
 

 

 

 

 

 

   Nº 23.075/13 
 

 
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: 

 

Qualytest Laboratório de Ensaios e Análises 
Técnicas de Materiais Ltda  
CNPJ: 13.575.784/0001-28  

 
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 

 
(Escopo descrito no anexo I) 

 
Exercida(s) na unidade localizada em: 
Executed in the unit located in: 

 
Av. Sapopemba, 2003 - Sala 01 - Vila Santa Clara 
03345-001 - São Paulo - SP 

 
Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  

 

ABNT NBR ISO 9001:2015 
 

Primeira concessão: 06/06/2013 
First concession: 

  
Período de validade: 
Validity period: 

 
17/05/2022 a 03/05/2025 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022. 
 
 
 
 

 
 
 

 
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). 
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). 
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   Nº 23.075/13 
 

O presente anexo I integra o Certificado de Conformidade de Sistema de Gestão da 
Qualidade nº 23.075/13, da empresa:  

This annex I is part of the Quality Management Conformity Certificate nº 23.075/13, of company:  
 

Qualytest Laboratório de Ensaios e Análises 
Técnicas de Materiais Ltda  
CNPJ: 13.575.784/0001-28 

         
Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 
 

Ensaios laboratoriais na área de metalurgia, em materiais 
metálicos, na classe de ensaio mecânicos, Dureza Rockwell C 
(HRC); Dureza Rockwell B (HRB), Dureza Brinell (HBW) com 
capacidade ø2,5/187,5kgf; Dureza Vickers (10 kgf); Microdureza 
Vickers (0,05 kgf); resistência a tração em planos de aço com 
capacidade de 600kN; resistência ao impacto charpy com 
capacidade máxima de 300 J em temperaturas entre -196°C à 
temperatura ambiente; ensaio de carga de prova com capacidade 
máxima de 600kN; dobramento; ensaio de Salt Spray (Névoa 
Salina). 
Ensaios laboratoriais na área de metalurgia, em aço carbono e 
aço inoxidável, na classe de ensaios químicos, incluindo: 
determinação de metais por espectrometria de emissão óptica. 
Ensaios laboratoriais na área de metalurgia, em aços e ligas, 
elementos de fixação, chapas e perfis laminados, forjados e 
trefilados, na classe de ensaio metalográficos, incluindo: 
determinação de inclusões não metálicas por micrografia; 
determinação de descarbonatação por micrografia; determinação 
do tamanho de grão de materiais metálicos e não metálicos por 
metalografia; determinação do tamanho de grão de materiais 
metálicos por análise de imagem semi-automática e automática; 
determinação da microestrutura de metais e ligas 
metálicas/determinação de fração volumétrica; ensaio 
metalográfico para análise macrográfica. 
 

Primeira concessão: 06/06/2013 
First concession: 
 

Período de validade: 
Validity period: 

 

17/05/2022 a 03/05/2025 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 17 de maio de 2022. 
 
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). 
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) 
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