
 

 

 

 

 

 

   Nº 438.001/18 
 

 

A ABNT concede o Certificado de Conformidade à empresa: 
 

MJ Service Instalações Hidráulicas Ltda - ME  
(MJ Instalações) 
CNPJ: 09.467.237/0001-51 

 

Implementado para a(s) atividade(s) de: 
 

C1 – Instalação e manutenção de rede de gás residencial com uso de cobre e aço  
•IR1 – Uma unidade – Instalação de tubulação e acessórios em uma residência 
(casa ou apto), pré avaliação e diagnóstico de instalações existentes, realização 
de teste de estanqueidade, reparos de trechos de rede e prumada  
 

•IR2 – acima de uma unidade – Instalação de tubulação e acessórios em edifícios 
e condomínios, pré avaliação e diagnóstico de instalações existentes, realização 
de teste de estanqueidade, reparos de trechos de rede e prumada 

 

C5 – instalação e manutenção de rede de gás comercial e serviço publico com 
uso de cobre e aço (inclui pequenas indústrias) 
•IC – Instalação e manutenção com cobre e aço - Instalação interna de tubulação 
e acessórios, pré avaliação e diagnóstico de instalações existentes, realização 
de teste de estanqueidade, reparos de trechos de rede e prumada.  
 

NBIP Mão de obra: B 
NBIP Gestão: B 
NBIP Material: B 
NBIP Técnico: B 
 

Nível Geral: B 
 

Produzido(s) na unidade localizada em: 
 

Rua Abraão Miguel do Carmo, 271 - Vila Monte Alegre 
04306-090 - São Paulo - SP 

 

Atendendo aos requisitos do Documento: 
 

Referencial normativo específico do subsetor 
 

RE-01_REGULAMENTO DE CERTIFICAÇÃO - REQUISITOS GASES COMBUSTÍVEIS 
 

Sistema de certificação: Sistema 6 
 

Decisão pela certificação Inicial 
 

19/01/2018 
 

Término do ciclo de certificação:                    Validade do Certificado:  
 

19/01/2021                          19/01/2021 

 

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2020 

 

 
 
 Guy Ladvocat 
 Gerente de Certificação de Sistemas 

 

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. Identificação da Acreditação: OCS-005 e OCA-007. 

http://www.abnt.org.br/

