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Certificado
Norma Técnica:

NBR ISO 9001:2015

Número do Certificado:

SGQ-2296

Empresa Certificada:

VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0001-72
AVENIDA JERÔNIMO VERVLOET, 345
GOIABEIRAS
VITÓRIA-ES
29075-140
Brasil

Escopo:

01) Soluções logísticas em transporte; 02) Atividades corporativas e administrativas;
03) Operações de abastecimento de combustível; 04) Lavagem de frotas de automóveis,
utilitários, ônibus, caminhões, equipamentos e máquinas; 05) Manutenção de frotas de
automóveis, utilitários, ônibus, caminhões, equipamentos e máquinas; 06) Transporte
rodoviário de passageiros na modalidade fretamento (ônibus e micro-ônibus) inclusive
em plantas industriais; 07) Transporte rodoviário eventual de passageiros na modalidade
fretamento; 08) Locação de veículos e/ou utilitários com ou sem motorista e gestão de
frotas; 09) Serviços de transporte interno de alimentos; 10) Programação de carga
(escala); 11) Parqueamento de veículos; 12) PDI - Preparação de veículos novos; 13)
Amarração dos veículos; 14) Conferência dos veículos; 15) Embarque e desembarque
de veículos na carreta; 16) Transporte de veículos em rodovias nacionais e
internacionais; 17) Serviços especializados de apoio nas manobras dos carregadores de
navios em terra; 18) Serviços de limpeza industrial e predial das áreas operacionais e
administrativas em indústrias; 19) Transportes de materiais em minas e barragens;
20) Transporte de equipamentos; 21) Escavação e carregamento de minério; 22)
Compactação de solo nos trabalhos de terraplanagem; 23) Movimentação, elevação e
transporte de cargas; 24) Aluguel e operação de veículos, máquinas e equipamentos;
25) Prestação de serviços com a utilização de caminhões pipas para aspersão de talues
(com hidrosemeadura), praças de carga e descarga de estéril, minério e produtos,
acessos das áreas de lavra, industrial e administrativa e estradas; 26) Prestação de
serviço de movimentação de toras e cavacos; 27) Umectação de vias;
28) Carga, descarga e movimentação de minério; 29) Transporte rodoviário de carga
pesada; 30) Serviço de transporte de carga; 31) Transporte de produtos perigosos;
32) Logística reversa e operação de carga completa e milk-run, consolidação e
transporte de carga fracionada; 33) Transporte, movimentação, estocagem e controle de
insumos e produtos; 34) Serviços especializados de amarração e desamarração para
movimentação e transporte de materiais; 35) Serviço de recebimento e estocagem de
materiais, "picking", movimentação e unitização de cargas, expedição e transporte.
36) Gestão e terceirização de Frota – GTF

Validade:

Através de uma auditoria comprovou-se que os requisitos da NBR ISO
9001:2015 são atendidos.
A data base para as próximas auditorias é 31.08.
Este certificado é válido de 03.12.2021 até 09.11.2024.
Efetivação: 10.11.2009

São Paulo, 03.12.2021
Plinio Pereira
TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
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