PROCESSO DE CONCESSÃO DO CERTIFICADO ISO 9001:2008
EMPRESA DE CONTABILIDADE

1.

AUDITOR ABNT

ABNT

Empresa solicita Auditoria de Certificação

> Até 20 dias para a realização

2. Envia o Manual da Qualidade e os Procedimentos obrigatórios para ABNT que envia para
o auditor
> Cliente deve enviar documentos em até 15
dias antes da auditoria

3.

Recebe login e senha para acesso ao sistema

> Em até 10 dias após a assinatura do pedido

4. Recebe comunicado da ABNT confirmando a data da auditoria e o nome do auditor
> 15 dias antes

7. Auditor vai à Empresa de Contabilidade
realizar a auditoria de certificação

Ações do Auditor ABNT

8. Realiza reunião de abertura, onde se apresenta, faz um breve relato sobre o que é a auditoria e como será realizada e confirma o
escopo de certificação escolhido pela Empresa
de Contabilidade

5.
Faz análise da documentação do SGQ
(Sistema de Gestão da Qualidade)
> 15 dias antes da auditoria Fase II

6.
Prepara PAT (Plano de Atividade Técnica),
que é registrado no Sistema online da ABNT
"CERTO" e a envia ao auditado
> Estando a documentação correta até 7 dias
antes da auditoria

9.
Inicia a Auditoria. No seu decorrer, toda e
qualquer divergência é apresentada ao RD
(Representante da Direção), de forma que
sejam entendidas
a.
Durante a realização da auditoria podem
ocorrer:
- Oportunidade de melhoria: o auditor observa algo que pode ser melhorado evitando Não
Conformidades futuras e registra no relatório.
Esta melhoria é opcional e não impede a certificação;
- Observação: Poderá gerar não conformidade
no futuro, impactando o sistema. Não impede
a certificação, mas será auditado durante as
próximas auditorias de manutenção;
- Não Conformidade: é o não atendimento a
um requisito especificado. Dependendo da
quantidade e da gravidade das não conformidades, o auditor recomenda ou não a empresa
para a certificação.
10. Realiza reunião de encerramento apresentando novamente as observações e Não Conformidades apontadas durante a auditoria
a. Caso a empresa tenha não conformidade,
somente após a implementação das ações
corretivas e postagem no sistema “CERTO”, o
processo será encaminhado para aprovação.
12. Caso haja Não Conformidades, o auditado
deve postar as ações corretivas com as evidências no sistema "CERTO". As Não Conformidades aplicadas devem ser resolvidas em até 90
dias
a.
É necessário que a empresa acompanhe
todo o processo de análise no sistema “CERTO”

16. EMPRESA RECEBE O CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE ISO 9001:2008
> 5 dias

11. Elabora o RAT (Relatório de Atividade
Técnica) e as Não Conformidades no sistema
"CERTO", onde o auditado que possui senha de
acesso pode verificar toda a documentação
referente a auditoria
> Em até 5 dias úteis

13. Estando toda a documentação postada no
sistema “CERTO”, o Departamento Técnico da
ABNT ou o auditor fará a análise
14. Documentação está completa e correta?
a. Em caso positivo
b. Em caso negativo a Não Conformidade
retorna para a empresa
15. A emissão do certificado somente é feita
após a decisão do Comitê. O prazo de emissão
é de cinco dias úteis após a aprovação do CTC
> Em até 30 dias. Irão para o CTC os documentos recebidos até 10 dias antes da reunião

