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1. OBJETIVO 
Estabelecer os critérios para o Programa de Avaliação da Conformidade para Instalações e 
Equipamentos na Produção de Cestas de Alimentos, com foco na segurança alimentar, através do 
mecanismo da Certificação, visando propiciar aos consumidores alimentos seguros. 
 

1.1 ESCOPO DE APLICAÇÃO 

 

Estes Requisitos se aplicam as empresas embaladoras de cestas de alimentos e que sejam destinadas 

diretamente aos consumidores ou fornecidas por meio do comércio varejista. 

 

2. SIGLAS 
Para fins deste RAC, são adotadas as siglas a seguir, complementadas pelas siglas contidas nos 
documentos complementares citados no Capítulo 3 desse RAC: 
 

CNPJ   Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

RAC  Requisitos de Avaliação da Conformidade 

RGCP  Requisitos Gerais de Certificação de Produtos 

IN  Instrução Normativa 

 

 

3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

Para fins deste RAC, são adotados os seguintes documentos complementares, além dos documentos 

descritos no RGCP. 

 

Portaria Inmetro vigente Instrução Normativa para Instalações e 

Equipamentos na Produção de Cestas de 

Alimentos  

Portaria Inmetro n
o
. 361 de 06/09/2011 e suas 

substitutivas 

Requisitos Gerais de Certificação de Produto – 

RGCP.  

Portaria Inmetro n
o
. 453 de 17/09/2013 e suas 

substitutivas 

Vocabulário Inmetro de Avaliação da 

Conformidade 

 

 

4. DEFINIÇÕES  

Para fins deste RAC, são adotadas as definições contidas nos documentos complementares citados no 

Capítulo 3. 

 

 

5. MECANISMO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

O mecanismo de avaliação da conformidade para as Instalações e Equipamentos na Produção de 

Cestas de Alimentos é o da certificação. 

 

 

6. ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Este RAC estabelece 1 (um) modelo de certificação: 

 
Modelo de Certificação 5 – Avaliação e aprovação das instalações e equipamentos, dos processos de 
embalagem das cestas e do Sistema de Gestão da Qualidade do processo produtivo, com 
acompanhamento através de auditorias nas instalações do embalador, conforme descrito no item 6.1 
deste RAC. 
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6.1 Modelo de Certificação 5 

 

6.1.1 Avaliação Inicial 

 

6.1.1.1 Solicitação de Certificação 

 

6.1.1.1.1 O fornecedor deve encaminhar uma solicitação formal ao OCP, fornecendo a documentação 

descrita no RGCP, além dos seguintes itens: 

 
a) informações da razão social, telefone e endereço eletrônico, endereço e CNPJ do embalador; 
b) documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do processo produtivo, elaborado para 

atendimento ao estabelecido neste RAC e no RGCP; 
c) Manual de Boas Práticas; 
d) Termo de compromisso de acatamento da Legislação pertinente; 
e) Contrato Social registrado na Junta Comercial; 
f) Cartão do Cadastro Nacional Pessoa Jurídica (CNPJ); 
g) Alvará de funcionamento da Prefeitura e da Vigilância Sanitária; 
h) Fluxograma operacional detalhado; 
i) Declaração de responsabilidade técnica (RT), com o devido registro no órgão competente; 
 
Nota: A solicitação da certificação deve ocorrer para cada instalação da empresa, sendo a certificação 

concedida para cada uma aprovada. 

 

6.1.1.2 Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação 

Os critérios de Análise da Solicitação e da Conformidade da Documentação devem seguir os requisitos 

estabelecidos no RGCP. 

 

6.1.1.3 Auditoria Inicial do Sistema de Gestão 

Os critérios de Auditoria Inicial do Sistema de Gestão devem seguir os requisitos estabelecidos no 

RGCP e na Instrução Normativa para Instalações e Equipamentos na Produção de Cestas de 

Alimentos. Para a certificação é necessário que todas as exigências da IN e deste RAC sejam 

atendidas. 

 

6.1.1.4 Plano de Inspeção Visual Inicial 

O OCP deve inspecionar as cestas de alimentos de acordo com o estabelecido no item 6.1.1.4.2 

 

6.1.1.4.1 Definição da inspeção visual a ser realizada  
A inspeção visual deve ser verificada de acordo com os requisitos especificados pela Instrução 

Normativa para o objeto. 

 

6.1.1.4.2 Definição da Amostragem 

A amostragem de cestas de alimentos deve ser feita com os modelos que estiverem no dia da auditoria, 

em triplicata, sendo no mínimo de 30 unidades e no máximo de 50 unidades, com o critério de prova, 

contraprova e testemunha. 

 
6.1.1.4.2.1 Todas as inspeções devem ser realizadas na amostra prova. Caso os resultados sejam todos 
conformes, o produto será aprovado. Caso seja verificado algum resultado não conforme na prova, a 
amostra deve ser considerada reprovada. 
 
6.1.1.4.2.2 Caso haja reprovação na amostra prova, o fornecedor pode optar por utilizar a contraprova, 
submetendo-a a nova inspeção em que a amostra prova foi reprovada. Caso seja verificado algum 
resultado não conforme na contraprova, a amostra e o produto devem ser considerados reprovados.  
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6.1.1.4.2.3 Caso o(s) resultado(s) das inspeções(s) realizadas(s) na amostra de contraprova seja(m) 
conforme(s), deve(m) ser repetido(s) na amostra testemunha. Caso seja verificado algum resultado não 
conforme na testemunha, a amostra e o produto devem ser considerados reprovados, caso contrário, 
aprovados.  

 

6.1.1.4.3 Definição do Laboratório 
Este item não é aplicável para este RAC. 

 

6.1.1.5 Tratamento de Não Conformidades na Etapa de Avaliação Inicial 

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação inicial devem seguir o 

estabelecido no RGCP. 

 

6.1.1.6 Emissão do Certificado de Conformidade 

Os critérios para emissão do Certificado de Conformidade na etapa de avaliação inicial devem seguir o 

estabelecido no RGCP. O Certificado de Conformidade deve ter validade de 3 (três) anos. 

 

6.1.2 Avaliação de Manutenção 

A avaliação de manutenção deve ser programada pelo OCP, de acordo com os critérios estabelecidos 

no RGCP e neste RAC. A periodicidade para a Avaliação de Manutenção deve ser de 12 (doze) meses.  

 

6.1.2.1 Auditoria de Manutenção 
A auditoria de manutenção deve abranger os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa para as 
Instalações e Equipamentos para a Produção de Cestas de Alimentos e no RGCP. 
 

6.1.2.2 Plano de Inspeção Visual de Manutenção 

O OCP deve inspecionar as cestas de alimentos de acordo com o estabelecido no item 6.1.1.4.2. 
 
6.1.2.2.1 Definição da Inspeção Visual a ser realizada 
O OCP deve inspecionar as cestas de alimentos de acordo com o estabelecido no item 6.1.1.4.1. 
 
6.1.2.2.2 Definição da Amostragem de Manutenção 

A amostragem de cestas de alimentos deve ser feita com os modelos que estiverem no dia da auditoria, 

em triplicata, sendo no mínimo de 30 unidades e no máximo de 50 unidades, com o critério de prova, 

contraprova e testemunha. 
 
6.1.2.2.2.1 Todas as inspeções devem ser realizadas na amostra prova. Caso os resultados sejam todos 
conformes, o produto será aprovado. Caso seja verificado algum resultado não conforme na prova, a 
amostra deve ser considerada reprovada. 
 
6.1.2.2.2.2 Caso haja reprovação na amostra prova, o fornecedor pode optar por utilizar a contraprova, 
submetendo-a a nova inspeção em que a amostra prova foi reprovada. Caso seja verificado algum 
resultado não conforme na contraprova, a amostra e o produto devem ser considerados reprovados.  
 
6.1.2.2.2.3 Caso o(s) resultado(s) das inspeções(s) realizadas(s) na amostra de contraprova seja(m) 
conforme(s), deve(m) ser repetido(s) na amostra testemunha. Caso seja verificado algum resultado não 
conforme na testemunha, a amostra e o produto devem ser considerados reprovados, caso contrário, 
aprovados.  
 
6.1.2.2.3 Definição do Laboratório 
Este item não é aplicável para este RAC 

 

6.1.2.3  Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Manutenção  

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de manutenção devem 

seguir o estabelecido no RGCP. 
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6.1.2.4  Confirmação da Manutenção 

Os critérios de confirmação da manutenção devem seguir o estabelecido no RGCP. 

 

6.1.3 Avaliação de Recertificação 

Os critérios gerais de avaliação para a recertificação devem seguir o estabelecido no RGCP. 

 

6.1.3.1 Tratamento de não conformidades na etapa de Avaliação de Recertificação 

Os critérios para tratamento de não conformidades na etapa de avaliação de recertificação devem 

seguir o estabelecido no RGCP. 

 

6.1.3.2 Confirmação da Recertificação 

Os critérios de confirmação da recertificação devem seguir o estabelecido no RGCP. 

 

 

7 TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES  
Os critérios para tratamento de reclamações devem seguir o estabelecido no RGCP. 
 

 

8 ATIVIDADES EXECUTADAS POR OAC ESTRANGEIROS 
Este item não é aplicável para este RAC. 
 
 

9 ENCERRAMENTO DA CERTIFICAÇÃO 
Os critérios para encerramento da certificação devem seguir o estabelecido no RGCP. 
 

 

10 SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

10.1 Os critérios gerais para o Selo de Identificação da Conformidade estão contemplados no RGCP e 

no Anexo deste RAC.  

 

10.2 O Selo de Identificação da Conformidade deve ser aposto diretamente na parte frontal das Cestas 

de Alimentos. 

 
 
11 AUTORIZAÇÃO PARA O USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

Os critérios para Autorização para o uso do Selo de Identificação da Conformidade devem seguir o 

estabelecido no RGCP. 

 

 

12 RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

Os critérios para responsabilidades e obrigações devem seguir o estabelecido no RGCP. 

 

 

13 ACOMPANHAMENTO NO MERCADO 
Este item não é aplicável para este RAC. 
 
 
14 PENALIDADES 

Os critérios para aplicação de penalidades devem seguir o estabelecido no RGCP. 
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ANEXO – MODELO PARA O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE 

 

A.1 O Selo de Identificação da Conformidade deve ser aposto no produto, de forma clara, indelével e 

não violável, em local visível, impresso (em forma de adesivo ou não), podendo seguir um dos 

modelos descritos abaixo. 

 

 

 

 
 

 


