
 

 

 

 

 

   Nº 23.117/16 
 

 

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: 

 

Álamo Engenharia S/A 
CNPJ: 34.125.294/0001-08  

 

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

Gerenciamento e execução de serviços de Engenharia de 
Manutenção predial, industrial e preditiva, através da Gestão 
de Contratos realizados na matriz Rio de Janeiro: Sistemas 
Elétricos (alta e baixa tensão), Grupos geradores e nobreaks, 
Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas; Sistemas 
de Combate a incêndio, Sistemas hidrossanitários; Sistemas 
de Ar Condicionado, ventilação mecânica, câmaras e balcões 
frigoríficos; Sistemas de telefonia; Sistemas de Automação: 
operação e manutenção; Facilities; Pequenos reparos em 
obras civis; Utilidades Industriais: água; sistemas de vapor; ar 
comprimido, construção e montagem nos segmentos de: 
Casas Culturais; Indústrias; Refinarias; Empresas de Óleo e 
Gás e Energia; Hospitais; Vias de Rodagem; Bancos; 
Hotelaria; Shopping Centers; Redes de Varejo; Complexos 
Comerciais, Condomínios Residenciais e em outras eventuais 
edificações onde possa se aplicar. 
 

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

 

Rua Esteves Júnior, 74 - Laranjeiras  
22231-160 - Rio de Janeiro - RJ 
 

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

ABNT NBR ISO 9001:2015 
 

Primeira concessão: 13/07/2016 
First concession: 

  

Período de validade: 
Validity period: 
 

07/08/2018 a 02/08/2020 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2018 
 

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 / Fax: (21) 3974-2315). 
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 / Fax: (21) 3974-2315). 
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