
FCF - FÁBRICA CATARINENSE DE FIXADORES S.A. 
 

Estrada Geral Rio do Morro, 9277, Galpão 12, Itinga, 89245-000 - Araquari/SC 
 

Brasil 
 

Bureau Veritas Certification certifica que o Sistema de Gestão da 
organização acima foi avaliado e encontrado em conformidade  

com os requisitos da Norma detalhada abaixo. 

Norma 
 

ISO 9001:2015 
Escopo de Certificação 

 

FABRICAÇÃO DE FIXADORES E ITENS SIMILARES. 
 
 
 
 
 

Data de Início do Ciclo de Certificação: 06 de Novembro de 2017 

Sujeito à operação satisfatória contínua do Sistema de Gestão da Organização, 
este certificado é válido até: 18 de Janeiro de 2020 
 

Validade do certificado anterior: 19 de Janeiro de 2017  
      

Data da auditoria de recertificação: 11 de Julho de 2017                   
 

Data de Aprovação Original: 20 de Janeiro de 2014 

 
Certificado N°: BR027101  Versão: 1 Data da Revisão: 16 de Novembro de 2017 

 

 
 
 
 
 

   

Lúcia Nunes - Gerente Técnica  

Escritório local: Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Torre C, 4° Andar 
Vila Cruzeiro, 04726-170 -  São Paulo/SP - Brasil 
 

           Esclarecimentos adicionais a respeito do escopo deste certificado e à aplicabilidade dos requisitos do Sistema de 
           Gerenciamento podem ser obtidos consultando a Organização. 
           Para verificar a validade deste certificado, telefone para +551126559001. 
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Certificado de Registro e Classificação Cadastral
SBS/ECGF/GBFEmitente: 18 de outubro de 2017.Data de Emissão:
15066155000106CPF/ CNPJ: Validade do Cadastro: 16 de outubro de 2018.
FCF - FABRICA CATARINENSE DE FIXADORES SFornecedor:
7000067174-0Número: Este documento substitui e cancela os anteriores.

 
CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços 
PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas conforme relação em anexo. 
 
 
A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos 
licitatórios pertinentes. 
 
 
O uso indevido deste CRCC constitui falta grave passível de sanções  no Cadastro de Bens e Serviços da PETROBRAS, podendo a empresa 
ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS. 
 
 
Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço,  DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável comercial, etc.)  deve ser 
imediatamente comunicada através do Fale Conosco,  de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre  essa empresa e a PETROBRAS. 
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Certificado de Registro e Classificação Cadastral
SBS/ECGF/GBFEmitente: 18 de outubro de 2017.Data de Emissão:
15066155000106CPF/ CNPJ: Validade do Cadastro: 16 de outubro de 2018.
FCF - FABRICA CATARINENSE DE FIXADORES SFornecedor:
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Informações do documento 
Restrições ao fornecedor (não impeditivas para participação em licitações): 
 
Adiantamento sujeito à decisão do órgão licitante face à situação econômico-financeira 
 
Este fornecedor está habilitado a fornecer os seguintes serviços/materiais. 
 
Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS,
em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente documento. 
 
A validade deste CRCC no Cadastro de Fornecedores da Petrobras está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas,estando a 
inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços passível de revisão a qualquer momento. Atente para as orientações contidas no Portal do 
Cadastro no Banner "Revisão do Cadastro de Fornecedores".

Família de Bens Fabricação Própria

M-31 - Parafuso e parafuso estojo para uso em ligações flangeadas de 
equipamentos e tubulações (98008334)

B - Final fábrica com testemunhoTipo de Inspeção:

Diâmetros: 3/8" até 4"  
 
 Normas:  
 
   ASTM A193 Gr B5, B6, B7, B7M, B8 (Cl 1 e 2), B8M(Cl 1 e 2) e B16.  
 
 ASTM A320 Gr L7 e L7M  
 

Detalhamento:

M-31 - Barra roscada p/ uso em ligações flangeadas de equipamentos e tubulações
(Em cancel. NOVA: 98010046) (98008335)

B - Final fábrica com testemunhoTipo de Inspeção:

Diâmetros: 3/8" até 4"  
 
 Normas:  
 
   ASTM A193 Gr B5, B6, B7, B7M, B8 (Cl 1 e 2), B8M(Cl 1 e 2) e B16.  
 
 ASTM A320 Gr L7 e L7M  
 

Detalhamento:

M-31 - Porcas para uso em ligações flangeadas de equipamentos e tubulações(Em 
cancel. NOVA: 98009794) (98008364)

B - Final fábrica com testemunhoTipo de Inspeção:

Diâmetros: 3/8" até 4"  
 
 Normas: ASTM A194 Gr 2H, 2HM, 3, 6, 7, 7M ,8 e 8M.  
 

Detalhamento:



CERTIFICADO

Declaramos para os fins necessários que a empresa:

FCF Fábrica Catarinense de Fixadores S/A.

Está registrada na base de dados mundial da Dun & Bradstreet com o número D-U-N-S 

90-121-9443

Brasil
Junho de 2016

“O fato de uma empresa estar registrada na base de dados da Dun & Bradstreet não significa um crédito ou que qualquer outra transação 

deva ser aprovada, rejeitada, limitada ou adiada.  Significa apenas que há dados suficientes para atribuir número D-U-N-S®”

O número DUNS é permanente no banco de dados de D & B. no entanto, a informação contida no relatório é válida por um ano a partir da 

data de atualização

Tel. 11 - 21076800
www.dnbbra.com.br

Dun & Bradstreet fomenta as mais valiosas relações de negócios descobrindo a verdade e o significado nos dados 



FCF FÁBRICA CATARINENSE DE FIXADORES S.A

10/201811088-16


