SERVIÇOS DE DECLARAÇÃO DE
CONFORMIDADE
Avaliações e inspeções de conformidade para fabricantes
O ABS está apto a atuar como empresa
terceirizada para verificar componentes
e equipamentos sem classificação
para normas e requisitos de testes que
não sejam as Regras ou Guias do ABS.
Uma Declaração de Conformidade
do ABS demonstra que o produto
de um fabricante foi inspecionado
ou analisado pelo ABS e cumpre os
requisitos específicos da norma ou
procedimento de testes do seu setor
selecionado.

ESCOPO DA DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE
Dependendo das necessidades
específicas do fabricante, o ABS
pode fornecer uma Declaração de
Conformidade para verificar o projeto, a
fabricação ou os testes do equipamento.
Por meio de sua equipe global de
engenharia, o ABS está apto a fornecer
avaliações de normas nacionais,
internacionais ou do setor identificadas
pelo fabricante.
Durante a fabricação e os testes, o ABS
pode fornecer serviços de inspeção que
incluem visitas à instalação por um
inspetor do ABS para:
•

Inspeções visuais

© Gorodenkoff/Shutterstock

•

Confirmação da rastreabilidade do
material

•

Verificações dimensionais

•

Exames não destrutivos

•

Testes hidrostáticos

•

Testes funcionais

•

Outras atividades semelhantes

As atividades de verificação precisarão
ser definidas pelo fabricante antes do
início de cada inspeção.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE
Após a conclusão de uma análise de
projeto solicitada, o ABS emitirá uma

Para saber mais, entre em contato com o seu escritório
portuário local do ABS.

Declaração de Conformidade
que indicará a norma nacional,
internacional ou do setor para
a qual as especificações do
equipamento foram analisadas.
A Declaração de Conformidade dos
serviços de inspeção detalha os
testes ou a verificação de resultados
de equipamentos ou componentes
de acordo com as normas
especificadas pelo fabricante e
se baseia nas observações diretas,
testes ou exames efetuados pelo
inspetor.
As Declarações de Conformidade
somente podem ser emitidas para
equipamentos ou componentes que
não forem cobertos pelas Regras ou
requisitos estatutários do ABS.
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