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1. OBJETIVO 

Elaborar um plano para elevar o padrão setorial de atendimento às especificações 

técnicas e segurança ao usuário, controlando por inspeções de produtos entregues in 

loco, através de organismo técnico de inspeção e equipe qualificada, autônoma e 

isenta. 

 

Busca-se o acompanhamento de mercado de forma implacável aos fabricantes que não 

cumprem as especificações, bem como, demais exigências técnicas e utilizam a 

vantagem ilícita para a prática de concorrências desleais (preços inexequíveis), sendo 

favorecidos pela falta de acompanhamento técnico. 

 

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

FLUXOGRAMA PROCESSO DE ACOMPANHAMENTO DE MERCADO 

FICHA DE REQUISIÇÃO ANÔNIMA DE INSPEÇÃO 

CHECKLIST DE INSPEÇÃO 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO 

 

3. DEFINIÇÕES E APLICAÇÕES 

Para fins deste procedimento, são adotadas como definições aquelas especificadas nas 

normas NBR ISO 14001, Portaria Inmetro nº 401 de 28.12.2020 e demais normas 

técnicas que referenciam inspeções técnicas.  

 

4. CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais do processo de acompanhamento de mercado estão previstas no 

estatuto social e legislação vigente.  

 

Serão respeitados os critérios de confidencialidade, anonimato do requisitante, 

imparcialidade e transparência de acordo com as regras de conduta da ABIME. 

 

5. ETAPAS DO PROCESSO DE INSPEÇÃO 

5.1 Requisição Anônima de Inspeção 

As requisições de inspeções serão solicitadas por pessoa física ou jurídica, através do 

preenchimento da FICHA DE REQUISIÇÃO ANÔNIMA DE INSPEÇÃO, disponibilizada 

no portal www.abime.com.br, acompanhada dos documentos: 

 

a) Instrumento convocatório do certame (edital), com todos os seus anexos, em 

especial, o anexo com o termo de referência; 
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b) Publicação da homologação dos vencedores do certame, em especial, do item 

conjunto aluno que será inspecionado; 

c) Demais documentos que a requisitante entender necessário; 

 

A FICHA DE REQUISIÇÃO ANÔNIMA DE INSPEÇÃO e documentos deverão ser 

encaminhados exclusivamente para e-mail do Organismo de Inspeção Conveniado, 

para instruir o processo de inspeção. 

 

A requisição deverá ocorrer com antecedência ao término das entregas, para que haja 

prazo suficiente para a conclusão do tramite de agendamento junto ao órgão público 

comprador e planejamento de agenda e deslocamento da equipe técnica responsável. 

 

5.2 Análise das Informações e Documentos Requisitantes 

O Organismo de Inspeção receberá a FICHA DE REQUISIÇÃO ANÔNIMA DE 

INSPEÇÃO e demais documentos, nos moldes do subitem “5.1” e suas alíneas, 

analisará o conteúdo, deferindo o pedido nos casos de preenchimento dos requisitos 

mínimos, solicitará informações complementares, nos casos que houver necessidade, 

ou indeferirá, nos casos de impossibilidade de realização das inspeções. 

 

A decisão de solicitação de informações complementares ou de indeferimento estarão 

acompanhados da fundamentação da decisão e serão encaminhadas exclusivamente 

ao requisitante respeitando a confidencialidade das informações. 

 

A prestação das informações e documentos, nos moldes do subitem “5.1” e suas 

alíneas, bem como, as informações complementares que se façam necessárias, serão 

de responsabilidade exclusiva da requisitante. 

 

5.3 Cobrança dos honorários de Inspeção 

Deferida a requisição de inspeção, o Organismo de Inspeção efetivará a cobrança dos 

honorários técnicos para a prestação dos serviços de inspeção, com base na tabela de 

honorários vinculada ao contrato de convênio ABIME, informando as modalidades para 

o pagamento, encaminhando o escopo e demais informações da prestação. 

 

Os honorários técnicos da inspeção requisitada serão devidos exclusivamente pela 

requisitante, sendo a quitação necessária para a instauração do processo de inspeção. 
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A ABIME não promoverá qualquer interferência entre Organismo de Inspeção e a 

requisitante, por não haver relação jurídica e desconhece-la pela condição do 

anonimato. 

 

5.4 Cientificação da ABIME sobre a Processo de Inspeção em Andamento 

O Organismo de Inspeção cientificará a ABIME, no prazo de até 10 (dez) dias do 

deferimento da requisição, sobre o processo de inspeção instaurado, enviando os 

documentos das alíneas “a)”, “b)” e “c)” do subitem “5.1”, ocultadas as informações da 

requisitante (anonimato), para que figure como requisitante junto ao órgão comprador. 

 

A cientificação e documentos serão encaminhados por e-mail à presidência com cópia à 

secretária da ABIME para as devidas providências. 

 

5.5 Medidas Junto ao Órgão Comprador para Agendamento 

A ABIME oficiará o órgão comprador a respeito do processo de inspeção de 

acompanhamento de mercado instaurado, encaminhando, via e-mail, o ofício com 

requerimento de agendamento de inspeção, com a cópia de presente procedimento, 

fluxograma de processo, checklist de inspeção, padrão de relatório de inspeção, além 

da indicação do Organismo de Inspeção Conveniado, responsável pelo processo de 

inspeção. 

 

5.6 Agendamento de Inspeção In loco 

O órgão comprador enviará as informações sobre o agendamento de inspeção, com 

local, data, horário, funcionário responsável pelo acompanhamento da inspeção, além 

das demais recomendações, se houver. 

 

As informações recepcionadas serão encaminhadas para o Organismo de Inspeção que 

ficará encarregado de cientificar a requisitante. 

 

Havendo a negativa do órgão comprador no agendamento da inspeção, a ABIME 

encaminhará uma notificação ratificando a necessidade do agendamento da inspeção 

no prazo de 10 dias, com o alerta sobre o necessário encaminhamento da 

representação ao órgão de controle TCE/TCU, caso persista a negativa. 
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Superado o prazo estipulado em notificação, persistindo a negativa do agendamento, o 

processo de inspeção será encaminhado ao órgão de controle TCE/TCU com uma 

representação da conduta do órgão comprador. 

  

5.7 Pagamento das Despesas de Deslocamento, Alimentação e Hospedagem 

Concluída a etapa de agendamento, o Organismo de Inspeção efetivará a cobrança 

antecipadamente das despesas necessárias para deslocamento, alimentação e 

hospedagem do inspetor responsável pela prestação dos serviços, informando as 

modalidades para o pagamento, e demais informações correspondentes. 

 

As despesas necessárias para a realização da inspeção requisitada serão devidas 

exclusivamente pela requisitante, sendo a quitação necessária para o cumprimento do 

agendamento e conclusão do processo de inspeção. 

 

5.8 Realização das Inspeções In loco 

O inspetor indicado pelo Organismo de Inspeção estará presente no local, data e 

horário convencionados no prévio agendamento, munido com todos os equipamentos 

necessários para a realização da inspeção. 

 

Como referência, o inspetor utilizará o checklist vinculado a este procedimento para a 

realização das inspeções, preenchendo as medidas, pesos, resultados encontrados e 

sempre que possível registrados por imagens fotográficas para melhor constatação dos 

mesmos. 

 

A amostragem, equipamentos a serem utilizados, capacitação do inspetor e demais 

informações necessárias para a realização precisa da inspeção estarão discriminados 

no CHECKLIST DE INSPEÇÃO.  

 

5.9 Relatório das Inspeções 

O RELATÓRIO DE INSPEÇÃO seguirá o padrão pré-determinado pela ABIME, 

seguindo, sempre que possível, as diretrizes das normas técnicas vigentes, devendo 

conter: 

 
• Identificação do Organismo 

• Identificação do solicitante 
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• Data da emissão 

• Data e local da inspeção 

• Amostragem utilizada 

• Regra de decisão (como a incerteza de medição é aplicada na avaliação da 

conformidade) 

• Identificação do órgão comprador (nº licitação, nº processo, nota de empenho) e dos 

itens inspecionados 

• Resultado da inspeção 

• Declaração da Conformidade, onde aplicável 

• Assinatura do responsável (signatário autorizado) 

 

Os registros de inspeção deverão ser arquivados eletronicamente sob responsabilidade 

do Organismos de Inspeção, que deverá prestar esclarecimentos sempre que 

solicitados pela ABIME, órgão comprador ou autoridade competente.   

 

5.9 Publicidade dos Relatórios de Inspeções 

Todos os relatórios de inspeções deverão ser encaminhados eletronicamente para a 

ABIME, órgão comprador e requisitante, independentemente dos resultados. 

 

Como regra, a ABIME publicará os Relatórios de Inspeções no portal 

www.abime.com.br, de forma sequencial ordenada pela data de emissão, com 

publicidade irrestrita por prazo indeterminado, ou seja, o acesso eletrônico estará 

disponível a qualquer interessado no portal supra. 

 

6. TRATAMENTO DE RELATÓRIOS DE INSPEÇÕES COM NÃO CONFORMIDADE 

6.1 Associada ABIME 

Sendo o Relatório de Inspeção não conforme e a fabricante do móvel inspecionado uma 

associada ABIME, será instaurado um processo ético e disciplinar, nos moldes do artigo 

3º combinado com os artigos 7º ao 12º, todos do Regimento Interno ABIME. 

 

6.2 Medidas junto ao Órgão Comprador 

Após o recebimento do Relatório de Inspeção Não Conforme, a ABIME notificará o 

órgão comprador no prazo de 10 dias para que demande as providencias cabíveis, 

visando a substituição do lote inspecionado não conforme, bem como, as demais 

medidas previstas sancionatórias contratuais. 
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Havendo a inércia do órgão comprador em demandar as providências cabíveis, a 

ABIME encaminhará uma notificação ratificando os termos no prazo de 30 dias, com o 

alerta sobre o necessário encaminhamento da representação ao órgão de controle 

TCE/TCU, caso persista a inércia. 

 

6.3 Medidas junto à OCP e INMETRO 

Após o recebimento do Relatório de Inspeção Não Conforme, a ABIME notificará o 

Organismo de Certificação de Produto (OCP), certificador da fabricante do conjunto 

aluno inspecionado, com cópia ao INMETRO, no prazo de 10 dias, para que demande 

as providencias cabíveis. 

 

7. RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES 

As responsabilidades e atribuições seguem o estabelecido no estatuto social e 

regimento interno ABIME 

 

8. CONTROLE DE ALTERAÇÕES 

 

Revisão Motivo 

00 Publicação Inicial 

 

 


