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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;

− Sistemas de produção, processamento e extrativismo orgânicos.

Outros esquemas de certificação:

− Sistemas de gestão em saúde e segurança do trabalho – ISO 45001;

− Produtos de telecomunicações – ANATEL;
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− Sistema de avaliação de saúde e segurança, meio ambiente e qualidade – para
SASSMAQ/ABIQUIM

− Sistema de Monitoramento do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional Coletivo de
Passageiros/Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT

− 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.

1 OBJETIVO

Fornecer informações detalhadas sobre os procedimentos de avaliação e certificação de unidades
armazenadoras, bem como os direitos e deveres daqueles que venham a obter a certificação.

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, depositários ou indústrias que
solicitam a certificação bem como para os clientes já certificados.

Armazém “em nível de fazenda”: Armazém localizado em propriedade rural, com capacidade
estática e estrutura dimensionada para atender ao produtor ou produtores de forma coletiva, que
se destina ao processamento de produtos oriundos da lavoura e à prestação de serviços
necessários à sua guarda e conservação.

Armazém coletor: Armazém localizado na zona rural ou urbana com características operacionais
próprias, dotado de equipamentos para processamento de limpeza, secagem e armazenagem
com capacidade operacional compatível com a demanda local. Em geral, são armazéns que
recebem grãos diretamente das lavouras para prestação de serviços para vários produtores.
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Armazém intermediário: Armazém localizado em ponto estratégico de modo a facilitar a recepção
e o escoamento dos produtos provenientes dos armazéns coletores. Permite a concentração de
grandes estoques em locais destinados a facilitar o processo de comercialização, industrialização
ou exportação, e, por seu porte e condições técnicas, asseguram níveis de segurança para a
conservação de grandes massas de grãos por longos períodos.

Armazém terminal: Armazém localizado junto aos grandes centros consumidores ou nos portos. É
dotado de condições para a rápida recepção e o rápido escoamento do produto, caracterizando
armazém de alta rotatividade.

Depositário: Pessoa jurídica ou física apta a exercer as atividades de guarda e conservação de
produtos próprios e/ou de terceiros.

3 HISTÓRICO DA REVISÃO ATUAL

- Alteração nos itens 5.2.1 e 5.2.3.

4 GENERALIDADES

As disposições estabelecidas neste documento são partes integrantes do processo de avaliação
da conformidade realizado pelo Tecpar Cert para a certificação de unidades armazenadoras em
ambiente natural.

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 normas apropriadas para essa finalidade.

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

Este documento descreve e estabelece as ações necessárias e o procedimento a ser seguido,
tanto para as organizações, bem como, para o Tecpar Cert, na obtenção da certificação.

5 REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

5.1 SOLICITAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO

As organizações que desejam obter a certificação de vem fornecer as informações necessárias,
preenchendo o formulário denominado “Questionário”, disponibilizado no site
www.tecparcert.com.br ou encaminhado à organização, quando solicitado.

As informações fornecidas são avaliadas criticamente para verificar a viabilidade de atendimento.
Sendo viável, encaminha-se uma proposta técnica e comercial contendo as atividades a serem
desenvolvidas e os respectivos valores.
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A confirmação da contratação dos serviços, é evidenciada quando o Tecpar Cert recebe o
contrato de prestação de serviços assinado e o comprovante do depósito bancário, quando
aplicável.

5.2 AVALIAÇÃO   INICIAL

5.2.1 Análise da documentação

Por ocasião do aceite da proposta a organização deve encaminhar no mínimo os seguintes
documentos:

a) Declaração que a unidade armazenadora atende aos Requisitos Técnicos Obrigatórios ou
Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural
aprovados pelo MAPA;

b) Documento de constituição da organização;

− Regulamento interno do armazém;

− Termo de nomeação do fiel depositário (conforme previsto no Art. 32 do Decreto n.º
3.855/2001);

− Registro no Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras da Conab;

− PPRA – Plano de Prevenção de Riscos Ambientais;

− Procedimentos e registros das Unidades armazenadoras, e outros documentos pertinentes.

Antes de dar início a análise da documentação, o TECPAR CERT seleciona e designa a equipe
auditora e encaminha os nomes de seus componentes à organização que será avaliada, para
aprovação.

A equipe só terá acesso a documentação após a concordância da organização.

Uma vez aceita a equipe auditora é iniciada a avaliação da documentação.

Essa avaliação é feita com base nos Requisitos Técnicos Obrigatórios ou Recomendados para
Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural (Instrução Normativa MAPA nº 29,
de 08/06/2011 do MAPA) e neste regulamento.

5.2.2 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.

5.2.3 Execução da auditoria

A auditoria inicial é realizada nas instalações da organização, para constatação da implementação
dos requisitos estabelecidos na Instrução Normativa MAPA nº 29, de 08/06/2011 do MAPA e
neste regulamento.
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5.2.4 Reunião de abertura

A primeira atividade da auditoria inicial vem a ser a reunião de abertura, que é conduzida pelo
auditor líder, devendo contar com a participação dos representantes da organização.

5.2.5 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 sejam, as
informações verificáveis são registradas e avaliada s pela equipe auditora, gerando as
constatações da auditoria, as quais podem indicar tanto conformidade quanto não-conformidade
em relação ao critério da auditoria. As não-conformidades identificadas são registradas.

5.2.6 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 com entendidas pelos auditados. Quando
aplicável, as não-conformidades identificadas são apresentadas e devem ser reconhecidas pelo
responsável da organização avaliada, bem como deve ser estabelecido o prazo de implementação
das ações corretivas pertinentes, não podendo ultrapassar 90 (noventa) dias após o encerramento
da auditoria.

5.2.7 Ações de acompanhamento

Quando identificadas não-conformidades, a organização deve encaminhar ao TECPAR CERT as
ações corretivas e seus respectivos comprovantes, de acordo com o prazo acordado na reunião
de encerramento.

A verificação das ações corretivas, pelo Tecpar Cert 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.

5.3 CONCESSÃO DA CERTIFICAÇÃO

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

O supervisor técnico ou o auditor analisa previamente o processo e encaminha para a Gerência
da Divisão de Certificação para apreciação e recomendação ou não da concessão da certificação.

A concessão é formalizada por meio de contrato entre o TECPAR CERT e a organização.

Caso a decisão seja contrária a concessão, a organização é formalmente comunicada dos
motivos que levaram a não obtenção da certificação.

Posteriormente é emitido o certificado de conformidade e os dados da organização certificada são
repassados ao Sistema Nacional de Unidades Armazenadoras do MAPA.
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5.4 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Concedida a certificação, o TECPAR CERT emite o certificado de conformidade (licença para o
uso da identificação da certificação) e um contrato de certificação, contendo os direitos e
obrigações da unidade armazenadora e do TECPAR CERT.

O certificado é de competência do TECPAR CERT e contém, no mínimo, os seguintes dados:

- a razão social, o nome fantasia, o endereço completo e CNPJ-MF da unidade armazenadora
ou CPF do proprietário;

- o(s) número(s) de registro(s) no Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras da CONAB;

- o número, a data da emissão e a validade do certificado;

- a referência à Regulamentação do Sistema Nacional de Certificação de Unidades
Armazenadoras (publicada pelo MAPA);

- a inscrição: “Esta licença está vinculada a um contrato específico para a unidade
armazenadora”.

O certificado tem validade de 5 (cinco) anos, podendo ser cancelado ou suspenso, caso o
TECPAR CERT verifique o não atendimento aos requisitos técnicos especificados para a
organização para a qual a licença de uso da marca foi concedida, ou em função do
descumprimento de cláusula contratual.

5.5 MANUTENÇÃO   DA CERTIFICAÇÃO

Após a concessão do certificado, o controle e o acompanhamento da certificação são realizados
exclusivamente pelo TECPAR CERT. As auditorias serão realizadas a cada (05) cinco anos para
verificar a manutenção da conformidade com os Requisitos Técnicos Obrigatórios ou
Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural.

O TECPAR CERT exige que o depositário informe sobre qual quer alteração nas condições
previstas nos requisitos técnicos ou, se pertinente, no seu sistema de avaliação da qualidade, que
afete a conformidade da unidade armazenadora. O TECPAR CERT avalia e determina se as
mudanças informadas exigem a realização de uma auditoria adicional, na unidade.

Constatada qualquer não-conformidade nos Requisitos Técnicos Obrigatórios ou Recomendados
para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural, o TECPAR CERT deve
suspender temporariamente ou cancelar o certificado e o contrato de certificação.

Excepcionalmente poderão ocorrer outras auditorias, desde que haja deliberação do TECPAR
CERT ou do INMETRO, baseada em evidências que as justifiquem.

A sistemática dessa auditoria é a mesma estabelecida a para a auditoria inicial conforme item 5.2,
deste regulamento.

A decisão sobre a manutenção da certificação é de responsabilidade do Gerente de Divisão de
Certificação, com base nas informações obtidas nas etapas anteriores.

A decisão pela manutenção ou não, é comunicada formalmente à organização, devidamente
justificada.
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6 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 ao MAPA, à CONAB e a
Cgcre/ INMETRO.

Caso a organização que obteve a certificação, cesse definitivamente seu empreendimento, deverá
informar imediatamente ao TECPAR CERT, que por sua vez, comunicará ao MAPA, à CONAB e a
Cgcre/ INMETRO.

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

O TECPAR CERT 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;

- Quando da constatação do uso indevido do certificado e da não adoção dos passos
necessários para a correção, determinados pelo TECPAR CERT;

- 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 do Gerente da Divisão de Certificação e o período da suspensão é
geralmente de 3 (três) meses não podendo ultrapassa r 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 continua com a posse do
certificado e do contrato de certificação, mas no período da suspensão, 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 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;
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- Falha na resolução dos problemas que ocasionaram a suspensão, no prazo estabelecido.

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

7 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 descrito em instrução específica 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.

8 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  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.

9 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 às unidades certificadas 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.
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O Tecpar Cert poderá realizar uma nova auditoria dentro do prazo estabelecido nos regulamentos.

No site www.tecparcert.com.br estarão disponíveis as informações e dúvidas poderão ser
esclarecidas diretamente com o TECPAR CERT.

10 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, conflito de interesses e regras de conduta.

11 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 to das cláusulas
contratuais ou pela falta de informações prestadas sobre o objeto da certificação, por parte da
organização.

12 COMPROMISSOS DO DEPOSITÁRIO

O depositário além de cumprir com o estabelecido no contrato de certificação, se compromete a:

- acatar todas as condições estabelecidas nos Requisitos Técnicos Obrigatórios ou
Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural do MAPA,
neste Regulamento, nas disposições legais e contratuais referentes ao licenciamento,
independentemente de sua transcrição;

- acatar as decisões pertinentes à certificação toma das pelo TECPAR CERT. Caso haja
discordância das decisões, a organização deve recorrer formalmente, em primeira instância, ao
TECPAR CERT, e em última instância ao INMETRO;

- facilitar ao TECPAR CERT, os trabalhos de auditoria e de acompanhamento que atendam aos
critérios deste Regulamento;

- manter conformidade com os requisitos, cujo atendimento é exigido pelo MAPA que serviram
de base para a obtenção da certificação. No caso de alterações, para qualificação dos armazéns,
a organização deve comunicar o fato ao TECPAR CERT, num prazo máximo de 60 dias;

- Possuir profissional habilitado, engenheiro agrônomo ou agrícola, para atuar como
Responsável Técnico, devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia,
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Arquitetura e Agronomia. A comprovação das atividades nesse conselho se dará por meio da ART
– Anotação de responsabilidade.

- comunicar imediatamente ao MAPA, à CONAB, ao INMETRO e TECPAR CERT, no caso de
cessar suas atividades;

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

- prover evidencias do atendimento aos requisitos estabelecidos nos documentos normativos de
referência e demais requisitos legais durante a vigência da certificação, independentemente de
sua transcrição;

- manter registros de todas as reclamações trazidas ao conhecimento da organização relativas
à conformidade dos produtos com os requisitos das normas pertinentes, bem como tomem ações
apropriadas em relação as reclamações;

- 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 com os termos estabelecidos no contrato de certificação;

- aplicar o selo de identificação da conformidade, conforme critérios estabelecidos neste
regulamento;

- a organização tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos serviços por ela
prestados, bem como a todos os documentos referentes à certificação, não havendo hipótese de
transferência desta responsabilidade.

13 COMPROMISSOS DO TECPAR CERT

- implementar o programa de avaliação da conformidade segundo Requisitos Técnicos
Obrigatórios ou Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente
Natural aprovados pelo MAPA, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o INMETRO;

- manter os seus serviços acessíveis a todos os solicitantes cujas atividades se enquadrem na
certificação das unidades armazenadoras, cabendo à organização atender às exigências legais de
funcionamento;

- limitar os seus requisitos, avaliação e decisão sobre certificação àquelas matérias
especificamente relacionadas ao escopo de certificação das unidades armazenadoras;

- utilizar o sistema de banco de dados fornecidos pelo INMETRO para manter atualizadas as
informações acerca das unidades armazenadoras certificadas;

- notificar imediatamente a CONAB no caso de suspensão temporária e exclusão da
certificação, através do sistema de banco de dados fornecido pelo INMETRO.
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- manter equipe auditora qualificada para execução dos trabalhos inerentes a certificação.

14 RESPONSABILIDADE LEGAL

Exceto no caso de negligência devidamente comprovad a, 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 cumprimen to das cláusulas
contratuais ou pela falta de informações prestadas sobre o objeto da certificação, por parte da
organização.

15 COMPROMISSOS DO DEPOSITÁRIO

O depositário além de cumprir com o estabelecido no contrato de certificação, se compromete a:

- acatar todas as condições estabelecidas nos Requisitos Técnicos Obrigatórios ou
Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente Natural do MAPA,
neste Regulamento, nas disposições legais e contratuais referentes ao licenciamento,
independentemente de sua transcrição;

- acatar as decisões pertinentes à certificação toma das pelo TECPAR CERT. Caso haja
discordância das decisões, a organização deve recorrer formalmen te, em primeira instância, ao
TECPAR CERT, e em última instância ao INMETRO;

- facilitar ao TECPAR CERT, os trabalhos de auditoria e de acompanhamento que atendam aos
critérios deste Regulamento;

- manter conformidade com os requisitos, cujo atendimento é exigido pelo MAPA que serviram
de base para a obtenção da certificação. No caso de alterações, para qualificação dos armazéns,
a organização deve comunicar o fato ao TECPAR CERT, num prazo máximo de 60 dias;

- Possuir profissional habilitado, engenheiro agrônomo ou agrícola, para atuar como
Responsável Técnico, devidamente registrado no CREA – Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia. A comprovação da atividades nesse conselho se dará por meio da ART
– Anotação de responsabilidade.

- comunicar imediatamente ao MAPA, à CONAB, ao INMETRO e TECPAR CERT, no caso de
cessar suas atividades;

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

- prover evidencias do atendimento aos requisitos estabelecidos nos documentos normativos de
referência e demais requisitos legais durante a vig ência da certificação, independentemente de
sua transcrição;

- manter registros de todas as reclamações trazidas ao conhecimento da organização relativas
à conformidade dos produtos com os requisitos das normas pertinentes, bem como tomem ações
apropriadas em relação as reclamações;
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- 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 e stabelecidas no escopo objeto da
certificação;

- cumprir com os prazos acordados nas auditorias, nas ações corretivas e sanções acordadas;

- cumprir com os termos estabelecidos no contrato de certificação;

- aplicar o selo de identificação da conformidade, conforme critérios estabelecidos neste
regulamento;

- a organização tem responsabilidade técnica, civil e penal referente aos serviços por ela
prestados, bem como a todos os documentos referentes à certificação, não havendo hipótese de
transferência desta responsabilidade.

16 COMPROMISSOS DO TECPAR CERT

- implementar o programa de avaliação da conformidade segundo Requisitos Técnicos
Obrigatórios ou Recomendados para Certificação de Unidades Armazenadoras em Ambiente
Natural aprovados pelo MAPA, dirimindo obrigatoriamente as dúvidas com o INMETRO;

- manter os seus serviços acessíveis a todos os solicitantes cujas atividades se enquadrem na
certificação das unidades armazenadoras, cabendo à organização atender às exigências legais de
funcionamento;

- limitar os seus requisitos, avaliação e decisão so bre certificação àquelas matérias
especificamente relacionadas ao escopo de certificação das unidades armazenadoras;

- utilizar o sistema de banco de dados fornecidos pelo INMETRO para manter atualizadas as
informações acerca das unidades armazenadoras certificadas;

- notificar imediatamente ao INMETRO, no caso de suspensão temporária e exclusão da
certificação, através do sistema de banco de dados fornecido pelo INMETRO.

- manter equipe auditora qualificada para execução dos trabalhos inerentes a certificação.


