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OBJETIVO
O objetivo desde documento é estabelecer os critérios para emissão do atestado de credenciamento ou
para publicação do Selo Excelência ABCIC pelas empresas credenciadas, seja em documentos
específicos relacionados à planta de produção, como em material publicitário ou de divulgação.

DEFINIÇÕES
Atestado de credenciamento: documento emitido pelo agente gestor responsável (definido no regimento
interno do sistema) onde são identificadas todas as especificações do credenciamento da planta de
produção após sua avaliação em determinado nível. Este atestado é o único meio formal aprovado pelo
sistema como evidência do credenciamento da planta de produção.
Selo: logomarca padronizada que pode ser publicada ou utilizada pela empresa proprietária da planta de
produção ou pela própria planta, que identifica a participação da planta de produção no sistema,
independente do nível ou escopo de credenciamento alcançado.

CRITÉRIOS PARA EMISSÃO OU PUBLICAÇÃO
3.1. Atestado de credenciamento
3.1.1. Papel
O Atestado de Credenciamento deve ser impresso em papel padronizado fornecido pela ABCIC em
tamanho A4 e com arte final já completa.
O papel padronizado deve conter o cabeçalho padrão com a identificação do atestado (expressão
“Atestado de Credenciamento” seguida da “Selo Excelência ABCIC”, ambas centralizadas na horizontal)
e todos os campos necessários para a completa identificação da planta de produção credenciada e
especificações do credenciamento.
Os títulos dos campos a serem preenchidos já devem estar identificados no papel padrão.
3.1.2. Conteúdo
Os campos para a identificação da planta de produção devem ser preenchidos da seguinte forma:
 Empresa: o nome da empresa deve ser escrito por extenso, apresentando a razão social completa
e caso seja opção da empresa, também o seu nome fantasia (entre parênteses);
 Planta de produção: a identificação da planta de produção deve ser descrita, apresentando-se o
nome pelo qual a mesma é mais conhecida dentro da empresa, seguido de seu endereço. O
endereço deve conter obrigatoriamente logradouro (rua, avenida, praça, etc.), número, cidade e
estado;
 Nível de credenciamento: deve ser identificado o nível alcançado pela planta de produção após
avaliação inicial de credenciamento ou alteração de nível de credenciamento;
 Escopo de credenciamento: devem ser identificados os elementos pré-fabricados que a planta de
produção fornece para as obras da empresa ou terceiros. Estes elementos são os mesmos
utilizados para a classificação da planta de produção e devem ser descritos exatamente conforme a
especificação padrão proposta pelo sistema, sem acréscimo de informações ou detalhamento de
produtos. Também deve ser identificado que a planta de produção não está credenciada no
processo de montagem, caso a planta não forneça elementos para obras de responsabilidade da
empresa;
 Aprovação: devem ser identificados os responsáveis pela emissão do atestado, seguidos das
respectivas assinaturas;
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Data de emissão: deve ser apresentada a data de emissão do atestado sempre por extenso.
Data de validade: deve ser apresentada a data de validade do atestado sempre por extenso.

3.1.3. Texto
Todo o texto utilizado para o preenchimento dos campos do atestado deve ser escrito na cor preta, fonte
Arial, estilo normal, espaçamento normal e tamanho 14.

3.2. Selo de excelência
3.2.1. Formato do Selo
O selo deve ser impresso em tamanho compatível com a documentação ou material publicitário que o
contenha, atendendo aos padrões de forma e dimensão identificadas na figura 01, conforme descrição
do arquivo eletrônico “Logotipo ABCIC - Normas de Aplicação”, fornecido para a empresa após
credenciamento inicial. As dimensões estão baseadas em uma medida padrão (a) descrita neste arquivo.
a
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Figura 01 - Características do Selo Excelência ABCIC

Quando o Selo for utilizado em documento ou material que apresente também a logomarca da empresa,
a medida padrão “a” deve ser menor do que a largura, altura ou diâmetro da logomarca.
3.3.2. Textos e símbolo do selo
O texto integrante do selo, ou seja, a expressão “Selo Excelência ABCIC - Recomendamos a empresa
que apresenta este selo” deve seguir a cor preta e padrões de tamanho, fonte, estilo e espaçamento
conforme exigências do arquivo eletrônico “Logotipo ABCIC - Normas de Aplicação”.
O símbolo do selo também deverá seguir a cor e formato estabelecido neste arquivo.
De forma a facilitar o uso do selo pelas empresas, será fornecido o modelo do Selo em extensão
compatível com o seu uso em sites, internet e material gráfico. Aplicações diferentes devem ser
consultadas previamente, através de carta ou email enviados para a Coordenação Operacional do Selo
(COS) pela empresa credenciada.

REFERÊNCIAS
Não há referências citadas nesta norma.

