
FUNDAÇÃO VANZOLINI

CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
A FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLlNI

certifica que a organização

NÚCLEO DE TECNOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DO CEARÁ - NUTEC
Rua Professor Rômulo Proença, s/n - Fortaleza - CE - Brasil

para o seguinte escopo:

Atividades de pesquisa e extensão: Assistência tecnológica e transferência de tecnologias aplicadas aos setores produtivos público e privado;
Incubação de empresas e atividades de propriedade intelectual, com ênfase em redação, licença e uso de patentes, bem como proteção de marcas;
Serviços laboratoriais: Construção civil: ensaios físicos, químicos e físico-químicos em materiais da construção civil (agregados e areias), mineração
(rochas ornamentais, de revestimento e pedras preciosas), solos em geral e ligas metálicas; Elétrica, Mecânica, Energia e Automação: serviços de
ensaios elétricos, calibraçées de instrumentos de medidas elétricas (nas grandezas de resistência, tensão e corrente elétricas), pesquisa em energias
renováveis e eficiência energética; Alimentos: ensaios físico-químicos e microbiológicos em alimentos, análises de resíduos de contaminantes
orgãnicos (agrotóxicos) e inorgãnicos (metais) em amostras de água e alimentos em geral; Ambiental: análises físico-químicas e microbiológicas em
efluentes e água, dassificação de resíduos sólidos, bem como pesquisas na área de compostagem e biogás; Biocombustível: análises químicas e
físico-químicas em combustíveis, biocombustíveis (sólidos e líquidos), derivados de petróleo, óleos vegetais e animais na área de pesquisa.

.implementou e mantém um

Sistema de Gestão da Qualidade
Através de auditoria da Fundação Vanzolini foi comprovado que

este Sistema de Gestão cumpre os requisitos da norma:

NBR ISO 9001: 2015
Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos

Este certificado é válido até: 24 de outubro de 2022

Número do certificado: SQ-21651
São Paulo, 25 de outubro de 2019

FUNDAÇÃO CARLOS A ERTO VANZOLINI
Rua Cam 1':',255

Alto da Lapa - Silo a 10 - SP - Brasil
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Para esclarecimento a respeito do escopo e da aplicabili 'de dos requisitos, consultar a organizaçilo certificada.

A validade deste documento poderá ser confirmada em:
http://www.vanzolinicert.org.br/validadel


