
Form. 13 - 06/08/2021

CERTIFICADORA

Alameda do Ingá, 222 cj 202
Vila da Serra - Nova Lima - MG - Brasil
34006-042
www.sascertific

Tel: + 55 31 3261-2450
adora.com.br

Certificado desde:
Certified since:

04/08/2006

Vide Verso

Número:
5652

A SAS Certificadora

certifica que o Sistema de Gestão da Qualidade de:

CNPJ: 73.323.404/0001-90

Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, 693 - Limoeiro
25850-000 - Paraíba do Sul - RJ.

Belo Horizonte, 23 de Setembro de 2021

implementado para as seguintes atividades:

exercidas na(s) unidade(s) localizada(s) em:

foi avaliado e satisfaz aos requisitos da norma:

O presente certificado é válido até:

Sujeito ao contínuo atendimento das condições contratuais.

NBR ISO 9001:2015

15 de Setembro de 2024

The SAS Certificadora  certifies

that the Quality Management System of:

implemented for the following activities:

Project, production and marketing of tamper indicating devices ( T.I.D) solutions , as security system,

seals and bags, in accordance with  ISO 17712:2013 - Freight containers –Mechanical seals,

Annex A, Seal manufacturers' security-related practices, Clause 6, Evidence of tampering

Carried out in the following location(s):

has been assessed and found in conformance to the requirements of the standard:

This certificate is valid until:

Subjected to the continuous fullfilment of contractual terms.

ELC Produtos de Segurança - Indústria e Comércio Ltda.

"Projeto, fabricação e comercialização de soluções em dispositivos de
identificação de violação (D.I.V): sistemas, lacres, envelopes e malotes de

segurança, em conformidade com a ISO 17712:2013 Containers de  Frete – Selos
Mecânicos, Anexo A, Práticas de segurança para fabricantes de lacres,

Clausula 6 - Evidência de Violação."

Carlos Henrique Rocha Figueiredo
Diretor de Certificação

A validade do presente certificado  pode ser verificada pelo QR Code ou em www.sascertificadora.com.br

NBR ISO 9001:2015

.com.br



VERSO DO CERTIFICADO DE NÚMERO: 5652
Empresa realizou a restauração da certificação, ficando no período

15/09/2021 a 23/09/2021 sem certificação válida.
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