Nº 23.318/18
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:

Navemestra Serviços de Navegação Ltda
CNPJ: 14.781.303/0001-01
Implementado para a(s) atividade(s) de:
Implemented for the following activity(ies):

Empresa operadora de embarcações do
setor de bunkering e logística, prestadora
de serviços de transporte de derivados de
petróleo para atendimento on-shore e offshore e instalações portuárias.
Exercida(s) na unidade localizada em:
Executed in the unit located in:

Rua Lauro Miller, 116 - Sala 2605, Parte - Botafogo
22290-906 - Rio de Janeiro - RJ
Base Paranaguá
Praça Tomas Sheehan, 95 - Rocio
83221-525 - Paranaguá - PR
CNPJ: 14.781.303/0005-27
Base São Gonçalo – BSG
Rua Manoel Duarte, 2222, parte - Gradim
24430-500 - São Gonçalo - RJ
CNPJ: 04.931.019/0007-06

Base Rio Grande
Rua Barão de Cotegipe, 443 - Sala 908
Rio Grande - RS
CNPJ: 14.781.303/0004-46
-

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

ABNT NBR ISO 9001:2015
Primeira concessão: 30/01/2019
First concession:

Período de validade:
Validity period:

30/01/2022 a 30/01/2025
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2021.

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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