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OBJETIVO 

Este procedimento estabelece o processo de acreditação de Organismos Certificadores pelo 

Instituto LIFE. 

APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se aos Organismos Certificadores interessados na acreditação para a 

Certificação LIFE.  

APROVAÇÃO 

Documento aprovado pelo Conselho Diretor do Instituto LIFE. 

Direitos reservados pela lei de direitos autorais no Brasil e no Exterior segundo os termos definidos 

nas legislações brasileiras e estrangeira pertinente ao assunto. Qualquer forma de reprodução 

deste documento ou parte de seu conteúdo necessita de permissão expressa escrita pelo Instituto 

LIFE. 

 

Sede Instituto LIFE 

Rua Victor Benato, 210 Bosque Zaninelli, UNILIVRE, Pilarzinho 

CEP: 82120-110 – Curitiba – PR 

Tel: +55 41 3253-7884 

www.institutolife.org  

http://www.institutolife.org/
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1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA O CREDENCIAMENTO 

1.1 Requisitos Gerais 

1.1.1 Conformidade Legal 

O Organismo Certificador deve ser uma entidade com personalidade jurídica própria, de forma a ser 

responsável legalmente por todas as suas atividades de certificação.  

Os documentos mínimos a serem apresentados ao Instituto LIFE durante o processo de acreditação 

são listados no Apêndice II. O Instituto LIFE poderá solicitar outras informações e evidências para fins 

de avaliar a conformidade com todos os requisitos deste documento. 

1.1.2 Imparcialidade e Isenção 

O Organismo Certificador não deve prestar serviços de consultoria, tampouco manter dependência 

e/ou relacionamento comercial, que não seja relativo a processos de certificação. 

1.1.3 Terceirização 

O Organismo Certificador não pode terceirizar os processos de certificação a outras empresas.  

Em caso de contratação de auditores e especialistas técnicos externos, autônomos ou vinculados a 

empresas de consultoria, esta deve ocorrer mediante um acordo por escrito comprometendo-se o 

profissional contratado a cumprir os procedimentos aplicáveis; resguardando-se de eventuais 

conflitos de interesse.  

Os profissionais contratados devem assinar e entregar ao Organismo Certificador um termo de 

responsabilidade contendo no mínimo as seguintes informações: 

a) Existência de algum vínculo empregatício direto ou indireto com a empresa a ser auditada, 

atual ou em até 3 anos antes da auditoria, informando o tipo e o objeto da vinculação; 

b) Declaração assinada de responsabilidade pela ausência de conflito de interesses com a 

empresa a ser auditada. 
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1.1.4 Capacidade Financeira 

O Organismo Certificador deve demonstrar capacidade financeira suficiente para garantir que as 

pressões de mercado não resultem em conflitos de interesse comercial. Os documentos mínimos 

comprobatórios a serem apresentados ao Instituto LIFE encontram-se no Apêndice II. 

1.2 Requisitos de Estrutura e Suficiência Operacional 

1.2.1 Recursos Humanos 

O Organismo Certificador deve dispor (em seu próprio quadro de funcionários ou em um banco de 

dados de auditores externos) de ao menos dois auditores com Certificado de Capacitação em 

Certificação LIFE emitido pelo Instituto LIFE, sendo um deles com formação e experiência em gestão 

ambiental e outro com formação e experiência em conservação da natureza. A qualificação de ambos 

deve seguir as recomendações da norma ISO 19011. 

O Organismo Certificador deve possuir registros atualizados do pessoal qualificado, incluindo 

informações curriculares que contenham: qualificação; cursos e treinamentos realizados; e 

experiências profissionais. Os registros devem permitir a identificação dos profissionais habilitados 

para a realização de auditorias no sistema de Certificação LIFE. 

1.2.2 Gestão Operacional 

Políticas, procedimentos e documentos que descrevam os processos internos de gestão, contendo no 

mínimo: 

a) Documento contendo a descrição do sistema interno de gestão; 

b) Procedimento interno para a realização de auditorias; 

c) Procedimento para controle de documentos internos e externos relacionados aos processos 

de certificação; 

d) Política para salvaguardar a confidencialidade das informações obtidas durante as auditorias; 

e) Política para garantir a isenção de conflitos de interesse. 
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1.2.3 Qualificações 

Acreditação1 por organismos oficiais em nível nacional e/ou internacional para a realização de 

auditorias em sistemas de gestão ambiental e/ou de manejo florestal. 

2. PROCESSO DE ACREDITAÇÃO 

2.1 Solicitação de Acreditação 

Para início do processo de acreditação, o Organismo Certificador interessado em executar auditorias 

de Certificação LIFE deve preencher o Formulário para Acreditação (Apêndice I) e enviá-lo ao Instituto 

LIFE, juntamente com a documentação requerida (Apêndice II) e com o comprovante de pagamento 

da taxa referente ao processo de acreditação. 

2.2 Análise da Documentação Requerida 

O Instituto LIFE receberá e analisará o Formulário de Acreditação e a documentação enviada pelo 

Organismo Certificador candidato. Nesta análise será verificada a conformidade das informações e da 

documentação enviada.  

2.3 Aprovação da Documentação Requerida 

Caso o Instituto LIFE não aprove a documentação, este comunicará ao Organismo Certificador 

candidato o motivo e aguardará a documentação complementar necessária para a continuidade do 

processo de acreditação. 

Caso a documentação seja aceita, o Instituto LIFE informará sobre a continuidade do Organismo 

Certificador candidato no processo de acreditação e agendará a avaliação nas suas instalações. 

2.4 Avaliação do Organismo Certificador Candidato 

O Instituto LIFE realizará uma avaliação in loco nas dependências do Organismo Certificador 

candidato. Esta avaliação tem como objetivos: a confirmação das informações constantes no 

Formulário de Acreditação; a verificação dos procedimentos de gestão interna; e a verificação da 

                                                      
1
 A acreditação para sistemas de produção orgânica ou outros sistemas será avaliada pelo Instituto LIFE. 



 

 

 

 

Instituto LIFE 2012 – Todos os direitos reservados. Apenas documentos disponíveis no website do Instituto LIFE podem ser 
considerados como Versões Oficiais em vigor. 

 

LIFE-IN-MP01-1.2-Português Revisão: 17/05/2018 

Aplicabilidade: Internacional Versão Oficial: 1.2 

PROCEDIMENTO DE GESTÃO – 01  
Protocolo de Acreditação de Organismos Certificadores LIFE 

Página 7 de 16 

capacidade de condução de Auditorias de Certificação LIFE, considerando estrutura física, quantidade 

e qualificação da equipe técnica. 

O Organismo Certificador é responsável por cobrir as despesas de transporte, acomodação e 

alimentação para a realização desta avaliação. 

2.5 Parecer Final sobre a Avaliação do Organismo Candidato 

Concluídas as etapas de análise da documentação e avaliação in loco, o Instituto LIFE encaminhará o 

parecer final ao Organismo Certificador candidato. 

2.6 Aprovação para Acreditação 

Caso o Instituto LIFE aprove o credenciamento, será enviado ao Organismo Certificador o Contrato de 

Acreditação, para assinatura.  

2.7 Negativa de Acreditação 

Caso o Instituto LIFE não aprove o credenciamento do Organismo Certificador, será enviado um 

parecer contendo os motivos pela não aprovação.  

2.8 Formalização da acreditação pelo Instituto LIFE 

O Organismo Certificador candidato deve assinar o Contrato de Acreditação, com o devido 

reconhecimento de firma. O Contrato de Acreditação será assinado em duas vias, devendo uma via 

permanecer no Instituo LIFE e outra via permanecer nas instalações do Organismo Certificador. A 

partir deste momento, o Organismo Certificador passa automaticamente a ser reconhecido como 

Credenciado para realizar auditorias no sistema de Certificação LIFE. 

2.9 Emissão do Certificado de Acreditação 

Após o recebimento do Contrato de Acreditação assinado e do comprovante do pagamento da taxa 

de anuidade, o Instituto LIFE encaminhará ao Organismo Certificador o Certificado de 

Credenciamento, o qual deverá ser mantido obrigatoriamente nas instalações do Organismo 

Certificador.  
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3. USO DA LOGOMARCA LIFE 

Todas as condições para o uso da logomarca LIFE bem como de mensagens associadas à Certificação 

LIFE estão descritas no procedimento LIFE-IN-MP03 (Política para utilização da logomarca). O 

atendimento dos critérios para o uso da logomarca são passíveis de auditoria pelo Instituto LIFE junto 

aos Organismos Certificadores. 

4. MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO 

4.1 Avaliação Anual 

Para a manutenção da acreditação, anualmente o Instituto LIFE realizará uma avaliação do Organismo 

Certificador através de análise de documentação e Auditorias Testemunhas. 

Análise de documentação: o Organismo Certificador deverá anualmente atualizar e reencaminhar a 

documentação requerida (Apêndice III) para o Instituto LIFE, considerando como prazo o aniversário 

da acreditação.  

Sendo identificada a necessidade, o Instituto LIFE poderá solicitar esclarecimentos ou envio de 

informações adicionais. O Instituto LIFE também se reserva ao direito de reavaliar anualmente as 

dependências do Organismo Certificador, caso julgue necessário. 

Auditorias Testemunhas: o Instituto LIFE realizará anualmente auditorias nas quais acompanhará os 

auditores do Organismo Certificador LIFE em auditorias oficiais de Certificação LIFE. Será realizada 

uma Auditoria Testemunha em cada Organismo Certificador LIFE por ano, podendo esta acontecer 

durante Auditorias de Certificação, Acompanhamento ou Re-certificação. Em caso de denúncias ou 

outras demandas externas cabíveis ao processo, o Instituto LIFE se resguarda ao direito de realizar 

auditorias adicionais, chamadas de Auditorias de Verificação. 

São objetos de análise durante as Auditorias Testemunhas: 

a) Atendimento de todos os requisitos do Guia para Auditoria da Certificação LIFE (LIFE-IN-

MP02); 

b) Correta interpretação da metodologia do sistema de Certificação LIFE. 

Todas as Auditorias Testemunhas serão previamente agendadas com o Organismo Certificador. 
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Ao término de cada Auditoria Testemunha o Instituto LIFE encaminhará ao Organismo Certificador um 

relatório de avaliação. Sendo detectadas não-conformidades, estas serão descritas no relatório e 

resultarão em ações-corretivas. 

O Organismo Certificador é responsável por cobrir todos os custos das Auditorias Testemunhas 

realizadas pelo Instituto LIFE, que envolvem as diárias de auditores, consultores e especialistas, bem 

como despesas de transporte, acomodação e alimentação. 

5. RENOVAÇÃO DA ACREDITAÇÃO 

O credenciamento de cada Organismo Certificador é válido por cinco anos a partir da data emitida no 

Certificado de Acreditação. Após este período, a renovação da Acreditação deverá ser realizada 

seguindo o mesmo processo da Acreditação inicial, ficando a critério do Instituto LIFE avaliar a 

necessidade de realizar nova visita in loco. 

Durante o processo de renovação da acreditação, deverão ser apresentados os documentos listados 

no Apêndice IV. 

Mantém-se a obrigatoriedade da auditoria-testemunha durante o ano da renovação da Acreditação.  

6. CUSTOS DO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO 

O Instituto LIFE cobrará do Organismo Certificador as taxas e despesas diretas relativas à utilização de 

pessoal especializado pelo processo de acreditação. As despesas de deslocamento, alimentação e 

hospedagem ficam sob responsabilidade do Organismo Certificador. 

Os custos e taxas de acreditação em cada país serão definidos de acordo com as melhores práticas de 

mercado. 

Em caso de necessidade de avaliação extraordinária decorrente de reclamação, denúncia ou queixa, o 

Organismo Certificador se responsabilizará por todas as despesas decorrentes. 
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7. ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DA ACREDITAÇÃO 

7.1 Processo de Advertência do Organismo Certificador 

O Instituto LIFE pode a qualquer momento advertir o Organismo Certificador, nas seguintes situações: 

a) No descumprimento de cláusulas do Contrato de Acreditação; 

b) Na constatação do uso indevido do Certificado de Acreditação ou da logomarca LIFE; 

c) Inadimplência. 

7.2 Processo de Suspensão da Acreditação 

O não-atendimento de ações corretivas decorrentes das Auditorias Testemunha ou a inadimplência 

poderá resultar na suspensão da acreditação junto ao Instituto LIFE. O prazo total de uma suspensão 

de credenciamento pode variar de três meses a um ano.  

Durante este período o Organismo Certificador não poderá realizar auditorias do sistema de 

Certificação LIFE e deverá prestar todas as informações solicitadas pelo Instituto LIFE para os devidos 

esclarecimentos.  

Os prazos de atendimento das ações corretivas não deverão ultrapassar seis meses. As ações 

corretivas serão formuladas visando obter todos os esclarecimentos necessários para a análise do 

processo de suspensão. O Instituto LIFE avaliará todas as informações recebidas referentes às ações 

corretivas para decidir pela manutenção ou não da suspensão do Organismo Certificador.  

7.3 Cancelamento da Acreditação 

Caso os esclarecimentos prestados pelo Organismo Certificador, decorrentes de não-conformidades, 

não sejam suficientes, as ações corretivas não sejam atendidas dentro do prazo estipulado, o 

inadimplemento persista após o prazo final estipulado pelo Instituto LIFE, o Instituto LIFE poderá 

cancelar a acreditação. 
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7.4 Pedido de Cancelamento da Acreditação 

O Organismo Certificador poderá solicitar ao Instituto LIFE, a qualquer momento, o cancelamento da 

acreditação. 

Neste caso, o Organismo Certificador deverá obrigatoriamente transferir os processos de certificação 

que estejam sob sua custódia para outro Organismo Certificador credenciado pelo Instituto LIFE, 

devolvendo o Certificado de Acreditação.  

Este processo deverá ser acompanhado e autorizado pelo Instituto LIFE, conforme detalhamento 

estipulado no Contrato de Acreditação. 

8. NOTIFICAÇÕES DE MUDANÇAS 

O Organismo Certificador deverá notificar formalmente e imediatamente o Instituto LIFE quando 

efetuar qualquer mudança significativa nos requisitos relacionados abaixo: 

a) Constituição legal ou comercial; 

b) Organização, gerenciamento e responsabilidades; 

c) Instalações. 

9. ALTERAÇÕES NOS REQUISITOS DE ACREDITAÇÃO 

No caso de alterações neste Protocolo de Acreditação o Instituto LIFE deverá informar aos 

Organismos Certificadores, determinando os prazos para que estes possam se adequar. 

10. REFERÊNCIAS 

ISO/IEC 17011:2017 - Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies 

accrediting conformity assessment bodies 

ISO/IEC 17021-1:2015 - Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems. 
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11. APÊNDICES 

Apêndice I - Formulário para Solicitação de Acreditação junto ao Instituto LIFE 

 

Formulário para Solicitação de Acreditação junto ao Instituto LIFE 

Data:      /     /      

1. Nome da Instituição:       

2. CNPJ:       3. Responsável legal:       

4. Solicitante:       

5. Telefone:       6. e-mail:       

7. Endereço:       

8. Tempo de atuação no mercado 

Nacional:       

Internacional:       

9. Número de certificados sob custódia:       

10. Representações internacionais:       

11. Informações sobre a Equipe Técnica 

11.1 Colaboradores diretos: 

- Quantidade total:       

- Quantidade de auditores:       

- Quantidade de auditores líderes:       

- Capacitados para a Certificação LIFE: 

11.2 Auditores cadastrados:       

- Quantidade total:       

- Quantidade de auditores líderes:       

- Capacitados para a Certificação LIFE:       

12. Possui alguma Acreditação nacional ou internacional:   
 Sim  Não 

12.1 Nome do(s) Organismo(s) Acreditador(es):       

12.2 Escopo de Credenciamento:       

12.3 Data de Validade:       
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Formulário para Solicitação de Acreditação junto ao Instituto LIFE 

Data:      /     /      

13. Possui outra solicitação de Credenciamento/Acreditação em processo de análise: 
 Sim  Não 

13.1 Nome do(s) Organismo(s) Acreditador(es):       

13.2 Escopo de Credenciamento solicitado:       

13.3 Data de Solicitação:       
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Apêndice II - Listagem de documentos necessários para o Processo de Acreditação  
 

a) Comprovantes de regularidade Fiscal perante: Fazenda Federal; Fazenda Estadual; Fazenda 

Municipal; Previdência Social; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

b) Estatuto ou contrato social da entidade com a última alteração e ata, devidamente 

registrados; 

c) Cópia do CNPJ; 

d) Lista mestra dos documentos de sistema de gestão; 

e) Documento contendo a descrição do sistema interno de gestão; 

f) Procedimento interno para a realização de auditorias; 

g) Procedimento para controle de documentos internos e externos relacionados aos processos 

de certificação; 

h) Política para salvaguardar a confidencialidade das informações obtidas durante as auditorias; 

i) Política para garantir a isenção de conflitos de interesse - Lista mestra dos documentos de 

sistema de gestão (caso possuam); 

j) Estrutura organizacional: organograma, identificando a Alta Direção e todas as estruturas de 

gestão, seus deveres e responsabilidades; 

k) Lista de auditores e especialistas técnicos próprios e/ou externos cadastrados para avaliação 

da Certificação LIFE; 

l) Cópia de Certificados de Acreditação em vigor; 

m) Relação de clientes; 

n) Lista de certificações válidas emitidas em seu nome. 
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Apêndice III - Listagem de documentos necessários para a Manutenção da Acreditação 

 

a) Comprovantes de regularidade Fiscal perante: Fazenda Federal; Fazenda Estadual; Fazenda 

Municipal; Previdência Social; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 

Quando houver alteração em relação ao ano anterior: 

 

a) Estrutura organizacional: organograma, identificando a Alta Direção e todas as estruturas de 

gestão, seus deveres e responsabilidades; 

b) Lista de auditores e especialistas técnicos próprios e/ou externos cadastrados para avaliação 

da Certificação LIFE; 

c) Relação de clientes; 

d) Lista de certificações válidas emitidas em seu nome. 
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Apêndice IV - Listagem de documentos necessários para a Renovação da Acreditação 

 

a) Comprovantes de regularidade Fiscal perante: Fazenda Federal; Fazenda Estadual; Fazenda 

Municipal; Previdência Social; Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

 

Quando houver alteração em relação ao ano anterior: 

 

b) Estatuto ou contrato social da entidade com a última alteração e ata, devidamente 

registrados; 

c) Cópia do CNPJ; 

d) Lista mestra dos documentos de sistema de gestão; 

e) Documento contendo a descrição do sistema interno de gestão; 

f) Procedimento interno para a realização de auditorias; 

g) Procedimento para controle de documentos internos e externos relacionados aos processos 

de certificação; 

h) Política para salvaguardar a confidencialidade das informações obtidas durante as auditorias; 

i) Política para garantir a isenção de conflitos de interesse - Lista mestra dos documentos de 

sistema de gestão (caso possuam); 

j) Estrutura organizacional: organograma, identificando a Alta Direção e todas as estruturas de 

gestão, seus deveres e responsabilidades; 

k) Lista de auditores e especialistas técnicos próprios e/ou externos cadastrados para avaliação 

da Certificação LIFE; 

l) Cópia de Certificados de Acreditação em vigor; 

m) Relação de clientes; 

n) Lista de certificações válidas emitidas em seu nome.  

 


