Atestado de Acompanhamento da Certificação
Notification of the Certification Follow up
Acqua Gelata Indústria e Comércio de Aparelhos de
Refrigeração Ltda

Solicitante
Applicant:

Data de emissão:

24/05/2012

Issued date:

Processo NCC:

12860/10.1

NCC Process:

Próximo acompanhamento até:

12/07/2012

Next follow up until :

Certificado:
Certificate:

Ciclo de
Acompanhamento:
Follow up cicle:

Certificado

Revisão

Validade

Certificate

Emission

Validity

Periodicidade do
Acompanhamento

NCC 5329/09

03

12 de janeiro de 2014

06 meses/months

Tipo do Acompanhamento

Ciclo

Type of follow up

cicle

M2

C2

Frequency of Follow up

Regulamento:
Portaria 191 de 10 de dezembro de 2003

Rule

Condições:
Conditions:

1.

Todos os documentos relacionados a cada auditoria ficam arquivados no banco de dados da NCC.
The documents of each audit stay recorded on date base from NCC.

2.

Este atestado de acompanhamento é baseado no relatório de avaliação da conformidade técnica (RACT)

3.

Os requisitos avaliados e os documentos de referência de cada auditoria podem ser verificados nos respectivos relatórios de auditoria.

4.

Este atestado é confidencial e sua distribuição se limita ao fabricante e solicitante.

5.

Este atestado garante a continuidade da permissão do uso do selo de conformidade.

6.

Este atestado de acompanhamento é válido apenas para o equipamento de modelo idêntico ao equipamento efetivamente certificado. Quaisquer
modificações no projeto, mudança de endereço do fabricante que consta no certificado, bem como a utilização de componentes e/ou materiais
diferentes daqueles definidos pela documentação descritiva do equipamento, sem a prévia autorização da NCC, invalidarão este atestado.

This follow up notification is based on the technical report (RACT)
The requirements assessed and the reference documents of each audit may be verified in the audit reports.
This notification is confidential and the distribution is limited to manufacturer and applicant.
This notification is a permission to keep using the conformity label.

This follow up notification is valid just for equipment identical as the one certified. Any project modification, also any change on the components and/or material used
differently from the ones defined by the description documents of the equipment, or facility moving other that specified in the certificate without prior NCC’s authorization, will
invalidate this notification.

Concedo este atestado como Organismo de Certificação de Produtos, acreditado pela CGCRE
We grant this notification as a Certification Body, accredited by CGCRE
CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação

SP:
André Luiz CREA
5061918450
Rocha Carletti 2012.05.24 17:26:26
André Luiz Rocha Carletti
Gerente Técnico
Technical Manager

Atestado emitido por:
Notification issued by:

Associação NCC Certificações do Brasil
Acreditação CGCRE n° 0034 (16/10/2003)
www.ncc.org.br
Brasil

