
INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE  

Emissão 
23/08/2019 
Revisão 

00 
Título:  

PROCEDIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO - SELO DE CONFORMIDA DE ABIME 
Área Responsável 

PN SISTEMAS DE GESTÃO  
Código 

PES-IFBQ-008 
Revisão 

00 

Página: 

1 /7 
Elaborado por 

FERNANDO P. PACHECO 
COORDENADOR DE CERTIFICAÇÃO  

Verificado por 

ANDRÉ HERNANDES 
SUPERVISORA DA QUALIDADE  

Aprovado por  

RICARDO ASSONI 
GERENTE DE CERTIFICAÇÃO 

 
 

Sumário: 
 
1. OBJETIVO .......................................... ....................................................................................... 2 

2. SIGLAS ............................................ .......................................................................................... 2 

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ......................... ............................................................. 2 

4. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES ........................... ....................................................................... 2 

5. CONDIÇÕES GERAIS ............................................................................................................... 2 

6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE ............... ...................................................... 3 

6.1 Solicitações de certificação e verificação da e legibilidade da associada ......................... .. 3 

6.2 Realizações das Auditorias .................... ................................................................................ 3 

6.2.1 Auditoria de Certificação Inicial  ................................................................................................. 3 

6.2.2 Auditorias de Supervisão  ............................................................................................................. 4 

6.3 Programações de auditorias..................... .............................................................................. 5 

6.4 Realizações de auditorias ..................... .................................................................................. 5 

6.5 Tratamentos de não conformidades .............. ........................................................................ 5 

6.6 Tomada de decisão ............................. .................................................................................... 6 

6.6.1 Análise crítica e recomendação técnica do IFB Q .................................................................. 6 

6.6.2 Recomendação da ABIME  ............................................................................................................ 6 

6.6.3 Emissão do Certificado de Conformidade  ............................................................................... 7 

6.7 Reclamações e apelações ....................... ............................................................................... 7 

6.8 Suspensão e cancelamento da qualificação ...... ................................................................... 7 

7. RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES .................... .............................................................. 7 

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES ............................ .................................................................... 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE  
Emissão 
23/08/2019 
Revisão 

00 
Título: 

PROCEDIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO – SELO DE CONFORMIDA DE ABIME 
Área Responsável 

PN SISTEMAS DE GESTÃO  
Código 

PES-IFBQ-008 
Revisão 

00 

Página: 

2 /7 
 
 
1. OBJETIVO 

 
Este procedimento estabelece critérios gerais para o processo de qualificação ao Programa 
do Selo de conformidade ABIME. A qualificação a este é de caráter voluntário e no âmbito 
IFBQ. 
 

2. SIGLAS 
 
Para fins deste procedimento são adotadas como siglas as especificadas abaixo: 
 
ABIME  – Associação Brasileira das Indústrias de Móveis Escolares 
IFBQ – Instituto Falcão Bauer da Qualidade 
PNSG – Polo de Negócios Sistemas de Gestão 
 

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  
 
MQ-IFBQ-002 – Manual da Qualidade IFBQ; 
PSQ-IFBQ-028 – Procedimento Geral de Auditoria; 
PSQ-IFBQ-007 – Procedimento de Confidencialidade; 
PSQ-IFBQ-010 – Procedimento para Tratamento de Reclamação e Apelações; 
PSQ-IFBQ-014 – Ações corretivas, preventivas e oportunidades de melhoria; 
PSQ-IFBQ-025 – Procedimento de Gestão da Imparcialidade; 
PSQ-IFBQ-028 – Procedimento Geral de Auditoria. 
PSQ-IFBQ-030 – Condições Gerais de Prestação de Serviços; 
NBR ISO 9000 – Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e vocabulário; 
NBR ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 
NBR ISO 14001 – Sistemas de gestão Ambiental – Requisitos; 
SA 8000 – Responsabilidade Social; 
DSC 10.000 – Diretrizes para Sistema de Compliance; 
Portaria Inmetro nº 105 de 06/03/2012 

 
4. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES  

 
Para fins deste procedimento, são adotadas como definições aquelas especificadas nas 
normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, DSC 10.000, SA 8001 e Portaria Inmetro nº 105 de 
06/03/2012. 
 

5. CONDIÇÕES GERAIS  
 

As condições gerais de prestação de serviço estão previstas no contrato de certificação 
assinado entre ABIME-IFBQ e PSQ-IFBQ-030. 

 
Os critérios de confidencialidade estão estabelecidos no PSQ-IFBQ-007. 
 
Os critérios de gestão da imparcialidade estão estabelecidos no PSQ-IFBQ-025. 
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6. ETAPAS DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE  

 
6.1 Solicitações de certificação e verificação da e legibilidade da associada 
 

Para solicitar o Selo de Conformidade ABIME a empresa deve ser associada e estar 
regular com todas suas obrigações técnicas e financeiras junto à associação. 
 
A ABIME deve encaminhar solicitação formal ao IFBQ, podendo ser através de e-mail ou 
preenchimento do IMP-047. Através dos dados informados, o IFBQ inicia a etapa de 
análise crítica da solicitação. 

 
A certificação de produto para fabricantes de Móveis Escolares – Cadeiras e Mesas para 
Conjunto Aluno Individual para instituições de ensino em todos os níveis, com foco na 
saúde e segurança, conforme Portaria Inmetro nº 105 de 06/03/2012 é mandatória  para 
a certificação no Selo de Conformidade ABIME. 

 
O inicio do processo deverá ser registrado no IMP-259 – Registro Geral de Certificação 
de Sistemas de Gestão. 

 
6.2 Realizações das Auditorias 
 

6.2.1 Auditoria de Certificação Inicial 
 
Esta auditoria tem por objetivo verificar a efetiva implantação dos requisitos de avaliação 
do Selo de Conformidade ABIME. A auditoria de certificação inicial verifica o atendimento 
dos requisitos listados abaixo: 

 
 
 

NBR ISO 9001 
4.1 Entendimento da organização e seu 
contexto; 
4.2 Entendimento das necessidades e 
expectativas das partes interessadas; 
9.2 Auditoria interna; 
9.3 Análise Crítica; 
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NBR ISO 14001 
4.1 Entendimento da organização e seu 
contexto; 
4.2 Entendimento das necessidades e 
expectativas das partes interessadas; 
5.2 Política ambiental; 
6.1 Ações para endereçar riscos e 
oportunidades; 
6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos; 
8.2 Preparação e resposta a emergências; 
9.2 Auditoria interna; 
9.3 Análise Crítica; 

 
SA 8000 

9.1 Políticas, Procedimentos e Registros; 
9.3 Identificação e Avaliação de Riscos 
9.6 Gestão de Reclamações e Resolução; 

 
DSC 10.000 

3 Requisitos Gerais; 
6.4 Código de Conduta; 
6.5 Análise crítica pela Alta Direção; 
9 Gestão dos Riscos; 

 
O IFBQ segue as condições estabelecidas no PSQ-IFBQ-028 para a realização das 
auditorias. 
 
Os critérios para tratamento de não conformidades devem seguir as condições descritas 
no item 6.5. 
 
6.2.2 Auditorias de Supervisão 
 
Após a concessão do Selo de Conformidade ABIME, o certificado de conformidade terá 
validade de 3 anos, sendo necessário realizar auditorias de supervisão anuais para 
constatar se as condições que deram origem à certificação inicial estão mantidas. 

 
As atividades de supervisão devem incluir auditorias no local para avaliar se o sistema de 
gestão do cliente certificado atende aos requisitos especificados em relação a certificação 
inicial concedida. 
 
Poderão ser realizadas auditorias extraordinárias in-loco desde que haja solicitação e 
recomendação da ABIME, baseada em evidências que as justifiquem tecnicamente. 
Essas auditorias devem ser realizadas em até 10 dias após a solicitação da ABIME, 
prazos diferentes podem ser acordados desde que justificados. 
 
O IFBQ segue as condições estabelecidas no PSQ-IFBQ-028 para a realização das 
auditorias. 
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Caso seja apontada alguma não conformidade, os critérios para tratamento de não 
conformidades devem seguir as condições descritas no item 6.5 deste procedimento. 
 
A ABIME mantém atualizadas as informações básicas do sistema de gestão da 
associada que geraram a certificação inicial. Caso seja identificada alguma mudança 
significativa no sistema de gestão da associada ABIME, esta deve comunicar o IFBQ. 
Caso necessário, uma nova auditoria de certificação deve ser realizada, conforme 
parecer da ABIME. A análise dessas informações deve ser registrada no IMP-259.  
 
 

6.3 Programações de auditorias 
 

O agendamento de auditorias e a seleção da equipe auditora são realizados conforme o 
PSQ-IFBQ-029. 
 
As tratativas de logística e agenda da equipe auditora devem ser tratadas entre IFBQ e 
associada, após confirmação do evento o IFBQ deve informar a ABIME. 
 
Pode ser necessário para o IFBQ realizar auditorias extraordinárias, avisadas com pouca 
antecedência ou sem aviso em associadas qualificadas para investigar reclamações, em 
resposta a mudanças, solicitação da ABIME ou como acompanhamento em clientes 
suspensos. A recusa da associada em receber esse tipo de auditoria deverá ser 
comunicada à ABIME e irá gerar o cancelamento do processo. 
 

 
6.4 Realizações de auditorias  
 

As regras gerais para realização de auditorias estão estabelecidas no PSQ-IFBQ-028.  
 
As evidências verificadas durante as auditorias de certificação inicial, supervisões ou 
extraordinárias devem ser registradas no REL-032. 
 
O registro das não conformidades deve ser feito no IMP-024. 
 
O pacote final de documentos, inclusive com o fechamento de não conformidades, deve 
ser encaminhado pelo IFBQ exclusivamente à ABIME. 
 

6.5 Tratamentos de não conformidades  
 
O tratamento de não conformidades segue o estabelecido no PSQ-SBAC-021 .  
 
O IFBQ comunicará à associada sobre as possíveis não conformidades identificadas ao 
término da auditoria. Caso seja apontada alguma não conformidade, a associada terá o 
prazo de 30 dias para apresentar os planos de ação para continuidade do processo, caso 
não atenda esse prazo, a associada não terá a recomendação favorável do IFBQ para 
obtenção do Selo de Conformidade ABIME. 



 

INSTITUTO FALCÃO BAUER DA QUALIDADE  
Emissão 
23/08/2019 
Revisão 

00 
Título: 

PROCEDIMENTO PARA QUALIFICAÇÃO – SELO DE CONFORMIDA DE ABIME 
Área Responsável 

PN SISTEMAS DE GESTÃO  
Código 

PES-IFBQ-008 
Revisão 

00 

Página: 

6 /7 
 
 

A análise das tratativas das não conformidades e eficácia de correções e ações 
corretivas são registradas no IMP-259 e seguem as definições do PSQ-IFBQ-029 para as 
tratativas. As possíveis penalidades previstas serão aplicadas após deliberação da 
ABIME. 

 
6.6 Tomada de decisão 

 
A análise crítica realizada pelo PNSG e a recomendação pela Gerência de Certificação 
devem ser realizadas por colaborador não envolvido nas etapas de avaliações. 
 
É necessário que a associada obtenha recomendação favorável do IFBQ. A decisão final 
pela concessão do Selo de Conformidade será exclusivamente da ABIME.  
 
Caso o IFBQ não recomende a certificação da associada à ABIME, esta não poderá 
conceder o Selo de Conformidade ABIME ao mesmo. 
 
Todas as etapas devem ser registradas no IMP-259.  
 
 
6.6.1 Análise crítica e recomendação técnica do IFB Q 
 
O PNSG deve realizar uma análise crítica incluindo as informações, conforme aplicável, 
sobre as constatações e conclusões de auditorias, tratamento de não conformidades e 
quaisquer outras informações pertinentes. Essa análise deve confirmar que:  
 
a) As informações fornecidas pela equipe auditora são suficientes em relação aos 

requisitos de avaliação; 
b) Qualquer não conformidade identificada foi tratada; 
c) Confirmação das informações fornecidas pelo cliente usadas na solicitação de 

qualificação e verificação da elegibilidade da associada para o Selo de Conformidade 
ABIME. 

 
Os pontos relevantes da análise crítica devem ser registrados junto com a recomendação 
técnica do PNSG no IMP-259. 
 
Cumpridos os requisitos exigidos neste procedimento, o PNSG deve encaminhar a 
recomendação técnica do processo para aprovação pela Gerência de Certificação do 
IFBQ. 

 
Após a conclusão da análise crítica e recomendação favorável do IFBQ, o processo será 
encaminhado para deliberação da ABIME. 

 
6.6.2 Recomendação da ABIME 

 
Após a recomendação favorável do IFBQ, compete à ABIME pela decisão final sobre a 
concessão do Selo de Conformidade, conforme critérios definidos pela ABIME. 
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6.6.3 Emissão do Certificado de Conformidade 
 

Uma vez que a associada for recomendada favorável pelo IFBQ e aprovado pela ABIME, 
será emitido o certificado de conformidade pela ABIME em modelo aprovado por esta, e 
este deverá ser devidamente assinado pelo IFBQ e ABIME. Este certificado deverá ser 
divulgado e publicado pela ABIME, que será responsável pela atualização do status da 
qualificação da associada no site da entidade. 
 
 

6.7 Reclamações e apelações 
 
Para tratamento de reclamações ou apelações o IFBQ deve atender os critérios 
estabelecidos no PSQ-IFBQ-010 e, quando aplicável, comunicar a ABIME. 

 
6.8 Suspensão e cancelamento da qualificação 

 
A decisão de suspender ou cancelar a qualificação, e as razões identificadas para esta 
decisão devem ser comunicados pela ABIME à associada. 
 
Alguns critérios geram o cancelamento automático do selo de conformidade, sendo eles; 

� Desassociação da empresa solicitante; 
� Recusa de auditoria extraordinária; 
� Praticar ato inidôneo contra a Instituição; 

 
A ABIME é responsável pela divulgação da atualização do status da qualificação da 
associada no site da entidade. 

 
7. RESPONSABILIDADE E ATRIBUIÇÕES  

 
As responsabilidades e atribuições seguem o estabelecido no PSQ-IFBQ-030. 
 

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES  
 

Revisão  Motivo  

00 Publicação Inicial. 

 


