
Se você é fornecedor da ENEL no 
Colombia ou em outros países, você 
precisa da Certificação de Produto TCA 
realizada pela Intertek, que é um Órgão de 
Avaliação da Conformidade devidamente 
credenciado pela ANAB e ONAC para 
prestar este serviço sob especificações 
técnicas locais, normas nacionais ou 
internacionais e principalmente, a 
especificação técnica GSCG 002/2021 
(TCA – Technical Conformity Assessment).
INTERTEK COLOMBIA 
Somos um organismo terceirizado 
especializado na verificação dos 
requisitos técnicos de segurança e 
desempenho de equipamentos elétricos 
e de iluminação fornecidos a grandes 
indústrias nos setores de infraestrutura 
elétrica, mineração, serviços petrolíferos 
e telecomunicações.Nossos certificados 
TCA são aceitos pela ENEL – Grupo 
Codensa, cumprindo com a verificação 
dos equipamentos e componentes de 
acordo com os altos padrões solicitados 
aos seus fornecedores em todo o mundo, 
monitorando adequadamente as etapas de 
seleção, determinação, revisão e atestado 
às famílias. de produtos, de acordo com os 
requisitos das regulamentações locais e 
normas internacionais aplicáveis.

De acordo com o tipo de esquema e as 
necessidades dos clientes, monitoramos 
anualmente o TCA sob as seguintes 
considerações:
TIPOS DE RASTREAMENTO
• Documentário tipo A. (Avaliação em  
 inglês ou espanhol)
• Documentário tipo B. (Avaliação em  
 inglês ou espanhol)
• Com base em amostragem e tipo ou  
 testes de rotina
Existem dois tipos de certificado TCA que 
podem ser solicitados pelas empresas 
do Grupo ENEL de seus fornecedores: 
certificados próprios e certificados 
de terceiros. Dependendo do tipo de 
certificado solicitado, você precisará 
preparar determinada documentação e 
o processo de auditoria terá um escopo 
diferente.
Se for solicitado um certificado TCA 
de primeira parte, você deve se 
preparar para o seguinte escopo:
• Teste de execução do produto
• Avaliação do laboratório que realiza os  
 testes
• Relatório de avaliação e conformidade
• Carta de confirmação

Se for solicitado um certificado 
TCA de terceiros, você precisará do 
seguinte escopo:
• Revisão e aprovação do documento Tipo  
 A e Tipo B.
• Seleção de amostras.
• Avaliação do laboratório que realizará os  
 testes
• Teste de testemunho e avaliação do  
 laboratório utilizado
• Review of accredited laboratory test  
 reports.
• Revisão e aprovação do dossiê TCA.
• Relatório e Certificação da Avaliação.

AVALIAÇÃO TCA PARA 
FORNECEDORES DA ENEL



PARA MAIS INFORMAÇÕES

País Companhia de Distribuição

Argentina Edesur

Brasil Ampla

Coelce

Chile Chilectra

Colômbia Codensa

Iberia Endesa Distribuição Elétrica

Itália e-distribuição

Perú Edelnor

Romênia Enel Distributie Banat 
Enel Distributie Dobrogea 
Enel Distributie Muntenia

DIRETRIZES TCA
|A documentação do usuário final 
(por exemplo, manual de operação, 
manutenção e instalação, esquemas 
elétricos, desenhos dimensionais gerais, 
placa de identificação etc.) deve estar 
no idioma local do país de destino do 
produto; Se o idioma local for diferente do 
idioma de origem do produto, eles serão 
traduzidos para o idioma de destino ou em 
inglês, assim como outros documentos.
Estes são os países e empresas que 
solicitam a certificação TCA (Avaliações 
de Conformidade Técnica) do grupo ENEL 
Global Infrastructure, para o fornecimento 
direto e indireto de componentes e 
equipamentos.

infolatam@intertek.com
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