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Data de validade: 
Validity date: 

02/06/2019                                   Data da certificação inicial:  02/06/2016 
                                                            Initial certification date: 

Solicitante: 
Applicant: 

 

QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME 
Rua Primeiro de Maio,1499, Casa A, Jose Geraldo da Cruz. 
Juazeiro do Norte/CE 
CEP: 63.033-520 / CNPJ: 10.846.229/0001-03  
Brasil 

 

 

Informações adicionais 

Additional information 

Nome fantasia: QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA 

 

 
 
 
 
 
 
Aprovado para emissão em conformidade com o regulamento e normas aplicáveis 
Approved for issuing in conformity with the applicable regulation and standards 
 

 

 

 

_______________________________ 

Wilson Bonato 

Gerente Técnico 
Technical Manager 

Certificado emitido conforme requisitos da avaliaçã o da conformidade para o serviço de ensaio de estan queidade em 
instalações subterrâneas, anexo à Portaria Inmetro n º.259 de 24 de julho de 2008 

Certificate issued as conformity assessment require ments for leakage test service in underground facil ities, annex to Inmetro’s 
ordinance nº.259 of July 24, 2008  

1. Este certificado somente pode ser reproduzido com todas as folhas. 
This certificate may only be reproduced in full. 

2. A situação e autenticidade deste certificado podem ser verificadas no website oficial do Inmetro. 
The status and authenticity of this certificate may be verified by visiting Inmetro website. 

3. Este certificado de conformidade foi emitido por um organismo de certificação acreditado pela Cgcre - Coordenação Geral de Acreditação. 
This certificate of conformity was issued by a product certification body accredited by Cgcre. 

Certificado emitido por: 
Certificate issued by: 

 

 

NCC Certificações do Brasil Ltda. 
Acreditação Cgcre nº 0034 (16/01/2003) 

www.ncc.com.br 
Brasil  

 
 

Histórico da Revisão: 
 

Revisão Data da emissão Descrição 

0 02/06/2016 Emissão inicial 
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NORMAS: 

STANDARDS: 

NBR 13784:2006 

 

Registro de avaliação da conformidade técnica  (apresenta a verificação dos documentos utilizados para análise e as conclusões para a 
recomendação da certificação): 

Technical conformity assessment register  (presents the verification of the documents used for analysis and recommendation of certification 
conclusions): 

BPM: 281287 

Processo: 19969/12.15 

Data da Auditoria: 05 e 06/05/2016 

 

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO: 

CONDITIONS OF CERTIFICATION: 

 

Modelo 6 - Aplicável à certificação dos serviços e processos. A avaliação inicial e periódica de serviço ou processo acrescido de uma avaliação 
inicial e auditoria periódica do sistema de gestão. 
Model 6 - applicable to certification of services and processes. Initial and periodic assessment of service or process plus initial assessment and 
periodic auditing of management system. 

 

A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo 
com as orientações da NCC e previstas no RAC específico da Portaria n.º 259 de 24 de julho de 2008. 

The validity of this certificate is linked to carrying out evaluations of maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the 
orientations of the NCC and in the Order No. 259 of July 24, 2008. 

 

 

 

 

Esta certificação está vinculada ao processo de certificação da empresa MED&TEST Comércio e Serviços de Equipamentos Para Postos Ltda., 

Certificado NCC 12.1211. Caso a certificação da MED&TEST vier a ser suspensa/cancelada, este Certificado será automaticamente 

suspenso/cancelado devido a este vínculo. 
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