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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; 

− Unidades armazenadoras em ambiente natural; 

− Cadeia de custódia para produtos de base florestal; 

− Sistemas de produção, processamento e extrativismo orgânicos.  

 

Outros serviços: 

− Certificação de Sistemas de gestão em saúde e segurançaocupacional– OHSAS 18001; 

− Certificação de produtos de telecomunicações – ANATEL; 

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

− Análise 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 e 

− Análise Técnica de Emissor de Cupom Fiscal – ECF. 
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1 OBJETIVO 

O objetivo do presente documento é de fornecer as organizações interessadas, informações detalhadas 
sobre os procedimentos de avaliação de conformidade, bem como em relação aos direitos e deveres 
daqueles que venham a ter seus produtos certificados. 

2 DEFINIÇÕES E REFERÊNCIAS 

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

Avaliação da conformidade: demonstração de que os requisitos especificados relativos a um produto, processo, 
sistema, pessoa ou organismo são atendidos. 

Organização: denominação usada para clientes, produtores ou indústrias que solicitam a certificação bem como 
para os clientes já certificados. 

AMF: Área de Manejo Florestal 

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

PEFC: Programa para o Reconhecimento dos Esquemas de Certificação Florestal 

SBAC: Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

UMF: Unidade de Manejo Florestal 

UO: Unidade Organizacional 

3 HISTÓRICO DA REVISÃO ATUAL 

- Alteração do item 3, para Histórico da revisão atual.  

4 GENERALIDADES 

As disposições estabelecidas neste documento são partes integrantes do processo de avaliação realizado 
pelo Tecpar Cert para a certificação de cadeia de custódia de produtos de base florestal. Este regulamento 
está disponível no site www.tecparcert.com.br. 

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 fornece os serviços de certificação são aqueles constantes de normas apropriadas 
para essa finalidade. 

O Tecpar Cert limita os requisitos de certificação aqueles especificamente relacionados aos escopos 
considerados. 

5 MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

5.1 REQUISITOS REGULAMENTARES 

Para a obtenção da certificação de cadeia de custódia de produtos de base florestal, as organizações 
devem atender aos documentos normativos pertinentes e aos requisitos estabelecidos abaixo: 

- O sistema de controle de cadeia de custódia da organização, cujos produtos são objeto da certificação, 
deve alcançar necessariamente as AMF e UMF certificadas, segundo a ABNT NBR 14789 e ABNT NBR 
15789 ou segundo os requisitos de programas nacionais de certificação do manejo florestal sustentável 
reconhecidos pelo PEFC. Os fornecedores das etapas precedentes devem ter a certificação da cadeia de 
custódia. 

- O produto de base florestal composto de matérias – primas de origem certificada e reciclada que são 
avaliados pela cadeia de custódia deverá ter a porcentagem mínima de 70% em peso e volume de seu 
conteúdo certificado. 

- A organização deve aplicar para o processo de cadeia de custódia os métodos estabelecidos na ABNT 
NBR 14790 e no Documento Técnico do PEFC ST 2002, conforme o caso, separação física ou método 
baseado em porcentagem (porcentagem média ou crédito de volume). No caso de uso do método da 
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porcentagem média, nenhum patamar mínimo é estabelecido. 

- A organização deve dispor da descrição do produto final, contendo as porcentagens projetadas, em peso 
ou volume, das matérias – primas oriundas da UMF certificada. A organização deve demonstrar o 
atendimento contínuo ao estabelecido na descrição do produto final. 

- A marcação do produto deverá conter a indicação do conteúdo de produtos de base florestal com origem 
certificada, conforme estabelecido na descrição do produto, caso não seja atingida a percentagem mínima 
de 70%. A porcentagem deverá ser apresentada em números inteiros. 

- Quando a organização utilizar serviços subcontratados, estes deverão fazer parte do processo de 
certificação da cadeia de custódia para produtos de base florestal. 

5.2 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

A organização deve dispor de uma sistemática para o tratamento de reclamações de seus clientes, 
contemplando, pelo menos os seguintes requisitos: 

a) Um sistema para tratamento das reclamações, assinado pelo responsável formalmente designado 
para tal, que evidencie que a  organização: 

- Valoriza e dá efetivo tratamento às reclamações apresentadas por seus clientes; 

- Conhece e compromete-se a cumprir e sujeita-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 o 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) Disponibilizar número de telefone ou outros meios para atendimento as reclamações e formulários de 
registro de reclamações recebidas, que inclua código ou número de protocolo fornecido ao consumidor para 
acompanhamento. 

e) Realizar análise crítica anual das reclamações recebidas e evidências da implementação das 
correspondentes ações corretivas, bem como das oportunidades de melhorias, registrando seus resultados. 

f) O Tecpar Cert 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 aplicável. 

g) Para os casos em que o solicitante da certificação comprovar sua condição de micro e pequena 
empresa - MPE, a auditoria é opcional, ficando a critério do Tecpar Cert sua realização. 

6 REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO  

6.1 SOLICITAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

As organizações, que desejam obter a certificação devem fornecer as informações necessárias através do 
preenchimento do formulário denominado “Questionário” disponibilizado no site www.tecparcert.com.br ou 
encaminhado à organização por solicitação da mesma. Também encontra-se disponibilizado em nosso site 
este documento, contendo informações detalhadas dos procedimentos para a certificação. 

As informações fornecidas são avaliadas criticamente para verificar a viabilidade de atendimento. Sendo 
viável, encaminha-se uma proposta técnica comercial contendo os preços das atividades a serem 
desenvolvidas. 
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Para confirmar a contratação dos serviços, a organização deve preencher todos os campos do formulário 
“Aceite da Proposta”, anexado a proposta e devolver ao Tecpar Cert, junto com os documentos e 
comprovantes solicitados. 

Com a formalização do aceite, tem início o processo de certificação. 

Caso a solicitação de certificação seja considerada inviável, o Tecpar Cert comunicará formalmente à 
organização o motivo da inviabilidade do atendimento e, quando aplicável, devolverá toda a documentação 
apresentada, encerrando o processo de solicitação da certificação. 

6.2 AVALIAÇÃO INICIAL 

6.2.1 Análise da documentação 

Após o aceite da proposta, o auditor designado, solicita o encaminhamento da documentação que descreva 
as ações que são realizadas para cumprir os requisitos da ABNT NBR 14790 e PEFC ST 2002, podendo 
ser: 

- Descritivo do produto objeto da certificação, contendo as porcentagens projetadas, em peso ou volume, 
das matérias primas oriundas da UFM certificada; 

- Fluxo da matéria-prima no âmbito do processo de fabricação; 

- Estrutura, responsabilidade e autoridades; 

- Procedimentos documentados requeridos pela NBR 14790 e PEFC ST 2002; 

- Política e procedimento para tratamento das reclamações, e/ou 

- Outros documentos que possam ser necessários. 

A avaliação é feita com base nos requisitos da ABNT NBR 14790, no Documento Técnico do PEFC ST 
2002, Portaria Inmetro n.º 512 (16/10/2012) e neste regulamento. Após a avaliação é emitido relatório. 

Caso seja(m) identificada(s) não conformidade(s), será registrado em formulário específico e enviado a 
organização para que tome as providências quanto sua correção, de modo que seja evidenciada a 
implementação das mesmas em nova análise. 

6.2.2 Visita prévia 

Esta atividade é realizada com o objetivo de planejar a auditoria inicial. 

A visita prévia poderá não ocorrer, baseada na opinião da equipe auditora em relação aos seguintes 
aspectos: 

- Compreensão da documentação e necessidade de esclarecimentos; 

- Complexidade do produto e da cadeia de custódia; 

- Experiência do Tecpar Cert em relação atividades similares às desenvolvidas pela organização; 

- Conhecimento prévio da organização pela equipe auditora. 

Nota: Nestes casos o Tecpar Cert, após análise e aprovação da documentação, procederá à auditoria inicial 
conforme os itens abaixo. 

6.2.3 Plano de auditoria 

Em tempo hábil, antes da data da auditoria, previamente acordada com a organização, é encaminhado o 
plano de 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. 

6.2.4 Execução da auditoria 

A auditoria inicial é realizada nas instalações da organização, para constatação da implementação dos 
requisitos estabelecidos na ABNT NBR 14790, no Documento Técnico do PEFC ST 2002, na Portaria n° 
512 de 16 de Outubro de 2012 e neste regulamento. 

6.2.5 Reunião de abertura 
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Está é a primeira atividade da auditoria inicial, conduzida pelo auditor líder, devendo contar com a 
participação da alta direção da organização. Os principais objetivos da reunião de abertura são: 

- Apresentação mútua dos auditores e auditados; 

- Confirmação do escopo e plano de auditoria; 

- Confrmação da logística e dos canais de comunicação; 

- Confirmação dos critérios de confidencialidade; 

- Explanação sob a forma de condução da auditoria; 

- Fornecer aos auditados a oportunidade de esclarecerem dúvidas. 

6.2.6 Coleta e verificação de informações 

As informações pertinentes são coletadas através de entrevista, por amostragem apropriada e verificadas 
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. A descrição das não-
conformidades são registradas. 

6.2.7 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 pelos auditados. Quando aplicável, as não-
conformidades identificadas são apresentadas e devem ser reconhecidas pelo responsável da organização, 
bem como deve ser esclarecido o prazo de implementação das ações corretivas pertinentes. 

A organização tem um prazo máximo de 60 dias corridos, para enviar as evidências da implementação das 
ações corretivas para as não conformidades registradas. 

A análise crítica das causas das não conformidades, bem como a proposição de ações corretivas e de 
responsabilidade da organização solicitante da certificação. 

Caso seja necessário um prazo maior a organização deverá solicitar formalmente ao Tecpar Cert. 

A verificação das ações corretivas pode ser efetuada de duas maneiras: 

- Somente 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. 

6.2.8 Relatório de auditoria 

Após a execução da auditoria é enviado à organização o relatório de auditoria contendo registros 
evidenciando o atendimento a todos os itens da ABNT NBR 14790 e demais documentos aplicáveis. 

Conforme estabelecido na Portaria Inmetro n.º 512/2012, será disponibilizado Relatório Sumário do 
processo de certificação (certificação e manutenções), contendo as constatações quanto ao atendimento a 
ABNT NBR 14790, no PEFC ST 2002, onde será realizada análise crítica pelo Tecpar Cert dos comentários 
que possam ser recebidos, com o intuito de retroalimentar o processo de certificação. 

6.3 CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO 

A decisão sobre a concessão da certificação será tomada com base nas informações obtidas durante a 
etapa de análise de documentação e da auditoria inicial. 

O Gerente de Certificação de Produtos faz uma análise prévia de todo o processo, incluindo os relatórios 
gerados nas etapas anteriores. A decisão sobre a concessão da certificação é de responsabilidade da 
Gerência Executiva do Tecpar Cert. 

A concessão, é formalizada por meio de emissão de certificado de conformidade. Caso a decisão seja 
contrária a concessão, a organização é formalmente comunicada dos motivos que levaram a não obtenção 
da certificação. 

O certificado terá validade de, no máximo, 5 (cinco) anos. Após este prazo a organização solicitante da 
certificação deverá ser submetida à avaliação de recertificação, conforme sub-item 6.5 deste documento. 

Posteriormente é emitido o certificado de conformidade e os dados da organização e da cadeia de custódia 
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certificada são repassados à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. 

6.4 MANUTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO 

Após a concessão da certificação, serão programadas e realizadas auditorias de manutenção, com intervalo 
máximo de 01 (um) ano entre as auditorias subsequentes. 

As avaliações de acompanhamento tem a função de constatar se as condições técnico organizacionais que 
deram origem a certificação inicial estão sendo mantidas. 

A sistemática de avaliação é a mesma estabelecida para a auditoria inicial conforme item 6.2 deste 
regulamento, com exceção ao prazo para tratamento de não conformidades que será o seguinte: 

Após a realização da auditoria a organização deverá enviar ao Tecpar Cert: 

- num prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, o plano de ações corretivas, e 

- evidências da implementação das ações corretivas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos. 

Dependendo da criticidade da não conformidade, ficará a critério do Tecpar Cert a decisão de avaliar a 
necessidade de conduzir nova auditoria para verificação da implementação das ações corretivas. 

A não apresentação do plano de ações corretivas dentro do prazo previsto ou a identificação de alguma não 
conformidade, sem evidências de tratamento, acarretará na suspensão imediata do Certificado de 
Conformidade. Para tanto a organização será informada que somente poderá retomar o processo de 
certificação quando as não conformidades encontradas forem sanadas. 

A decisão sobre a manutenção da certificação é de responsabilidade da Gerência Executiva com base nas 
informações obtidas nas etapas anteriores. 

A cada avaliação de supervisão tendo como decisão a manutenção da certificação, será emitido 
comunicado a organização quanto a continuidade da certificação e disponibilizado ao público o relatório 
sumário do processo de certificação incluindo as constatações de atendimento aos requisitos normativos 
requerido para a certificação de cadeia de custódia. 

Os comentários que venham a ser realizados em relação ao disponibilizado pelo relatório sumário servirão 
de insumo para a retroalimentação do processo de manutenção da certificação. 

Caso seja decidida pela não manutenção da certificação a organização será comunicada formalmente. 

As alterações na cadeia de custódia para produtos de base florestal certificada devem ser formalmente 
comunicadas ao Tecpar Cert  para que seja avaliada a manutenção da certificação. 

Excepcionalmente poderão ocorrer outras auditorias, desde que haja deliberação do Tecpar Cert ou do  
Inmetro, baseada em evidências que as justifiquem. 

6.5 AVALIAÇÃO DE RECERTIFICAÇÃO 

Em tempo hábil, ou seja, de preferência, com antecedência de 6 (seis) meses da validade do certificado de 
conformidade e caso seja do interesse da organização, deverá ser requerida a avaliação de recertificação. A 
sistemática para a execução da atividade de recertificação é a mesma descrita nos itens 6.1, 6.2 e 6.3 deste 
documento. 

Nota: Para que não haja interrupção na validade da certificação, a confirmação da recertificação 
deve ocorrer antes de encerrar o prazo de validade do Certificado de Conformidade. 

7 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Após a obtenção da certificação da cadeia de custódia, a organização poderá utilizar o Selo de Identificação 
da Conformidade nos produtos de base florestal e que tem por objetivo indicar que estes são oriundos de 
Unidades de Manejo Florestal (UMF) certificadas. 

A organização deve usar o Selo de acordo com as condições estabelecidas no Anexo E da Portaria Inmetro 
nº 512/2012 e no caso da Logo PEFC, deve ser atendido o disposto no Documento Técnico do PEFC ST 
2001:2008, PEFC GD 1005 e nas Diretrizes Internas GLI 1/2003 e GLI 4/2003, em sua última versão. 

A organização deve manter registro do controle do uso da Logo PEFC e do Selo de Identificação Cerflor. 
Este registro deve conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) identificação do lote: 

b) data de extração, colheita ou fabricação, quando aplicável, 

c) descrição do produto final contendo as porcentagens projetadas, em volume ou peso, das matérias 
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primas oriundas da unidade de manejo florestal certificada. 

8 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE /SBAC 

A autorização para o uso da Logo PEFC e do Selo Cerflor nos produtos é de competência do 
Inmetro/Dqual/Seapo e está vinculada à concessão do certificado emitido pelo Tecpar. 

Para solicitar a autorização para uso do Selo Cerflor e/ou PEFC, a organização deve encaminhar ao 
Inmetro/Dqual/Seapo os seguintes documentos: 

a) Carta em papel timbrado da organização solicitando a licença de uso da Logo PEFC e do Selo Cerflor; 

b) Formulário de Solicitação de Autorização de Uso da Logo PEFC e do Selo Cerflor, conforme modelo do 
anexo F da Portaria 512/2012, disponível no site www.tecparcert.com.br, devidamente preenchido pela 
organização assinado e carimbado; 

c) Cópia do certificado emitido pelo TECPAR; 

d) 02 (duas) vias do Contrato de Uso da Logo PEFC, conforme modelo do anexo G da Portaria 512/2012, 
disponível no site www.tecparcert.com.br, preenchido e assinado com carimbo de assinatura ou nome 
digitado; 

e) Cópia do Balanço Anual da empresa do último exercício (faturamento). 

O Inmetro/Dqual/Seapo analisa a completeza da documentação e encaminha o processo para Procuradoria 
e assinatura do Presidente do Inmetro, e após aprovação, encaminha à organização, o número da licença, 
Kit da logo para reprodução/impressão e 1 (uma) via do contrato assinado por ambas às partes. 

Ao apor o Selo de identificação da Conformidade, a organização deve fazê-lo exclusivamente nos produtos 
oriundos de UMF certificadas, respeitando o disposto na Portaria n°.512 de 16 de Outubro de 2012. 

Esta marcação deverá ser feita de forma visível e indelével, através de Selo, etiqueta, marcação a fogo, 
punção ou placa de metal aplicada diretamente ao produto final ou em sua embalagem primária, como 
previamente estabelecido e aprovado pelo Inmetro/Dqual/Seapo. 

O certificado, bem como a utilização do Selo de Identificação da Conformidade nos produtos, não transfere 
para a Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, ou para o Tecpar, em qualquer hipótese, as 
responsabilidades da organização quanto ao produto. 

Nas publicações de instruções ou de informações ao consumidor, referências sobre características não 
incluídas na ABNT NBR 14789:2007 ou ABNT NBR 15789:2004 não podem ser associadas ao Selo de 
identificação da Conformidade ou induzir o consumidor a crer que tais características estejam atestadas 
pelo Selo. 
 
A autorização para uso do Selo de identificação da Conformidade PEFC e/ou Cerflor do processo de 
certificação em material publicitário é de competência do Inmetro/Dqual/Seapo e depende de prévia 
autorização do uso do mesmo nos produtos certificados. Para isto a organização deve encaminhar a esse 
setor os seguintes documentos, em versão impressa, para solicitar autorização para uso da logo PEFC e do 
Selo Cerflor em material publicitário: 
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a) Nome e cargo do responsável a receber o ofício (resposta à solicitação); 

b) Nome completo da organização solicitante; 

c) Endereço completo da organização (para onde a resposta deverá ser encaminhada); 

d) Solicitação de autorização, mencionando para qual objeto está sendo solicitada a autorização e o 
número/ano a Portaria Inmetro que regulamenta o objeto; 

e) Cópia do comprovante e/u certificado do objeto regulamentado para o qual está sendo solicitada 
autorização de uso de Selo de identificação da Conformidade; 

f) Cópia da proposta do informe publicitário, nas cores originais, para o qual se solicita autorização de 
veiculação. 

A manutenção da autorização para uso do Selo de Identificação está atrelada à validade de certificação 
concedida pelo Tecpar. No caso de suspensão ou cancelamento do certificado a autorização do uso 
também ficará sob a mesma condição. 

9 USO DO CERTIFICADO E DA MARCA TECPAR CERT 

O uso da marca Tecpar Cert é opcional e deve ser utilizada somente nos produtos oriundos de UMF 
certificadas. 

A marca de conformidade Tecpar Cert é de propriedade do Instituto de Tecnologia do Paraná. 

A administração desta marca é de responsabilidade da Gerência de Certificação de Produtos, cabendo-lhe 
também o dever de zelar pelo seu uso correto e de monitorar para que não a utilizem ilicitamente. 

Os produtos certificados pelo Tecpar Cert só poderão ostentar a marca de conformidade após a concessão 
da certificação e assinatura do contrato entre as partes. 

Os modelos da marca Tecpar Cert devem ser solicitadas diretamente ao Tecpar Cert. 

A marcação deverá ser feita de forma visível e indelével, através de selo, etiqueta, marcação a fogo, punção 
ou placa de metal aplicada diretamente ao produto final ou em sua embalagem primária, como previamente 
estabelecido e aprovado pelo TECPAR. 

A marca não deve ser usada: 

- em cartões de visita, 

- quando da perda da certificação, incluindo os casos de suspensão, 

- em muros, outdoors, letreiros, fachadas ou veículos, 

Não é permitida a transferência da licença do uso da marca a terceiros, sucessores por motivo de negócio 
ou outro tipo de ação legal, sem a expressa autorização do Tecpar. 

O certificado de conformidade, bem como a utilização marca Tecpar Cert nos produtos, não transfere para a 
Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, ou para o TECPAR, em qualquer hipótese, as 
responsabilidades da organização quanto ao produto. 

10 SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO 

A organização poderá solicitar a qualquer momento a suspensão ou cancelamento da certificação, 
imediatamente informando ao Tecpar Cert que, por sua vez informará à Coordenação Geral de Acreditação 
do Inmetro. 

Caso a organização que obteve a certificação, cesse definitivamente seu empreendimento, deverá informar 
imediatamente ao Tecpar Cert, que por sua vez, comunicará ao à Coordenação Geral de Acreditação do 
Inmetro. 

O cancelamento da certificação por iniciativa do Tecpar ou da organização, resulta na rescisão do contrato. 

O Tecpar reserva-se o direito de suspender temporariamente ou cancelar a certificação, a qualquer 
momento durante a validade do contrato. 

A suspensão pode ser aplicada, entre outras, nas seguintes situações: 

- Descumprimento de cláusulas contratuais; 

- Inadimplência quanto ao pagamento dos serviços realizados pelo Tecpar Cert; 

- Quando da constatação do uso indevido do certificado ou da marca e da não adoção dos passos 
necessários para a correção, determinados pelo Tecpar; 
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- Não cumprimento dos prazos acordados para a implementação de ações corretivas; 

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

- Quando a organização não permitir que as auditorias de acompanhamento sejam realizadas nas 
frequências e prazos estabelecidos. 

A decisão da suspensão é da Gerência Executiva do Tecpar Cert e o período da suspensão é geralmente 
de 3 (três) meses não podendo ultrapassar 6 (seis) meses. 

A organização é comunicada formalmente sobre a decisão, as condições e prazos para a retomada da 
certificação. 

Em qualquer caso de suspensão da certificação, a organização contínua com a posse do certificado de 
conformidade mas no período da suspensão, deve deixar de comercializar o produto como certificado e 
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 na redução de escopo ou 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; 

- Falha na resolução dos problemas que ocasionaram a suspensão. 

O Tecpar Cert reserva o direito de publicar e divulgar, de maneira como julgar apropriado, a suspensão e o 
cancelamento da certificação. 

11 APELAÇÕES 

Apelação é a solicitação por parte de uma organização, de reconsideração de qualquer decisão adversa 
tomada pelo Tecpar Cert, relacionada a situação da certificação. 

A organização poderá apelar das decisões do Tecpar Cert em relação a: 
- 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 da certificação, suspensão ou cancelamento da certificação. 

O processo de tratamento de apelações está descrita em instrução específica - IT CERT G46 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. 

12 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 certificada. 

Estas reclamações devem ser encaminhadas diretamente ao Tecpar Cert, que dará o devido tratamento 
conforme instrução específica IT CERT G26 colocada à disposição no site www.tecparcert.com.br ou 
poderá ser solicitada por meio de contato direto. 
O Tecpar 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 ALTERAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO 

A organização deve ter seu processo produtivo controlado de forma a evitar desvios no processo que 
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possam comprometer a conformidade do produto final. Além disso, qualquer alteração sensível no processo 
produtivo deve ser informada ao Tecpar Cert e poderá implicar em uma nova auditoria. 

14 NOTIFICAÇÕES DE ALTERAÇÕES NOS 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 acreditação 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 acreditador, 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 Acreditador. 

Toda a equipe que participa direta ou indiretamente do processo de certificação, firma com o Tecpar Cert 
um termo de compromisso, intitulado “Código de Ética”, o qual contém questões de confidencialidade, 
isenção de conflito de interesses e regras de conduta. 

16 RESPONSABILIDADE LEGAL 

Exceto no caso de negligência devidamente comprovada, o Tecpar Cert não será responsável por 
quaisquer perdas ou danos causados na instalação da organização durante a execução das auditorias ou 
outros serviços. 

O Tecpar Cert 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 

As organizações, além de cumprir com o estabelecido no contrato de prestação de serviços, se 
comprometem a: 

- Fornecer as informações e documentos requeridos para a solicitação da certificação e realização das 
auditorias no processo de certificação; 

- Prover evidências do atendimento aos requisitos estabelecidos nas normas de referência e demais 
requisitos legais durante a vigência da certificação, independentemente de sua transcrição; 

- Prover recursos necessários para permitir a condução de auditorias solicitadas pelo Tecpar Cert; 

- Permitir que a equipe de auditores 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; 

- Cumprimento com os termos estabelecidos no contrato de prestação de serviços; 

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

- Submeter previamente à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro a solicitação para autorização de 
uso do selo de identificação da conformidade no produto e em material de divulgação; 

- Aplicar o selo de identificação da conformidade nos produtos, conforme critérios estabelecidos neste 
regulamento; 

- Acatar as decisões tomadas pelo Tecpar Cert pertinentes à certificação, recorrendo, em última instância, a 
ouvidoria do INMETRO, nos casos de reclamações e apelações; 

- 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 Cert, qualquer 
modificação que pretenda fazer no produto ao qual foi concedida a autorização; 
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- Comunicar imediatamente ao Tecpar Cert no caso de cessar, definitivamente, a fabricação do produto; 

- Cumprir os requisitos descritos no item 19 deste regulamento no caso de encerramento da certificação; 

- Comunicar qualquer alteração em sua estrutura que implique em mudanças no produto com a 
conformidade avaliada; 

- Assumir responsabilidade técnica, civil e penal referente aos produtos por ela fabricados, bem como a 
todos os documentos referentes à certificação, não havendo hipótese de transferência desta 
responsabilidade; 

- Adotar providências imediatas, incluindo a eventual retirada do mercado caso ocorram fatos que possam 
comprometer a credibilidade das certificações e a imagem da Coordenação Geral de Acreditação do 
Inmetro; 

- Fornecer à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro todas as informações solicitadas por este, 
referentes ao processo de certificação do produto objeto deste regulamento, encaminhando, quando 
necessário, documentos comprobatórios. 

18 COMPROMISSOS DO TECPAR CERT 

- Implementar o esquema de avaliação da conformidade, conforme o estabelecido no documento publicado 
pelo Inmetro denominado “Requisitos de Avaliação da Conformidade para Cadeia de Custódia de Produtos 
de Base Florestal”, Portaria nº. 512 de 16 de Outubro de 2012; 

- Manter atualizadas as informações acerca dos produtos certificados, junto à Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro; 

- Notificar imediatamente à Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, quando da suspensão, 
extensão, redução e cancelamento da certificação; 

- Repassar para a organização certificada as exigências estabelecidas pela Coordenação Geral de 
Acreditação do Inmetro que as impactem; 

- Adotar providências imediatas, para determinação de retirada do mercado, caso ocorram fatos que 
possam comprometer a credibilidade das certificações. 

19 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO 

O encerramento da certificação dar-se-á nas hipóteses de encerramento da fabricação/importação dos 
produtos certificados. 

O Tecpar Cert deverá assegurar que os objetos certificados antes desta decisão estejam em conformidade 
com o Regulamento de Avaliação da Conformidade, Portaria Inmetro nº 512/2012. 

O Tecpar Cert programará uma auditoria extraordinária para verificação e registro dos seguintes requisitos: 

- data de fabricação dos últimos lotes do objeto certificado e seus tamanhos; 

- material disponível em estoque para novas produções; 

- quantidade de produto acabado em estoque e qual a previsão do processo produtivo para que este lote 
seja consumido; 

- cumprimento dos requisitos previstos na Portaria Inmetro nº 512/2012, desde a última auditoria de 
acompanhamento. 

20 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO 

Os objetos certificados são submetidos ao acompanhamento no mercado através da Fiscalização, 
Verificação da Conformidade, Fiscalização Técnica, dentre outras formas. 

A organização certificada é responsável por repor as amostras do objeto certificado retiradas do mercado 
pelo Inmetro ou seus órgãos delegados, para fins de análise da verificação da conformidade. 

O fornecedor que tiver o objeto certificado submetido à verificação da conformidade se compromete a 
prestar ao Inmetro, quando solicitado, todas as informações sobre o processo de Certificação, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

21 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OAC'S ESTRANGEIROS 

As atividades de avaliação da conformidade, executadas por um organismo estrangeiro, podem ser aceitas, 
desde que observadas todas as condições abaixo: 
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- O certificador brasileiro deve ter um Memorando de Entendimento com o organismo estrangeiro; 

- O organismo estrangeiro deve ser acreditado pelas mesmas regras internacionais adotadas pela 
Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, para o mesmo escopo ou equivalente; 

- As atividades realizadas pelo Certificador no exterior devem ser equivalentes àquelas regulamentadas pelo 
Inmetro; 

- O Tecpar 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. 

22 RELAÇÃO DE PRODUTOS CERTIFICADOS 

O Tecpar Cert mantém e fornece, quando solicitado, uma relação atualizada dos produtos com certificações 
concedidas, suspensas e canceladas. 
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ANEXO 1 – CERTIFICAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA EM GRUPO 
 
O solicitante da certificação de Cadeia de Custódia de um grupo de pequenas e médias organizações de 
produtores, colheitadores, transportadores, processadores e distribuidores de produtos de base florestal 
junto ao Tecpar, deve ser uma entidade legalmente constituída com responsabilidade final pela certificação. 
 
Todos os membros do grupo devem ser avaliados individualmente para a obtenção da certificação. Todo o 
grupo deve atender, individualmente, aos requisitos da certificação. 
 
Deve ser emitido um único certificado em nome deste grupo, identificando todas as etapas da cadeia de 
custódia até a UMF ou AMF dos indivíduos ou organizações. 
 
Cópias do certificado podem ser fornecidas pelo TECPAR para os membros do grupo. 
 
No caso de um ou mais participantes da certificação de grupo apresentem não conformidade em relação 
aos requisitos estabelecidos na NBR 14790, no Documento Técnico do PEFC Anexo 4 e neste regulamento, 
o grupo poderá perder a certificação, caso não sejam implementadas as ações corretivas propostas. 
 
As auditorias de supervisão podem ser realizadas por amostragem pelo Tecpar Cert, desde que 
fundamentada tecnicamente, atendendo aos critérios estabelecidos, na ABNT NBR ISO/IEC 17065. 
 
Cabe ao grupo a responsabilidade pela aplicação e monitoramento dos requisitos estabelecidos na NBR 
14790, no Documento Técnico do PEFC Anexo 4 e neste regulamento, bem como: 
 
a) estabelecer procedimentos que garantam que todos os participantes do grupo certificado preencham e 

cumpram suas obrigações, levando-se em consideração os requisitos estabelecidos na ABNT NBR 
14790, no Documento Técnico do PEFC Anexo 4 e neste regulamento; 

 
b) informar aos participantes e às partes interessadas sobre seus direitos e obrigações junto à certificação; 
 
c) manter os registros das áreas florestais, incluindo a identificação dos proprietários e das UMF ou AMF 

sob regime de manejo florestal certificado ou da última etapa da cadeia de custódia certificada; 
 
d) informar imediatamente ao TECPAR quando da inclusão ou exclusão de algum membro; 
 
e) demonstrar, quando da alteração de posse ou comando de um determinado indivíduo ou organismo que 

compõe o grupo certificado, a concordância, por escrito, do novo integrante do grupo com os 
compromissos assumidos junto ao TECPAR; 

 
f) descrever claramente a divisão das responsabilidade entre o grupo de produtores de base florestal e 

seus membros; 
 
g) demonstrar que as responsabilidades para a implementação da ABNT NBR 14790, do Documento 

Técnico do PEFC Anexo 4 e deste regulamento foram discutidas entre todos os membros do grupo. 
 
Na ocorrência de modificação na composição do grupo, assim que notificado, conforme a alínea “d” acima, 
o Tecpar deve comunicar a alteração à Coordenção Geral de Acreditaçao do Inmetro. 
 
Cabe aos membros do grupo a responsabilidade pelas atividades do elo da cadeia de custódia na sua 
organização, além das responsabilidades citadas na alínea “f” acima. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


