CERTIFICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS
PARA FABRICANTES
Este serviço de certificação voluntária se aplica especificamente a prestadores
de serviços qualificados, os quais oferecem serviços especializados que apoiam
e aprimoram atividades de manufatura de processos.
QUALIFICAÇÃO
•

•

Prestadores de serviços devem
manter um sistema de gestão de
qualidade ativo. Uma certificação
ISO9001 válida é preferencial.
Equivalências podem ser
consideradas caso a caso.
Exemplos de serviços:
inspeção, instalação, usinagem,
manutenção, soldagem, testes,
laser peening, restauração
e atividades semelhantes de
manufatura de processos.

Se sua empresa realiza atividades de teste
não destrutivo em apoio a pesquisas sobre
embarcações de Classe ABS, isso está fora do
escopo deste serviço. Se esse for o caso, entre em
contato com a ABS para solicitar uma Certificação
de Especialista Externo da ABS.
Sua empresa também está fora do escopo do
serviço se for uma fábrica de aço, instalação de
tratamento térmico, fabricante de consumíveis de
soldagem, fábrica de alumínio, fundição ou forja,
bem como se incluir alguma aprovação de processo
específica para fabricação de materiais. Se esse
for o caso, entre em contato com a ABS de sua
Capitania dos Portos para solicitar uma Certificação
de Fabricante de Materiais da ABS.

BENEFÍCIOS DO
RECONHECIMENTO DA ABS
•

Demonstração de conformidade
com normas reconhecidas do setor
e Regras da ABS aplicáveis

•

Vantagem na concorrência por
mercado comprovando seus
processos de gestão de qualidade

•

Aumento da reputação entre
fabricantes de equipamentos,
estaleiros e operadores de
embarcações que buscam
capacidade de serviço

•

Certificados são listados no
banco de dados de Provedores de
serviços para fabricantes da ABS, que
pode ser pesquisado por clientes de
todo o mundo

Para solicitar a Certificação
de Provedor de serviços para
Fabricantes, entre em contato
com Programas Corporativos
da ABS pelo e-mail
absta-programs@eagle.org

PROCEDIMENTOS DE
CERTIFICAÇÃO
ETAPA

Preencha o formulário
de Provedor de
serviços para
fabricantes e envie
uma cópia assinada
para a Capitania dos
Portos mais próxima

ETAPA

Análise da
documentação

ETAPA

Auditoria da
instalação

ETAPA

Demonstração
prática

ETAPA

Relatórios
satisfatórios

ETAPA

Emissão do
certificado, válido
por 5 anos, sujeito
a auditorias anuais
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