Nº 23.075/14
A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à
empresa:
ABNT grants the Conformity Certificate of the Quality Management System to the company:
ABNT concede el Certificado de Conformidad de Sistema de Gestión de Calidad a la empresa:

Mcfil Tecnologia de Filtragens Ltda
CNPJ: 64.822141/0001-72
Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):
Establecido para la(s) actividade(s) de:

Fabricação e comercialização de mangas, gaiolas,
mangas plissadas, cartuchos, tanques de ar
comprimido e tubos sopradores, revenda de
elementos filtrantes e equipamentos eletrônicos
para uso em filtração industrial
Exercida(s) na unidade localizada em:
Exerted in the unit located in:
Ejercidas en la unidad ubicada en:

Rua Nicolau Von Zuben, 850/890 - Capela
13280-000 - Vinhedo - SP
Av. Clemente Cífali, 469 - Prédio 7 - Distrito Industrial
94935-225 - Cachoeirinha - RS
CNPJ: 64.822.141/0002-53
Atendendo aos requisitos da Norma:
Meeting the requirements of the Standard:
Atendiendo a los requisitos de la Norma:

ABNT NBR ISO 9001:2008
Primeira concessão: 16/09/2010
First concession:
Primera conceción:

Período de validade:
Validity period:
Período de Validez:

28/06/2016 a 19/05/2017
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2016
Guy Ladvocat
Gerente de Certificação de Sistemas
Systems Certification Manager
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e com
o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no
seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form
and with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the
following eletronic address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315).
Este certificado es soportado por contrato de atendimento a las Normas y procedimentos de la ABNT y es válido solamente em
original con el timbre ABNT em seco, firmado por el Gerente de Certificación de Sistema.
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