SELO DE QUALIDADE SBM
QUESTIONÁRIO DE PERFIL DA EMPRESA
Este questionário tem como objetivo conhecer o perfil da empresa que
solicitará o Selo de Aprovação SBM e as características do(s) produto(s) a
serem certificados quanto à adequação sanitária e à presença de
microorganismos. Pede-se que enviem juntamente com este formulario, a
embalagem do produto e variações, material promocional, registros,
certificados, laudos e resultados de análises cientificas relevantes.
1) Ficha cadastral da empresa contendo:
Razão Social:
Endereço:
Telefone:
Fax:
E-mail:
Cidade:
Estado:
CEP:
Inscrição Estadual:
CNPJ:
Contato - Nome:
Telefone Comercial:
Celular:
E.mail:
Área de trabalho:
Função:
2) Qual o produto a ser avaliado? Há variações do produto, como aromas, por
exemplo?
3) O produto já está no mercado ou será lançamento? Quando é a previsão
para impressão do selo?
4) Há estudos ou pesquisas científicas realizadas com o produto? Se sim:
Quando este laudo foi emitido? Quais microrganismos foram avaliados? Quais
os tipos de análises foram feitas?Os resultados podem ser cedidos à SBM?
5) Há alguma restrição quanto ao envio de amostras para análises
microbiológicas por laboratórios indicados pela SBM?

6) Os produtos estão registrados? Quais órgãos? Há registro emitido pela
ANVISA?
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7) A embalagem já está definida? Se sim, quais são os termos que mencionam
microrganismos?
8) Há material promocional pronto ou em preparo? Se sim, quais são os termos
que mencionam microrganismos?

9) A empresa possui certificação da Qualidade? Descreva.
10) Há registro do produto junto à comunidade européia? Se sim, Quando foi
emitido?
11) Há registro do produto junto ao FDA ou U.S. Environmental Protection
Agency (EPA)? Se sim, quando foi emitido?

12) O produto já possui selo de alguma outra Sociedade Científica (brasileira
ou estrangeira)? Qual?

13) Observações que considerarem importantes:
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