
                             

                                   

                                CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO
                             CONFIRMATION OF MAINTENANCE

CERTIFICADO Nº: EMISSÃO: VALIDADE:

PROCESSO Nº: ESCOPO:
SOLICITANTE: FAMÍLIA: GIZ DE CERA
CNPJ: FABRICANTE:

ENDEREÇO: ENDEREÇO:

BAIRRO: PAÍS DE ORIGEM:
CIDADE - ESTADO: DATA DA AUDITORIA:
PAÍS DE ORIGEM: LOTE:
CONTRATO: MODELO DE CERTIFICAÇÃO:
REFERÊNCIA NORMATIVA:         NORMA ABNT NBR 15236:2020 NORMA ABNT NBR 16040:2018Portaria INMETRO n.º 481/2010Portaria INMETRO n.º 262/2012Portaria INMETRO n.º 69/2017Portaria INMETRO nº 148/2019Portaria INMETRO nº 237/2020Portaria INMETRO nº 111/2020Portaria INMETRO nº 225/2020

25/09/2021

"Esta confirmação é valida somente acompanhado de todas as suas páginas."
"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro"

"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"
"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (*)"

A NAVÊ CERTIFICADORA, é um organismo de certificação de produtos acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação - CGCRE, sob o registro n°. OCP:  0133, confirma 
que o(s) produto(s) está(ão) em conformidade com a(s) norma(s) e portaria(s) acima descrita(s).

FABIANO LUZ RODRIGUES
COORDENADOR TÉCNICO

CONCESSÃO PARA:
   USO DO SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE SOBRE O(S) PRODUTO(S) RELACIONADO(S) NESTE CERTIFICADO

CONTAGEM - MG 
BRASIL

Artigo_Escolar

GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA RIO COMPRIDO, 4747 - CINCO- CONTAGEM - 
MG

0454.20-AE-MT

A NAVÊ CERTIFICADORA EIRELLI - EPP, VEM POR MEIO DESTE COMUNICAR QUE A EMPRESA REFERIDA ABAIXO, PASSOU PELO PROCESSO DE MANUTENÇÃO DO SEU 
CERTIFICADO.

0011-2019

23/09/2020
BRASIL

N/A

GR QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
25.575.077/0001-10

RUA RIO COMPRIDO, 4747

CINCO

0039/18-AE-01 26/09/2018

MODELO 5
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                       CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO
                          CONFIRMATION OF MAINTENANCE                 

Nº: EMISSÃO:
PROCESSO: VALIDADE:

 - 1 GR QUIMICA  -

 - 2 GR QUIMICA  -

 - 3 BRW  -

 - - -  -

 - - -  -

 - - -  -

 - - -  -

 - - -  -

 - - -  -

 - - -  -

- - -

- - -

"Esta confirmação é valida somente acompanhado de todas as suas páginas."
"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços 

certificados do Inmetro"
"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"Os itens inclusos neste certificado estão destacados em negrito e itálico "
"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (*)"

-

- - -

0039/18-AE-01
0454.20-AE-MT

Nº PROCESSO TIPO DO PROCESSO

26/09/2019

25/09/2021

26/09/2018
25/09/2021

HISTÓRICO

0076/18-AE-MT

0454.20-AE-MT

REVISÃO (Adequação de 
Informação)

MANUTENÇÃO

23/10/2018

MANUTENÇÃOEMISSÃO
0027/18-AE-TF

24/09/2020

27/06/2018
0076/18-AE-MT RECERTIFICAÇÃO 26/09/2018

0216.19-AE-MT MANUTENÇÃO 26/09/2019 26/09/2020

TRANSFERÊNCIA 

DOCUMENTOS DO LABORATÓRIO

22/09/2018
26/09/2019

LABORATÓRIO
RELATÓRIOS DE ENSAIOS
PERÍODO DE REALIZAÇÃO

Conforme Portaria nº 111, de 27 de março de 2020: 
"§ 3° Estando devidamente justificada e documentada, o OCP poderá tomar a decisão 

pela emissão do "Documento de Manutenção da Certificação" ou do novo 
"Certificado" (no caso de recertificação), sem a realização dos ensaios previstos no 

RAC específico do objeto; entretanto, o mesmo fica obrigado a realizar tais ensaios em 
até 6 (seis) meses após a o registro da decisão, mesmo que isto implique na realização 

de duas rodadas de ensaios em uma mesma etapa de avaliação"

IDENTIFICAÇÃO DO(S) MODELO(S) / TIPO(S)

34743 -  Giz de Cera Longo - 48 g
Ceras, cargas minerais inerentes e pigmentos. - 

Vermelho, verde, amarelo, azul, preto e branco - 
48g - Restrição: 3 Indicação: 3

789793368711-7

34766 - 34766 -  Giz de Cera 
Longo 12 Cores - 96 g

- - -

-

- - -

QTDE

Ceras, cargas minerais inerentes e pigmentos. - 
Vermelho, verde escuro, amarelo, azul, branco, 
vinho, rosa claro, rosa escuro, preto, vermelho 

claro, azul escuro e roxo. - 96g - Restrição: 3 
Indicação: 3

789793368722-3

PAI(S)
*

PRODUTOS

FOR.100  Rev. 05 - 09/08/2019

ITEM MARCA MODELO (descrição comercial 
do produto

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO
CÓDIGO DE BARRAS

GZ1203  - Giz de Cera Longo

Ceras, cargas minerais inerentes e pigmentos. - 
Vermelho, verde escuro, amarelo, azul, branco, 
vinho, rosa claro, rosa escuro, preto, vermelho 

claro, azul escuro e roxo.  -  96g - 96g - 
Restrição: 3 Indicação: 3

78981321099-1

FABIANO LUZ RODRIGUES
COORDENADOR TÉCNICO

- -

- -
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                       CONFIRMAÇÃO DE MANUTENÇÃO
                          CONFIRMATION OF MAINTENANCE                 

Nº: EMISSÃO:
PROCESSO: VALIDADE:

"Esta confirmação é valida somente acompanhado de todas as suas páginas."
"Para verificação da condição atualizada de regularidade desta Confirmação de Manutenção deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços 

certificados do Inmetro"
"Esta confirmação somente pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração"

"Os itens inclusos neste certificado estão destacados em negrito e itálico "
"O(s) pai(s) da família será(ão) representado(s) por um asterisco (*)"

FABIANO LUZ RODRIGUES
COORDENADOR TÉCNICO

0039/18-AE-01 26/09/2018
0454.20-AE-MT 25/09/2021

Observações:

a) Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição e a documentação aprovada neste processo de 
certificação;

b) Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;

c) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da 
Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou 

fabricante. É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. 
Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de componentes e/ou materiais diferentes daqueles definidos na 

documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da NAVÊ, invalida este Certificado;
Certificado valido pelo periodo de 36 (Trinta e seis ) meses a partir da data de emissão. 

d) Para Certificado emitido com base no Modelo de Certificação 7 - Ensaio de Lote. 
É válido apenas para os equipamentos com número (s) de série ou número (s) de lote especificado (s) nesse Certificado;

e)   A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades 
de acordo com as orientações da NAVÊ e previstas no RAC específico da portaria.

f) Esta autorização está vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.
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