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- FUNDAÇÃO VANZOLINI / PBQP-H 

A Organização cujo Sistema de Gestão (Qualidade) possui os Certificados emitidos pela Fundação Vanzolini está autorizada a usar a marca de 
certificação da Fundação Vanzolini (selo) após garantir que: 

1. A marca de certificação da Fundação Vanzolini de Sistema de Gestão deve ser usada: 

 com o nome da organização certificada (e da divisão, se necessário); 

 com o número do certificado (opcional); 

 fazendo referência à norma aplicável; 

 dentro do período de validade do certificado; 

 dentro do escopo / área certificada; 

 utilizado pela companhia certificada (o responsável legal); 

 sem qualquer mudança. 

2. A marca de certificação da Fundação Vanzolini pode ser utilizada para fins comerciais, aparecer em documentos usados nas 
correspondências da organização, na Internet e em propaganda. Ela não deve ser utilizada em declarações que ultrapassem o escopo 
dos Certificados da Fundação Vanzolini, principalmente nos casos onde há cobertura parcial dos certificados com relação à totalidade da 
linha de produtos/serviços da organização. Em caso de dúvida, o escopo da certificação deverá ser especificado.  

3. As declarações da certificação devem  indicar que os produtos (obra ou empreendimento) referidos são procedentes de uma organização 
cujo Sistema de Gestão da Qualidade foi certificado pela Fundação Vanzolini e conter a identificação da organização certificada  

4. Na utilização da marca de certificação da Fundação Vanzolini, o usuário da marca deverá observar os princípios da concorrência honesta. 
O usuário deverá impedir qualquer uso ou declaração a respeito à marca de certificação, que seja inaceitável pela Fundação Vanzolini. 

5. O usuário da marca receberá uma cópia reproduzível da marca de certificação (selo). O usuário da marca não está autorizado a fazer 
qualquer alteração gráfica na marca de certificação da Fundação Vanzolini (inclusive cores) sem a concordância por escrito da Fundação 
Vanzolini. Alterações nas dimensões da marca de certificação são aceitáveis, desde que mantidas as proporções e a legibilidade do selo.O uso da 
marca de certificação da Fundação Vanzolini é restrito às organizações autorizadas e o direito de uso deste não deve ser transferido para 
terceiros ou substitutos, nem ser objeto de cessão ou aquisição ou de qualquer medida compulsória. 

Quadro geral do uso da marca 

Como meio de melhor elucidar a marca de certificação da Fundação Vanzolini para indicar quando um produto foi feito sob um sistema de 
gestão da qualidade, a tabela abaixo indica as permissões, e restrições, de uso da marca de certificação fornecida da Fundação Vanzolini e no 
uso de declarações usadas para a divulgação da certificação: 

 

  Nos Tapumes  
Em Panfletos e outros 
materiais publicitários 

Placa da Obra 

Uso da Marca  

Sem Declaração Não permitido Permitido  Permitido * 1 

Com Declaração Não permitido Permitido  Permitido * 1 

Uso somente da declaração (*2) Não permitido Permitido  --xx-- 

 

*1 Se existir mais de uma placa de identificação da obra, a marca da certificação poderá ser utilizada somente em uma placa, e esta 
deverá conter o(s) nome (s) engenheiro (s) responsável (is) da obra. A logomarca do PBQP-H deverá respeitar as diretrizes de 
utilização definidas no “Manual de Identidade Visual” do PBQP-H ou documento que o substitua disponível no site do programa 

(http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php), e do NIT-DICOR-007. A identificação da certificação deve ser 

acompanhada da declaração: Sistema de Gestão da Qualidade Certificado pela Fundação Vanzolini.  

Qualquer intencional ou flagrante violação negligente das providências acima resultará na anulação da concessão dos Certificados.  
O direito de uso da marca de certificação termina na não renovação ou anulação da concessão dos Certificados Fundação Vanzolini, 
depois do devido procedimento administrativo aplicável para tal situação. 
 

(*2) Modelo de declaração que pode ser utilizada 
 “Esta obra (empreendimento, edifício, etc.) foi construída pela organização (identificar a organização) cujo sistema de gestão da 
qualidade é certificado pela Fundação Vanzolini, de acordo com referencial normativo do PBQP-H/SiAC (v.06/01/17) - Nível (*3) -  ”. 
(*3) Identificar Nível B ou A e o(s) escopo(s) certificado(s), por exemplo; Edificações. 

http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/download_doc.php

