
 

 

TERMOS E CONDIÇOES ESPECÍFICOS PARA CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO – ABNT NBR 
ISO/IEC 17065:2013 

 

1)Serviços 

 

1.1)Todos os serviços oferecidos sob os termos deste contrato serão realizados de acordo com os Requisitos 
da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17065.  Estas regras incluem o acesso dos representantes do CGCRE ou 
seus auditores aos registros do LRQA, na medida em que forem necessários para a verificação do 
cumprimento aos Requisitos .  

 

1.2)Quando a avaliação incluir outros Organismos de Certificação Aceitos pelo CGCRE  ou outro 
acreditador signatário do IAF: Nestes casos a Avaliação da Documentação do Sistema de Gestão  é 
aplicável, bem como a Avaliação da Certificação vigente deverá ser realizada e registrada no relatório, 
incluindo: certificado válido, compatibilidade de escopo, relatórios do ciclo vigente, comprovação de que 
os itens mandatórios definidos  no item  6.2. 3 do RGCP foram cobertos nos 12 meses.  Caso não tenham 
sido satisfatoriamente cobertos para as instalações responsáveis pela fabricação dos produtos/famílias 
objeto da certificação solicitada os mesmos devem ser avaliados/auditados. Se existirem ocorrências 
registradas e não encerradas, deve-se avaliar o impacto (análise de risco) das mesmas na certificação do 
produto solicitada. O resultado desta avaliação deve ser claramente registrado no relatório de auditoria. 
Caso existam riscos significativos identificados nesta análise, um Plano de Ação deve ser apresentado pelo 
auditado e aceito pelo auditor para dar seguimento ao processo. Cabe ao auditor definir se o 
acompanhamento deste plano de ação se dará na próxima visita ou necessitará de uma visita especial para 
verificação de sua efetividade. 

 
 

2) Obrigações do Cliente  

2.1) Sempre atender aos requisitos de certificação, incluindo a implementação de mudanças apropriadas 
quando comunicadas pelo organismo de certificação; 

2.2) Se a certificação se aplicar à produção em curso, o produto certificado continue a atender aos requisitos 
do produto; 

2.3) Tomar todas as medidas necessárias para: 

2.3.1) A realização da avaliação e da supervisão (se requerida), incluindo provisão para exame da 
documentação e dos registros, e acesso a equipamentos relevantes, localização (ões) , área(s), pessoal, e 
subcontratados do cliente; 
2.3.2) Investigação de reclamações; 
2.3.3) A participação de observadores, se aplicável; 

2.4) Fazer reclamações sobre a certificação consistentes com o escopo de certificação; Quando aplicável.  

2.5) Não utilizar a certificação do produto de maneira a trazer ao organismo de certificação descrédito e não 
faça qualquer declaração sobre a certificação do produto que o organismo de certificação possa considerar 
enganosa ou não autorizada; 

2.6) Diante de suspensão, cancelamento ou término da certificação, o cliente interrompa a utilização de todo 
material publicitário que contenha qualquer referência a esta e tome as ações exigidas pelo esquema de 
certificação (por exemplo, a devolução dos documentos de certificação) e tome qualquer outra medida 
necessária; 

 

 

 



 

2.7) Se fornecer cópias dos documentos de certificação para outros, os documentos devem ser reproduzidos 
em seu inteiro teor, ou conforme especificado no esquema de certificação; 

2.8) Ao fazer referência à sua certificação de produtos em meios de comunicação, como documentos, 
folhetos ou propaganda, o cliente esteja em conformidade com os requisitos do organismo de certificação 
ou conforme especificado pelo esquema de certificação; 

2.9) Esteja em conformidade com quaisquer dos requisitos que podem ser prescritos no esquema de 
certificação em relação ao uso de marcas de conformidade, e sobre informações relacionadas ao produto; 
ver literatura específica disponível em www.lrqa.com.br. 

2.10) Manter  registro de todas as reclamações feitas a ele relativas à conformidade com os requisitos de 
certificação e tornar esses registros disponíveis ao organismo de certificação quando solicitado, e 

2.10.1) Tomar as medidas apropriadas com relação a essas reclamações e quaisquer deficiências 
encontradas em produtos que  afetem a conformidade com os requisitos para a certificação; 

2.10.2) Documentar as ações tomadas; 

2.11) Informar ao organismo de certificação, sem demora, mudanças que possam afetar sua capacidade de 
atender aos requisitos de certificação. 

2.11.1)Receber sempre que necessário ao processo de acreditação ou solicitado pelo acreditador a equipe de 
avaliadores do Lloyd’s Register acompanhada da equipe do Acreditador para efeito de testemunho. 

2.11.2) Receber avaliadores em treinamento ou sob supervisão, sempre que solicitado pelo Lloyd’s Register 
visando assegurar a efetividade das ações para a manutenção da competência dos avaliadores do Lloyd’s 
Register.  
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