comercializados, bem como a todos os documentos referentes à certificação, não
havendo hipótese de transferência desta responsabilidade.
O fornecedor de produto importado deve orientar o fabricante do produto de que a aposição do
selo ANATEL de identificação, de uso obrigatório, deve ser feita de forma legível e indelével de
modo a garantir que os produtos fornecidos, sob sua responsabilidade, estejam em conformidade
14
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com o disposto na Resolução nº 242 de 30/11/200 - Regulamento para Certificação e
Homologação de Produtos para Telecomunicações, em seu Anexo III.
18

COMPROMISSOS DO TECPAR

−

Implementar o esquema de certificação, previsto neste regulamento, conforme os requisitos aqui
estabelecidos, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com a ANATEL;

−

Utilizar o sistema de banco de dados fornecido pela ANATEL para manter atualizadas as
informações acerca dos produtos certificados;

−

Cumprir todas as condições estabelecidas nas Resoluções ANATEL no 242 e no 323, assim como
na legislação em vigor;

−

Acatar todas as resoluções formais da ANATEL pertinentes à certificação de produtos de
telecomunicações;

−

Comunicar a ANATEL a aplicação de todas as sanções contratuais aplicadas aos fornecedores ou
fabricantes de produtos, junto com as razões que as motivaram, incluindo as suspensões e
cancelamentos de certificados ou licenças de uso da marca de conformidade;

−

Manter registros atualizados de reclamações e denúncias recebidas, bem como de todas as ações
corretivas implementadas;

−

Disponibilizar ao interessado, imediatamente após a avaliação do sistema da qualidade da fábrica,
quando aplicável, uma cópia do relatório contendo os resultados da avaliação.

19

RELAÇÃO DOS PRODUTOS CERTIFICADOS

O Tecpar mantém em seu site www.tecparcert.com.br e/ou fornece quando solicitado, uma relação das
certificações concedidas.
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