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1. Objetivo 

Assegurar que o uso da marca de conformidade da SCITEC nas etapas de concessão, manutenção, 

extensão, redução, suspensão e cancelamento da certificação de produtos sejam utilizados pelos seus 

clientes em conformidade com os requisitos regulamentares. 

2. Campo de Aplicação 

Este documento se aplica a todos os clientes certificados pela  SCITEC. 

3. Responsabilidades 

O departamento técnico deve garantir e manter em operação a sistemática estabelecida neste procedimento 

junto aos clientes. 

4. Referências Normativas 

Norma NBR ISO/IEC 17065, de 23 de 

setembro de 2013 

Requisitos para a competência, operação consistente e imparcialidade 

dos organismos de certificação de produtos, processos e ser viços. 

Portaria Inmetro n.º 274, de 13 de junho de 

2014 

Regulamento para o Uso das Marcas, dos Símbolos, dos Selos e das 

Etiquetas do Inmetro 

Portaria Inmetro n° 248, de 25 de maio de 

2015 

Aprovar a revisão do Vocabulário Inmetro de Avaliação da Conformidade 

com termos e definições utilizados pela Diretoria de Avaliação da 

Conformidade do Inmetro 

NIE-CGCRE-009 Uso da Marca, do Símbolo e de Referências à Acreditação 

IAF ML 2:2016 General Principles on the Use of the IAF MLA Mark 

 

5. Termos e Definições 

As definições adotadas para efeitos deste documento são as citadas nas normas de referência a seguir: 

• ABNT NBR ISO/IEC 17000 

• Portaria Inmetro nº 248/2015 

 

6. Siglas e abreviaturas 

RQ - Registro da Qualidade 

RTC - Responsável Técnico de Certificação 

RDQ - Responsável da Qualidade 

Cgcre – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro 

DConf - Diretoria de Avaliação da Conformidade 
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7. Procedimento 

7.1. Condições gerais 

Este documento traz instruções para uso da marca, certificados de conformidade da SCITEC utilizados por 

empresas certificadas, os quais são de sua exclusiva propriedade. 

A empresa certificada pode julgar oportuna a publicidade fazendo referência a sua certificação. No entanto, 

deve ser evitada situações que possam gerar equívocos sobre a certificação de produtos, quanto a marca de 

certificação da SCITEC, do organismo acreditador Cgcre, Inmetro e do regulamento aplicável. 

As cores dos selos da marca de conformidade da SCITEC devem estar de acordo com o modelo fornecido e 

o seu uso de acordo o contrato de certificação e com o estabelecido pelos regulamentos específicos de cada 

produto. 

7.2. Uso da marca 

A SCITEC tem como política zelar para que o uso da marca do acreditador e a marca específica de cada tipo 

de certificação pela SCITEC sejam utilizadas de forma correta, sem ambiguidades, não deixando dúvidas aos 

usuários. 

A parte autorizada a usar a marca, ou seja, o solicitante da certificação e detentor da licença de conformidade, 

deve exercer um controle contínuo sobre o(s) produto(s) certificados, para assegurar que todas a cláusulas 

do contrato assumidas com a SCITEC sejam cumpridas. 

A marca de conformidade não pode ser aplicada em um produto, exceto com autorização e controle da 

SCITEC. 

A autorização para o uso do certificado da SCITEC e da Marca de Identificação da Conformidade indicando 

a certificação pela SCITEC aplica-se exclusivamente aos produtos do contratante inseridos no certificado de 

conformidade emitido. Não é permitida a utilização do mesmo para produtos ou empresas não mencionados 

neste certificado. 

Desse modo, é de responsabilidade do cliente contratante garantir que o certificado da SCITEC e a Marca de 

Identificação da Conformidade da Certificação pela SCITEC somente sejam utilizados e divulgados por meio 

de publicidade de acordo com a regra estabelecida neste documento.  

A SCITEC concede a empresa contratante o direito não exclusivo de utilizar-se da Marca de Identificação da 

Conformidade da certificação da SCITEC em caráter condicional, limitado, oneroso, temporário e revogável, 

de acordo com a validade da certificação.  

Produtos com certificação vencida no comércio do varejo e atacado são de responsabilidade do solicitante da 

certificação, junto aos órgãos competentes. 
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O uso da marca é estritamente reservado à empresa certificada e não é transferível, salvo eventual 

modificação societária, hipótese que deverá ser comunicada à SCITEC para que esta avalie a modificação 

ocorrida e decida sobre a viabilidade da continuidade da certificação e o uso da Marca de Identificação da 

Conformidade da certificação, ou nos casos em que o esquema de certificação assim permitir.  

O cliente autorizado deverá manter a conformidade com os requisitos da SCITEC e conforme especificado 

pelo esquema de certificação, sempre que fizer referência à sua certificação de produtos em meios de 

comunicação, como documentos, folhetos ou propagandas. 

O cliente autorizado deverá manter a 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. 

No caso de a certificação ser encerrada por solicitação do cliente autorizado, suspensa ou cancelada, a 

SCITEC toma ações especificadas pelo esquema de certificação e faz todas as modificações necessárias 

nos documentos formais de certificação (certificados), informação pública, autorizações para uso de marcas 

etc., a fim de assegurar que não seja fornecida nenhuma indicação de que o produto continua certificado. Se 

um escopo de certificação é reduzido, a SCITEC toma ações especificadas pelo esquema de certificação e 

faz todas as modificações necessárias nos documentos formais de certificação (certificados), informação 

pública, autorizações para uso de marcas etc., a fim de assegurar que o escopo reduzido da certificação é 

claramente comunicado ao cliente e claramente especificado na documentação de certificação (certificado) e 

informação pública. 

Caso a certificação venha ser revogada após uma suspensão, a SCITEC faz todas as modificações 

necessárias nos documentos formais de certificação (certificados), informação pública, autorizações para uso 

de marcas etc., a fim de assegurar que todas as indicações apropriadas sejam de que o produto continua 

certificado. Se uma decisão de reduzir o escopo da certificação é feita como condição de reestabelecimento, 

a SCITEC faz todas as modificações necessárias nos documentos formais de certificação (certificados), 

informação pública, autorizações para uso de marcas etc., a fim de assegurar que o escopo reduzido da 

certificação é claramente comunicado ao cliente e claramente especificado na documentação de certificação 

e informação pública. 

Depois de efetivado o término do contrato, todas as referências à certificação concedida pela SCITEC, 

incluindo o uso das logomarcas distintivas da certificação deverão ter seu uso descontinuado ao término da 

validade do certificado. 

A aplicação da Suspensão ou Cancelamento da Certificação impacta no Uso da Marca de Conformidade. 

Dessa forma, a suspensão do cliente certificado pode se dar, mais não se limita a um dos seguintes aspectos: 
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• A empresa certificada descumpra quaisquer disposições do Contrato de Prestação de Serviços - 

Certificação firmado com a SCITEC, ou com qualquer exigência prevista pelo esquema de 

certificação, documentos normativos e regulamentos aplicáveis conforme a regra de certificação; 

 

• A empresa certificada não notificar imediatamente à SCITEC sobre as modificações empreendidas 

na empresa, mudança de endereço, alteração societária as quais foram determinantes para a 

certificação, incluindo mudanças significativas no seu sistema de gestão ou processos; 

 

• O certificado ou a Marca de Identificação da Conformidade da certificação SCITEC é utilizado de 

forma inadequada, ou seja, em desacordo com o determinado nos documentos normativos e neste 

procedimento;  

 

• Após análise e decisão pela SCITEC for verificado que os resultados das auditorias de 

acompanhamento e/ou ensaios, auditorias para verificação de implementações de ações corretivas 

e auditorias de recertificação não justificarem a manutenção da certificação e consequentemente da 

Marca de Identificação da Conformidade da SCITEC, ou o(s) produto(s) venham a oferecer riscos 

potenciais ao público;  

 

• Nas auditorias de acompanhamento ou recertificação, for evidenciado não conformidades que afetem 

o sistema de gestão de forma significativa; 

 

• A empresa certificada se recusa a agendar, realizar ou toma ações que prejudiquem as auditorias de 

acompanhamento ou extraordinárias e demais atividades dos processos de certificação; 

 

• A empresa certificada veicula informações incorretas ou que induzam terceiros a erro em função do 

uso inadequado do certificado ou da Marca de Identificação da Conformidade da SCITEC; 

 

• A empresa certificada não responde as ações corretivas de não conformidade nos prazos estipulados; 

 

• A empresa certificada pratique atos que possam prejudicar a Marca de Identificação da Conformidade 

da SCITEC, o nome, a imagem, a reputação ou a acreditação da SCITEC; 

 

• A empresa certificada solicita formalmente a suspensão ou cancelamento da certificação; 

Nota 1 - Informações complementares sobre os comunicados de suspensão para certificação de produtos 
no âmbito compulsório podem ser encontradas no PC 118-15.01 Procedimento Geral de Certificação de 
Produto. A suspensão deve indicar os motivos e prazo da suspensão. Convém que o prazo da suspensão 
não seja superior a 6 meses, salvo se especificado pelo esquema. 

 

Nota 2 - O prazo de suspensão da certificação ou certificado será fixado pela SCITEC. 
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7.3. Impedimento do certificado e da marca – o que não é permitido à organização 

O departamento técnico de certificação ou de qualidade mantém uma sistemática para o uso da marca, a fim 

de que seja realizado o devido controle para impedimento de quaisquer situações de uso indevido da marca. 

O impedimento por uso indevido da marca e certificados de conformidade pode ocorrer em função de uma 

variedade de formas, mas não estão limitados aos seguintes: 

a) a aplicação indevida de uso da marca de conformidade em produtos não conformes, como por 
exemplo, um produto não conforme que pode resultar da violação de um contrato, de controle da 
qualidade inadequado, ou erro na avaliação da conformidade pela SCITEC ou pelo laboratório; 

 

b) uso não autorizado da marca da SCITEC e/ou do Inmetro, como por exemplo, em produtos não 
certificados; 

 

c) uso não autorizado da marca da SCITEC e/ou Inmetro, como por exemplo, em período de suspensão 
ou após o cancelamento da certificação; 

 

d) uso não autorizado da marca da SCITEC e/ou Inmetro/Cgcre, como por exemplo, em produtos fora 
do escopo para qual a organização obteve a certificação, ou em atividades / produtos / endereços / 
empresas não cobertas pela certificação; 

 

e) a uma situação na qual um produto verificado é posteriormente identificado como perigoso. Algumas 
das razões pelas quais um produto pode ser identificado posteriormente como perigoso são: 
 
 

• normas insuficientes; 

• uso para uma finalidade não prevista; 

• um defeito de fabricação. 

 

A certificação não deve ser divulgada para produtos ou atividades e unidades não certificados. 

A empresa certificada deverá alterar todo material publicitário quando o escopo tiver sido reduzido. 

No caso de suspensão ou cancelamento da sua certificação, a organização certificada deve interromper o 

uso de todo material publicitário que faça referência à certificação de produtos. 

A organização certificada não deve divulgar a certificação de modo que dê a entender que a certificação se 

aplica a atividades ou produtos fora do escopo da sua certificação. 

A organização não deve usar a sua certificação de maneira que possa comprometer a reputação da SCITEC 

quanto a credibilidade e confiança pública, fazer ou permitir qualquer declaração às partes interessadas que 

induza ao erro em relação à certificação. 

As Marcas do Inmetro, Cgcre e os Símbolos de Acreditação não devem ser usadas para divulgação das 

certificações concedidas pela SCITEC. 
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7.4. Tipos de marcas de produtos compulsórios - permitido à organização avaliada 

As Marcas de Conformidade de produtos certificados são aquelas descritas nos Regulamentos do Inmetro, 

específicos de cada produto e deverão ser utilizadas conforme a orientação de cada portaria, e de acordo 

com os selos próprios da SCITEC para os tipos de produtos certificados. 

7.4.1 Permissão de uso da Marca de Conformidade Certificados da SCITEC 

O solicitante detentor do certificado de conformidade pela SCITEC poderá usar a marca nas seguintes 
condições: 

a) Como o uso autorizado da marca da SCITEC e Inmetro nos produtos certificados, cuja situação da 
certificação esteja em dia em relação as etapas da certificação, juntamente com respectivos 
certificados válidos; 

 
b) uso autorizado da marca da SCITEC e Inmetro nos produtos certificados passíveis de Registro 

de Objeto, cuja situação da certificação esteja em dia em relação as etapas da certificação, 
juntamente com respectivos certificados válidos e com os números de Registros de Objetos 
concedidos pelo Inmetro com situação de Ativo no site: http://registro.inmetro.gov.br/consulta/ 

 

7.4.2 Embalagem do produto: 

A forma de aplicação e o uso do selo deve observar as regras e procedimentos estabelecidos pela Portaria 

Inmetro nº 274/2014, que pode ser acessada através do link: 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002120.pdf, bem como de acordo com cada Regulamento 

e documentos dos Programas de Avaliação da Conformidade aplicáveis a cada produto (Portaria do produto).  

O uso do selo de identificação da conformidade da SCITEC somente poderá aplicado nos produtos e/ou 

embalagens dos produtos com conformidade avaliada, cuja avaliação da conformidade seja, de forma 

compulsória, decorrente de programas de avaliação da conformidade estabelecidos pelo Inmetro. 

7.4.3 Materiais promocionais  

As empresas certificadas pela SCITEC no âmbito da certificação de produtos compulsórios de acordo com as 

portarias do Inmetro, que desejam divulgar a certificação de seus produtos, devem distinguir os seus produtos 

certificados daqueles que não possuem certificação em seus materiais publicitários, entretanto, antes da sua 

implementação, deverão solicitar essa autorização junto a Dconf. 

Portanto, os selos de identificação da conformidade de produtos podem ser utilizados para fins publicitários 

de fornecedores de produtos, processos e serviços, certificados ou declarados, somente com autorização por 

escrito da Dconf, enviada pela empresa certificada para o e-mail: selos.dconf@inmetro.gov.br ou contato pelo 

telefone (21) 2563-5696 / 2832, mediante apresentação do material a ser veiculado e de seus certificados de 

conformidade válidos, respeitadas as seguintes regras estabelecidas conforme a Portaria Inmetro nº 

274/2014: 

a) O selo deve ser aplicado unicamente junto ao item ao qual se refere, deixando claro quais produtos 

realmente têm a sua conformidade avaliada; 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002120.pdf
mailto:selos.dconf@inmetro.gov.br
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b) A autorização deverá ser por material apresentado e; 

c) A validade da autorização está vinculada à validade do atestado da conformidade. 

Os certificados da SCITEC podem ser utilizados para fins de divulgação promocional, no entanto, não deverão 

ser utilizados de maneira que induza a interpretação errada, como divulgação de produtos fora do escopo da 

certificação ou em produtos que não possuem a certificação. 

Nota - Mais informações sobre as marcas do Inmetro podem ser encontradas no site: 

 http://inmetro.gov.br/marcas/ 

 

Os produtos sujeitos à avaliação da conformidade compulsória deverão ostentar, no ponto de venda, de 
forma claramente visível ao consumidor, o selo de identificação da conformidade do Inmetro. Há também 
requisitos para o comércio virtual, inclusive nos sites de intermediação, conforme indicado pela Portaria 
Inmetro n.º 333/2012:  http://www.inmetro.gov.br/legislacao/pai/pdf/PAI000046.pdf 

 

Cada Selo de Identificação da Conformidade para certificação de produtos compulsórios a ser aposto no 

produto, deverá conter a logomarca SCITEC, assim como, abaixo da logomarca SCITEC deverá conter o 

número do OCP seguindo as cores e tamanhos conforme exemplos fornecidos após a certificação. 

Para os produtos passíveis de registro de objeto junto ao Inmetro, a autorização para uso do Selo de 

Identificação da Conformidade, assim como a comercialização dos produtos estão condicionados à obtenção 

do Registro de Objeto, o qual após ser concedido pelo Inmetro, deverá constar no selo de conformidade do 

produto o número do Registro de Objeto de acordo com os modelos especificados na portaria do produto. 

Para os produtos passíveis de Registro de Objeto junto ao Inmetro, após a concessão da certificação pela 

SCITEC, a empresa certificada deverá tomar todas as providências junto ao Inmetro para obtenção e 

manutenção deste registro, sendo passível de penalidades junto à legislação vigente em caso de 

descumprimento. 

A empresa certificada, cujo produto é passível do Registro de Objeto junto ao Inmetro, deverá solicitar o mais 

breve possível, a partir da concessão do certificado de conformidade pela SCITEC e se responsabilizar pela 

aplicação e pelo uso da marca de conformidade, bem como a inserção do número do registro de concedido 

pelo Inmetro. 

Nota - Mais informações sobre como proceder com a solicitação do Registro de Objeto, veja a seguir: 

 

Solicitação do Registro de Objeto do Inmetro, podem ser encontradas nos sites: 
http://registro.inmetro.gov.br/ 

 

Regulamento para o Registro de Objeto: www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002663.pdf 

 

http://inmetro.gov.br/marcas/
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/pai/pdf/PAI000046.pdf
http://registro.inmetro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002663.pdf
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Classificação de risco de atividades econômicas associadas aos atos de liberação sob 
responsabilidade do Inmetro: http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002665.pdf 

 

7.5. Esclarecimentos sobre o uso da marca e certificados de conformidade 

Quaisquer outras dúvidas quanto a aplicação do uso da marca pelos clientes deverá ser encaminhada para 

a SCITEC no e-mail: ocp@scitec.com.br 

O cliente certificado pode ter acesso aos modelos da arte da marca de conformidade dos produtos certificados 

pela SCITEC, as quais serão encaminhadas em arquivo eletrônico em alta resolução no formato .JPEG e/ou 

.CDR (imagem vetorial), disponibilizadas através do link de acesso, fornecido ao detentor do certificado 

juntamente com o certificado de conformidade da SCITEC, após a conclusão de todas as etapas e atestação 

da conformidade. 

NOTA: É de responsabilidade do cliente realizar o dimensionamento, redução ou ampliação da etiqueta, 
assim como incluir o seu número do registro de acordo com cada regulamento de certificação específico. 

 

7.6. Ações tomadas pela SCITEC no uso indevido da marca e certificado de conformidade 

É necessária a atenção em todos os eventos que forem percebidos o uso indevido da marca, principalmente 

aqueles que implicam no nome do organismo acreditador, da SCITEC e do Inmetro. Por este motivo, a 

verificação de uso da marca pela SCITEC objetiva confirmar como a marca é utilizada, ou como será aplicada 

pela empresa que possui os seus produtos certificados. 

7.6.1 Verificação de Uso da Marca nos Modelos de certificação 1b (lote) 

Para assegurar a verificação de Uso da Marca de Conformidade para produtos certificados compulsoriamente 

pelos modelos de certificação 1b (lote), a SCITEC solicita aos clientes certificados a apresentação do layout 

do selo de identificação da conformidade da certificação, para posterior aprovação pela SCITEC, o qual fará 

parte do processo de certificação.  

7.6.2 Verificação de Uso da Marca pelo Modelo de certificação 5 

Para os modelos de certificação 5, a verificação do Uso da Marca de Conformidade para produtos certificados 

compulsoriamente pela SCITEC, é realizada durante a auditoria de avaliação do Sistema de Gestão da 

Qualidade do fabricante (inicial, manutenção e recertificação), na qual será verificado e avaliado pelo Auditor 

por meio do Relatório de Auditoria do Fabricante. 

Convém que durante a auditoria de inicial do sistema de gestão do fabricante, o auditor preencha o item de 

Uso da Marca do relatório de auditoria e registre a informação que o “produto não se encontra com o selo de 

conformidade”, caso o produto não esteja com o selo de conformidade e justificativas para que este item seja 

verificado posteriormente pela SCITEC na próxima avaliação. 

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002665.pdf
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Durante a auditoria de manutenção/recertificação do sistema de gestão do fabricante, o auditor preencherá o 

item de Uso da Marca do Relatório de Auditoria do Fabricante e registrará a verificação realizada. 

Quando detectada ocorrência que caracterize o uso indevido da marca (citado em 7.3), durante a auditoria 

do SGQ, essa ocorrência será registrada no Relatório de Auditoria do Fabricante e tratada como não 

conformidade através do RQ 118-15.01.07 Registro de não conformidade - RNC. 

Quando a marca de conformidade NÃO ESTIVER DISPONÍVEL PARA VERIFICAÇÃO DO AUDITOR, 

durante a auditoria de manutenção/recertificação do sistema de gestão do fabricante, o auditor preencherá o 

item de Uso da Marca do relatório de auditoria e registrará a informação que o “produto não se encontra com 

o selo de conformidade”, e justificativas para que este item seja verificado posteriormente pela SCITEC. 

Nota - A qualquer tempo e se determinado pela SCITEC, a verificação do uso da marca de conformidade 

poderá ser feita nos produtos certificados de clientes. 

Quando detectada ocorrência que caracterize o uso indevido da marca, encaminhada diretamente pelo 

Inmetro ou pela Cgcre por meio de Ofício, essa ocorrência será registrada no RQ 118-15.01.07 Registro de 

não conformidade - RNC para o devido acompanhamento pela gestão da qualidade da SCITEC. 

7.6.3 Análise crítica da Não conformidade 

A análise crítica da não conformidade deverá ser realizada pela gestão da organização auditada, ou que teve 

a ocorrência registrada, a qual deverá apresentar as ações corretivas no prazo de 15 dias. 

É da responsabilidade do Auditor a verificação e aprovação das ações corretivas decorrentes da auditoria, e 

do departamento técnico de certificação aquelas não conformidades referentes ao uso indevido da marca que 

foram encaminhadas pela Cgcre ou Inmetro. 

O cliente tem um prazo de máximo 60 (sessenta) dias corridos para a implementação das correções e/ou 

ações corretivas, contados a partir do registro da não conformidade. No caso de existirem correções e/ou 

ações corretivas que necessitem de um prazo superior aos 60 (sessenta) dias para sua implementação, o(a) 

RTC pode decidir pela ampliação, desde que devidamente justificado. 

Para o fechamento da não conformidade será necessário o envio da(s) evidência(s), sendo que eficácia das 

ações serão verificadas na próxima avaliação. 
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8. Controle das Revisões 

 

O histórico abaixo permite a informação de todas as alterações e aprovações efetuadas neste documento.  

Item Revisão Descrição Data Página 

Todos 00 Elaboração do documento, análise crítica e 

aprovação 

04/01/2021 Todas 

7.5 01 Atualização do e-mail de contato 11/01/2022 9 

7.4.1, 

7.4.2 

02 Remoção da menção ao Anexo A. 27/10/2022 7 

Anexo A 02 Remoção do Item. 27/10/2022 12 a 19 

     

 


