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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
taludes (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 emovimentação 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.

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 10.11.2018 até 09.11.2021.
Efetivação: 10.11.2009

São Paulo, 25.05.2021
Plinio Pereira
TÜV Rheinland do Brasil Ltda.
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Anexo do certificado
Norma de controle

NBR ISO 9001:2015

N° de reg. do certific.

SGQ-2296

N°

Local

Campo de aplicação

/01

c/o VIX LOGÍSTICA S/A
CNPJ: 32.681.371/0001-72
AVENIDA JERÔNIMO
VERVLOET 345
GOIABEIRAS
VITORIA - ES
29075-140
Brasil

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
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de taludes (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 emovimentação 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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/02

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0028-92
RUAJ1 130
COHAB
GUAÍBA - RS
92500-000
Brasil

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
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(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 taludes (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 emovimentação 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,
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"picking", movimentação e unitização de
cargas, expedição e transporte.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/03

c/o AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA
CNPJ: 07.677.731/0001-15
RODOVIA BR 101 – KM 294
S/N, SALA 02
INDEPENDÊNCIA
CARIACICA - ES
29148-640
Brasil

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
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utilização de caminhões pipas para aspersão
de taludes (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 emovimentação 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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/04

c/o AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA
CNPJ: 07.677.731/0002-04
ESTRADA MUNICIPAL
VALÊNCIO CALEGARI 777, PD
8, S8B
JARDIM SÃO FRANCISCO
SUMARÉ - SP
13170-000
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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
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recebimento e estocagem de materiais,
"picking", movimentação e unitização de
cargas, expedição e transporte.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/05

c/o AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA
CNPJ: 07.677.731/0014-30
ESTRADA MUNICIPAL
VALÊNCIO S/N
CALEGARI
SUMARÉ - SP
13181-585
Brasil

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
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equipamentos;25) Prestação de serviços com a
utilização de caminhões pipas para aspersão
de taludes (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 emovimentação 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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/06

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0053-01
AVENIDA MANOEL
CONCEIÇÃO 220
VILA REZENDE
PIRACICABA - SP
13405-230
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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
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e transporte de materiais;35) Serviço de
recebimento e estocagem de materiais,
"picking", movimentação e unitização de
cargas, expedição e transporte.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/07

c/o AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA.
CNPJ: 07.677.731/0013-59
ESTRADA IRACEMÁPOLIS,
KM 08 S/N
SANTA BÁRBARA
IRACEMÁPOLIS - SP
13495-000
Brasil

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
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operação de veículos, máquinas e
equipamentos;25) Prestação de serviços com a
utilização de caminhões pipas para aspersão
de taludes (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 emovimentação 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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/08

c/o AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA
CNPJ: 07.677.731/0005-49
AVENIDA RENATO
MONTEIRO S/N
PORTO URBO AGRO
INDUSTRIAL
PORTO REAL - RJ
27250-000
Brasil

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
Página 11 de 34

www.tuv.com
Página 11 de 34

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

Anexo do certificado
Norma de controle

NBR ISO 9001:2015

N° de reg. do certific.

SGQ-2296

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 taludes (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 emovimentação 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
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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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/09

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 07.677.731/0012-78
ROD. WASHINTON LUIZ 6399
JARDIM GRAMACHO
DUQUE DE CAXIAS - RJ
25265-008
Brasil

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,
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/10

c/o AUTOPORT
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
LTDA
CNPJ: 07.677.731/0009-72
AVENDA PRESIDENTE JK
12000
JUIZ DE FORA - MG
36092-060
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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
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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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/11

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0009-20
RODOVIA DO SOL S/N,
PON.DE UBU
SAMARCO – SETOR NORTE /
EMPREITADAS
ANCHIETA - ES
29230-000
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/12

c/o VIX LOGÍSTICA S/A
CNPJ: 32.681.371/0001-72
CNPJ: 02.199.383/0004-47
CNPJ: 09.452.900/0001-44
PORTO DE PRAIA MOLE,
ÁREA CONTRATADA AMT, NR
S/N
PORTO
DE TUBARÃO
VITÓRIA - ES

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
Página 17 de 34

www.tuv.com
Página 17 de 34

Anexo do certificado
Norma de controle

NBR ISO 9001:2015

N° de reg. do certific.

SGQ-2296

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

29090-850
Brasil

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 taludes (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 emovimentação 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,
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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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/13

c/o ÁGUA BRANCA
LOGÍSTICA LTDA
CNPJ: 02.199.383/0004-47
PORTO DE PRAIA MOLE S/N
ÁREA CONTRATADA AMT, NR
VITÓRIA - ES
29090-850
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/14

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0033-50
CNPJ: 09.452.900/0014-69
OTR MINA GERMANO S/N,
SALA 01
CENTRO
MARIANA - MG
35420-000
Brasil

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)
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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 taludes (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 emovimentação 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
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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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/15

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0005-04
RUA COELHO NETO 95
JARDIM LIMOEIRO
SERRA - ES
29164-045
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/16

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0005-04
AVENIDA BRIGADEIRO
EDUARDO GOMES 930
JARDIM LIMOEIRO
SERRA - ES
29163-970
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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,
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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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/17

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0047-55
AVENIDA OLINKRAFT 6602
OTACILIO COSTA - SC
88540-000
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/18

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0003-34
RUA DAS PEROBAS S/N
COQUEIRAL
ARACRUZ - ES
29190-117
Brasil

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)
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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 taludes (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 emovimentação de minério;29)
Transporte rodoviário de carga pesada;30)
Serviço de transporte de carga;31) Transporte
de produtos perigosos;32) Logística reversa e
Página 27 de 34

www.tuv.com
Página 27 de 34

Anexo do certificado
Norma de controle

NBR ISO 9001:2015

N° de reg. do certific.

SGQ-2296

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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/19

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0014-97
KM 945,4 + 7 KM À
ESQUERDA S/N
FAZENDA SOSSEGO
MUCURI - BA
45930-000
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/20

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ: 32.681.371/0026-20
RUA DA LIBÉRIA 130
GRANJAS RURAIS PRES
SALVADOR - BA

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,
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41230-015
Brasil

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 taludes (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 emovimentação de minério;29)
Transporte rodoviário de carga pesada;30)
Serviço de transporte de carga;31) Transporte
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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.

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

/21

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ 09.452.900/0003-06
ESTRADA DA SERVIDÃO
1661
IMBOASSICA
MACAÉ - RJ
27900-000
Brasil

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
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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 taludes (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 emovimentação 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.
/22

c/o VIX LOGÍSTICA S/A.
CNPJ 32.681.371/0049-17
RUA MEN DE SÁ 1661
IMBOASSICA
MACAÉ - RJ

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
Página 32 de 34

www.tuv.com
Página 32 de 34

Anexo do certificado
Norma de controle

NBR ISO 9001:2015

N° de reg. do certific.

SGQ-2296

® TÜV, TUEV and TUV are registered trademarks. Utilisation and application requires prior approval.

27925-545
Brasil

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 taludes (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 emovimentação de minério;29)
Transporte rodoviário de carga pesada;30)
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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.
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