
  

CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE   
EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADO PELA CGCRE 

CONFORMITY ASSESSMENT CERTIFICATE ISSUED BY A CERTIFICATION BODY ACCREDITED BY CGCRE 

  

Certificado Nº: 
Certificate No. NCC 11.0251   Revisão nº/revision no.: 4  

Data de emissão: 
Issued date: 

11/09//2015   Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2 
                                         Certificate valid only accompanied of pages 1 through 2 

 

FNCC_203                                                                                                    Página/ Page 1 de / of 2                              Rev. 08 

Data de validade: 
Validity date: 

14/09//2018                                        Data da certificação inicial: 13/07/2011 
                                                            Initial certification date: 

Solicitante: 
Applicant: 

 

TANKTEST TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA. 
Rua Rio Maicure, 195 – Bairro Jardim da Glória 
Cotia/SP 
CEP: 06711-040 / CNPJ: 12.725.536/0001-53 
Brasil 

 

 

Informações adicionais 

Additional information 

Nome fantasia: TANKTEST 

 

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

 

 

 

_______________________________ 

Graziele Carvalho Gomes 

Gerente da Qualidade 
Quality 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 13/07/2011 Emissão inicial 

1 04/05/2012 Alterações de endereço e de número de processo 

2 23/09/2012 Recertificação 

3 23/09/2014 Alteração de endereço 

4 14/09/2015 Recertificação 
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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: 210009 

Processo: 19006/12.1.Re1 

Data da Auditoria: 07 e 09/07/2015 

 

CONDIÇÕES DE CERTIFICAÇÃO: 

CONDITIONS OF CERTIFICATION: 

 

Avaliação de serviço: fornece uma comprovação de conformidade de um serviço, em relação a um dado critério, seguido de acompanhamento  
regular, por meio de auditorias, conforme estabelecido na Portaria. 

Service evaluation provides a compliance of a service in a given criterion, followed by regular monitoring through audits, pursuant to Ordinance. 

 

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. 
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