
 

 

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO, CREDENCIAMENTO E EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO, CREDENCIAMENTO E EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO, CREDENCIAMENTO E EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO, CREDENCIAMENTO E 
CONTRATAÇÃO DE NOVO ORGANISMO DE AUDITORIA DO PROGRAMA ABVTEX CONTRATAÇÃO DE NOVO ORGANISMO DE AUDITORIA DO PROGRAMA ABVTEX CONTRATAÇÃO DE NOVO ORGANISMO DE AUDITORIA DO PROGRAMA ABVTEX CONTRATAÇÃO DE NOVO ORGANISMO DE AUDITORIA DO PROGRAMA ABVTEX     
 
O Conselho Diretor da ABVTEX ABVTEX ABVTEX ABVTEX ––––    Associação Brasileira do Varejo TêxtilAssociação Brasileira do Varejo TêxtilAssociação Brasileira do Varejo TêxtilAssociação Brasileira do Varejo Têxtil, entidade 
que representa os interesses das grandes varejistas nacionais no setor têxtil e que 
implementou e coordena um programa de auditorias sobre fornecedores de 
suas associadas (o “Programa ABVTEX”), torna pública a abertura de processo de 
avaliação das empresas que possam se interessar no credenciamento e eventual 
contratação como Organismo de Auditoria para atuar no âmbito do Programa 
ABVTEX, permitindo a todas as empresas que possam se interessar (aqui 
referidas como “Entidades Candidatas”) que manifestem a sua intenção de 
concorrer ao referido credenciamento e contratação, para o qual é aberta 1 (uma) 
vaga nesta ocasião, observando as regras do Regulamento do Programa ABVTEX 
e as diretrizes contidas neste Edital.  
 
I I I I ––––    JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA    
 
O Conselho Diretor da ABVTEX aprovou a abertura de vaga para um novo 
Organismo de Auditoria tendo em vista a previsão de crescimento de demanda 
pelas auditorias, decorrente (i) de ações da entidade visando ao aumento do 
número de empresas participantes do Programa ABVTEX, e (ii) da reforma do 
Regulamento que abriu a possibilidade de empresas que ainda não participem 
da cadeia de fornecimento das varejistas associadas, mas que desejem qualificar-
se para esse fornecimento, de se submeter às suas auditorias. 
 
II II II II ––––    CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA CRONOGRAMA     
 
O processo de credenciamento e contratação objeto deste Edital ficará aberto a 
partir da presente data e a manifestação de interesse e apresentação dos 
documentos necessários para a inclusão de uma organização interessada neste 
processo seletivo deverá ocorrer até o dia 15 de Outubro de 201715 de Outubro de 201715 de Outubro de 201715 de Outubro de 2017, às, às, às, às    18:0018:0018:0018:00    horas.horas.horas.horas. 
    
IIIIIIIII I I I ––––    FASES FASES FASES FASES     
 
O processo seletivo objeto deste Edital será desenvolvido em 3 (três) fases: 
 

i. Fase de triagem; 
ii. Fase de seleção para possível credenciamento; 
iii. Fase de credenciamento e contratação. 

 



 

 

IIIIVVVV    ––––    VALOR DA INSCRIÇÃO VALOR DA INSCRIÇÃO VALOR DA INSCRIÇÃO VALOR DA INSCRIÇÃO     
 
Os interessados deverão contratar a empresa BSD Consultoria Ltda., que atuará 
como Organismo Supervisor neste processo seletivo, a quem deverão pagar o 
valor fixo de R$ 7.000,00 pelos serviços a serem prestados por aquela empresa. 
Nenhum valor será devido à ABVTEX pela inscrição neste processo. A contratação 
do Organismo Supervisor será independente da relação com a ABVTEX.  
 
VVVV    ––––    VAGAS VAGAS VAGAS VAGAS     
 
Nesta ocasião é aberta 1 (uma) vaga para possível credenciamento e contratação 
de empresa na qualidade de Organismo de Auditoria no âmbito do Programa 
ABVTEX, com as funções descritas no Regulamento do Programa ABVTEX, 
disponível em 
http://www.abvtex.org.br/arquivos/regulamento_geral_programaabvtex.pdf. 
 
VVVVIIII    ––––    DOS PROCEDIMENTOS DEDOS PROCEDIMENTOS DEDOS PROCEDIMENTOS DEDOS PROCEDIMENTOS DE    CANDIDATURACANDIDATURACANDIDATURACANDIDATURA    
 
Para participar do presente processo seletivo, os interessados deverão proceder 
da seguinte forma: 
 

• encaminharão uma Carta de Intenção ao Conselho Diretor da ABVTEX 
manifestando o desejo de participar do processo de avaliação para o 
credenciamento e possível contratação à vaga de Organismo de Auditoria 
do Programa ABVTEX; 

• preencherão, e encaminharão ao Conselho Diretor da ABVTEX, o 
Formulário de Inscrição para Credenciamento, na forma do Anexo I deste 
Edital; 

• encaminharão toda a documentação complementar indicada no 
Formulário de Inscrição para Credenciamento. 

 
A Carta de Intenção terá forma livre, sendo imprescindível que identifique a 
Entidade Candidata, no mínimo, pela sua denominação social, endereço de sua 
sede, número de CNPJ, representante legal (com juntada de documentação 
comprobatória de seus poderes), e dados de contato, incluindo telefone e e-mail.  
 
A Carta de Intenção será emitida em papel timbrado da Entidade Candidata. A 
Carta de Intenção e o Formulário de Inscrição para Credenciamento deverão ser 
assinados pelo representante legal da Entidade Candidata. 
 



 

 

Todos os documentos acima referidos serão remetidos eletronicamente ao 
Conselho Diretor da ABVTEX, até a data e hora limite indicada no item I deste 
Edital, por meio eletrônico, devendo ser direcionados ao endereço de e-mail 
abvtex@abvtex.org.br. 
 
VVVVIIIIIIII    ––––    DA AVALIAÇÃODA AVALIAÇÃODA AVALIAÇÃODA AVALIAÇÃO    
 
A inscrição dos interessados para participar do processo seletivo objeto deste 
Edital, bem como a própria aprovação da Entidade Candidata como apta a atuar 
no Programa ABVTEX, não representam garantia de credenciamento ou de 
contratação pela ABVTEX, o que dependerá da escolha pela ABVTEX, conforme 
descrito abaixo.  
 
A qualquer momento durante a avaliação das candidaturas o Organismo 
Supervisor poderá, a seu próprio e exclusivo critério, solicitar o complemento de 
informações ou documentos das Entidades Candidatas, o que será comunicado 
pelo Conselho Diretor da ABVTEX às Entidades Candidatas, por e-mail, sendo 
estipulado um prazo limite para a sua apresentação, que também será feita para 
o e-mail abvtex@abvtex.org.br. 
 
Uma vez recebidos os pareceres do Organismo Supervisor, dentro do prazo 
acima informado, a ABVTEX comunicará às Entidades Candidatas: 
 

• A recusa da candidatura, quando a Entidade Candidata não cumprir com 
os requisitos mínimos para o credenciamento; ou 

• A aceitação da candidatura, quando a Entidade Candidata tiver atendido 
os requisitos de qualificação exigidos, o que resultará na inclusão da 
Entidade Candidata na fase de seleção para possível contratação. 

 
Uma vez concluída a Fase de Triagem, com triagem das empresas que se 
qualifiquem para a função de Organismo de Auditoria, em virtude de haverem 
demonstrado que cumprem com os requisitos exigidos pela ABVTEX, haverá um 
processo de escolha da entidade vencedora, segundo critérios estipulados no 
Regulamento do Programa ABVTEX, que ocorrerá a critério exclusivo da ABVTEX 
com base em parecer de um Organismo Supervisor externo. Esta escolha 
ocorrerá na Fase de Seleção para Possível Credenciamento.  
 
Com base em parecer do Organismo Supervisor, o Conselho Diretor da ABVTEX 
decidirá, dentre as empresas pré-selecionadas, pela empresa melhor qualificada, 



 

 

que ficará assim habilitada para a efetiva contratação e prestação de serviços, 
desde que aceite os termos contratuais pertinentes.  
 
A Entidade Candidata que tenha o seu credenciamento recusado pela ABVTEX 
não ficará impedida de participar de processos futuros, quando abertos, caso 
consiga cumprir com os requisitos mínimos exigidos pelo Programa ABVTEX 
futuramente. 
    
VVVVIIIIIIIIIIII    ––––    DO CREDENCIAMENTODO CREDENCIAMENTODO CREDENCIAMENTODO CREDENCIAMENTO    
 
Para o efetivo credenciamento, a ABVTEX promoverá, durante a fase de seleção 
para possível credenciamento, diligências adicionais de avaliação, que incluirão 
os procedimentos a seguir.  
 
Durante a Fase de Seleção para Possível Credenciamento, o Organismo 
Supervisor indicado pela ABVTEX agendará, com cada uma das Entidades 
Candidatas aprovadas na Fase de Triagem, uma visita formal à estrutura física em 
sua sede corporativa, ou outro local se considerado como mais conveniente após 
ouvir e se aprovar as justificativas da Entidade Candidata, visando a conhecer o 
sistema de gestão (em uso e não protótipo) designado para gerenciar o(s) 
programa(s) de auditoria(s) e avaliar: 
 

i. Procedimentos para seleção de auditores; 
ii. Treinamentos oferecidos; 
iii. Ferramentas de controle de qualidade das auditorias e 

melhoria contínua; 
iv. Políticas anticorrupção e antissuborno; 
v. Ferramentas de denúncias, registros e procedimentos de 

investigação de denúncias e de tratamento; 
vi. Políticas de práticas disciplinares; 
vii. Política de segurança e proteção da integridade física dos 

auditores; 
viii. Procedimento de controle dos documentos citados acima, 

considerando armazenamento, revisão e atualização; 
ix. Outros documentos relacionados; 
x. Disponibilidade para auditorias; 
xi. Conhecimento e experiência nos requisitos verificados pelo 

Programa ABVTEX; 
xii. Conhecimento e experiência nos setores cobertos pelo 

Programa ABVTEX (têxtil, vestuário e calçadista); 



 

 

xiii. Conhecimento regional; 
xiv. Conhecimento da legislação aplicável; 
xv. Ausência de conflito de interesse (caso a imparcialidade seja 

comprometida). 
 
Será realizada uma avaliação da lista de auditores com os quais as Entidades 
Candidatas pré-selecionadas pretendem iniciar as atividades como Organismo 
de Auditoria, sendo verificado se estão enquadrados nas normas definidas para o 
seu credenciamento. 
 
Serão realizadas entrevistas com o auditor principal das Entidades Candidatas 
pré-selecionadas, responsável pelo treinamento dos demais auditores, e outros 
profissionais direcionados para esse trabalho, além de responsáveis da alta 
liderança até profissionais de competência operacional. 
 
Após os procedimentos internos de revisão e avaliação, o Conselho Diretor da 
ABVTEX comunicará aos interessados sobre a aprovação da Entidade Candidata 
escolhida, e remeterá comunicação às demais Entidades Candidatas com as 
justificativas de não haverem sido selecionadas naquela ocasião. 
 
IIIIXXXX    ––––    CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO     
 
Uma vez escolhida empresa para atuar como Organismo de Auditoria, serão 
iniciados os processos de formalização do novo Organismo de Auditoria, na Fase 
de Contratação, com a prática dos seguintes atos: 

i. Assinatura de contrato;  
ii. Entrega de Termo de Credenciamento;  
iii. Solicitação de apresentação, pelo novo Organismo de 

Auditoria, da relação de seus auditores; 
iv. Marcação de treinamento para que os auditores adquiram o 

credenciamento individual, conforme norma específica. 
    
XXXX    ––––    DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO DECLARAÇÃO     
 
Ao submeter uma Carta de Intenção com o objetivo de participar do processo 
seletivo descrito neste Edital, a Entidade Candidata declara conhecer o inteiro 
teor do Regulamento do Programa ABVTEX e de todos os seus anexos.  
 
    
    



 

 

XXXXIIII    ––––    ESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOSESCLARECIMENTOS    
 
Eventuais dúvidas sobre este processo poderão ser encaminhadas para a 
ABVTEX, devendo ser direcionadas ao e-mail abvtex@abvtex.org.br. 
 
XXXXIIIIIIII    ––––    CASOS OMISSOSCASOS OMISSOSCASOS OMISSOSCASOS OMISSOS    
 
Situações não previstas neste Edital ou no Regulamento do Programa ABVTEX 
serão analisadas e deliberadas pelo Comitê Gestor do Programa ABVTEX. 
 
 

São Paulo, 21 de Setembro de 2017. 
 

ABVTEX ABVTEX ABVTEX ABVTEX ––––    ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTILASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTILASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTILASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO VAREJO TÊXTIL    



 

 

 
ANEXO I ANEXO I ANEXO I ANEXO I ––––    FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTOFORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO    

 
 
Propósito do Formulário de CredenciamentoPropósito do Formulário de CredenciamentoPropósito do Formulário de CredenciamentoPropósito do Formulário de Credenciamento    
Auditoria ABVTEX 

☐ Inicial                 ☐ Re-acreditação 
Data da inscrição Digite aqui 
 
Informações gerais da entidade candidata a operar como Organismo de AuditoriaInformações gerais da entidade candidata a operar como Organismo de AuditoriaInformações gerais da entidade candidata a operar como Organismo de AuditoriaInformações gerais da entidade candidata a operar como Organismo de Auditoria    
Nome da entidade Digite o nome 
Endereços da entidade Digite o endereço 1 

Digite o endereço 2 
Digite o endereço 3 
Digite o endereço 4 
 

Website da entidade Digite aqui 
CNPJ Digite aqui 

Inscrição estadual Digite aqui 

Inscrição municipal Digite aqui 

Nome e cargo do responsável 
perante o Programa de 
Auditorias da ABVTEX 

Digite aqui 

Endereço onde está alocado Digite o endereço 1 

Telefone de contato do 
responsável 

Digite aqui 

E-mail do responsável Digite aqui 

Descrição dos principais 
serviços oferecidos pela 
entidade 

Digite aqui 

Por favor, descreva detalhes de 
serviços oferecidos que possam 
ser relevantes para esse 
credenciamento. 

Digite aqui 

Marque quais atividades serão 
realizadas na sede (endereço 1) 
do Organismo de Auditoria. 

Digite aqui 

Marque em quais estados a 
entidade pretende atuar como 
Organismo  de Auditoria da 
ABVTEX. 

☐ RS 
☐ SC 
☐ PR 
 
 

☐ SP 
☐ ES 
☐ RJ 
☐ MG 
 
 

☐ MS 
☐ MT 
☐ GO 
☐ DF 
 

☐ BA 
☐ PI 
☐ SE 
☐ AL 
☐ PE 
☐ PA 

☐ AC 
☐ RO 
☐ RR 
☐ AM 
☐ PA 
☐ TO 



 

 

☐ RN 
☐ CE 
☐ MA 

☐ AP 
 

Documentação fornecida para credenciamentoDocumentação fornecida para credenciamentoDocumentação fornecida para credenciamentoDocumentação fornecida para credenciamento    
Documentos enviados – assinalar quando a Entidade Candidata a operar como Organismo de 

Auditoria enviar os documentos abaixo listados junto com o Formulário preenchido.  

Evidência de que realiza os serviços 
descritos acima. [Exemplos de contratos 

ou outros documentos que comprovam a 

atuação do cliente, exemplos de relatórios 

de auditoria executados] 

☐ Documento(s) enviado(s) 
No caso de não envio, justifique o motivo 

Evidência do compromisso com a 
imparcialidade para realização de 
auditorias no Programa da ABVTEX.  
[Lista de clientes e serviços prestados e 

declaração de imparcialidade] 

☐ Documento(s) enviado(s) 
No caso de não envio, justifique o motivo 

Evidência de que tem a competência 
para gerenciar as auditorias no âmbito 
do Programa de Auditorias da ABVTEX 
como Organismo de Auditoria 
[Credenciamentos em outros programas ou 

certificações de qualidade obtidas, 

certificação ISO17021, apresentação da 

estrutura e equipe prevista para realizar as 

auditorias] 

☐ Documento(s) enviado(s) 
No caso de não envio, justifique o motivo 

Evidência da formalização legal da 
entidade e do seu objetivo estatutário, 
comprovante sua constituição legal e 
acionária. [Estatutos consolidados, 

Contrato Social] 

☐ Documento(s) enviado(s) 
No caso de não envio, justifique o motivo 

Evidência da competência dos auditores 
atuais que o Organismo de Auditoria vai 
usar (credenciamento inicial) ou usa (re-
acreditação) para auditorias do 
Programa de Auditorias da ABVTEX. 
[Lista de auditores e CVs, com indicação 

das suas certificações profissionais] 

☐ Documento(s) enviado(s) 
No caso de não envio, justifique o motivo 

 
Declaração de ciência dos procedimentos do Programa de Auditorias da ABVTEXDeclaração de ciência dos procedimentos do Programa de Auditorias da ABVTEXDeclaração de ciência dos procedimentos do Programa de Auditorias da ABVTEXDeclaração de ciência dos procedimentos do Programa de Auditorias da ABVTEX    
Declaro, em nome do Organismo de Auditoria, que estamos cientes do conteúdo dos 
procedimentos listados abaixo: 
Regulamento do Programa de Auditorias 

☐ Sim      ☐ Não 
Procedimento de Credenciamento dos Organismos de Auditoria 

☐ Sim      ☐ Não 
Procedimento de Credenciamento de auditores 

☐ Sim      ☐ Não 



 

 

Procedimento de Auditorias de Observação 
☐ Sim      ☐ Não 

Procedimento de Defesa do Fornecedor/Subcontratado 
☐ Sim      ☐ Não 

Procedimento de Auditoria de Verificação 
☐ Sim      ☐ Não 

 
Confirmação de credenciamentoConfirmação de credenciamentoConfirmação de credenciamentoConfirmação de credenciamento    
Declaro que sou autorizado, em nome do Organismo de Auditoria, a oficializar este 
formulário de credenciamento, e que toda informação contida neste documento é 
precisa e verdadeira. 
 
Em nome do Nome do Organismo de Auditoria 

Nome do responsável pelo preenchimento do formulário 

Cargo do responsável pelo preenchimento do formulário 

Data do envio do formulário 

 
 
 
 
 
                     Assinatura 
 
 

 
 

� Enviar o Formulário preenchido e todos os anexos para o eEnviar o Formulário preenchido e todos os anexos para o eEnviar o Formulário preenchido e todos os anexos para o eEnviar o Formulário preenchido e todos os anexos para o e----mail mail mail mail abvtex@abvtex.org.br    com o com o com o com o 
assunto “Credenciamento de Organismo de Auditoria + Nome do O.A”.assunto “Credenciamento de Organismo de Auditoria + Nome do O.A”.assunto “Credenciamento de Organismo de Auditoria + Nome do O.A”.assunto “Credenciamento de Organismo de Auditoria + Nome do O.A”.    

 
 


