FORMULÁRIO 2 – TERMO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO SELO DE
QUALIFICAÇÃO ABPM

A empresa ________________________________________ declara, pelo presente termo, o seu interesse
no “Selo de Qualificação ABPM”, da Associação Brasileira de Preservadores de Madeira e, para tanto,
solicita que se iniciem os procedimentos preliminares visando obtenção do direito ao uso do Selo.
Os dados do solicitante são os indicados abaixo:

Razão Social: _________________________________________________________________
CNPJ _______________________________ Inscrição Estadual: _________________________
Endereço matriz: ______________________________________________________________
Cidade: _________________________________ UF: _____ CEP: _______________________
Nome da pessoa de contato: _____________________________________________________
Tel: ( ) _____________ Fax: ( )_____________ E-mail: _____________________________

A empresa possui algum tipo de certificação?
( ) Não ( ) Sim. Qual? ____________________________________________________________

Categoria pretendida:
(

) Adesão (

) Pleno - Para conhecimento dos requisitos para cada categoria, acessar a Norma no

site http://www.abpm.com.br/qualitrat.

Condições financeiras para adesão e manutenção ao Selo de Qualificação ABPM:
 TAXA DE CERTIFICAÇÃO ABPM:
O Selo de Qualificação ABPM é exclusivo para as empresas associadas da ABPM. O custo da certificação
é de R$ 5.000,00, a ser pago em 5 parcelas iguais. Para renovação do selo, o custo é de R$ 3.000,00
anuais, a ser pago também em 5 parcelas iguais.
 CATEGORIA ADESÃO:
o Gerenciamento do Selo e Auditoria Documental: conforme regras do Regulamento Técnico do Selo,
a empresa deverá realizar auditoria documental para checagem dos requisitos da Categoria Adesão.
O valor desse serviço já está inserido na taxa de certificação ABPM (item acima).
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 CATEGORIA PLENO:
o Gerenciamento do Selo: a empresa deverá pagar à Gerenciadora (Instituto Totum) uma taxa anual
de R$ 3.539,88.
o Auditoria in loco: conforme regras do Regulamento Técnico do Selo de Qualificação, a empresa
deverá realizar auditoria nas suas instalações para os requisitos da Categoria Pleno. A auditoria é
feita pelo IPT, e o valor deste serviço é de aproximadamente R$ 7.400,00 por planta auditada. Neste
custo estão inclusos os custos com análise e realização de auditoria em formato documental e
auditoria de campo. Não estão inclusos neste custo as despesas com deslocamento da equipe
auditora e revisitas quando necessário.

Orientações gerais:
Enviar o termo pelo correio ou e-mail para o Instituto Totum:
Instituto Totum de Desenvolvimento e Gestão Empresarial Ltda.
A/C Celina Almeida
Av. Paulista, 2439 – cj. 132 - Consolação
CEP 01311-300 - São Paulo / SP
Tel (11) 3372-9577
calmeida@institutototum.com.br

Este documento está disponível no site http://www.abpm.com.br/qualitrat.

_________________________________
Local / Data
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_______________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: _________________________
Cargo: __________________________________
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