CERTIFICADO
Sistema de Gestão da Qualidade Aeroespacial para

AS9100 Rev. D
O TÜV NORD Brasil certifica que a empresa

Ribfer Usinagem e Ferramentaria Ltda.
Rua Antonia Martins Luiz, 111
13347-404 – Indaiatuba – SP – Brasil
Implantou e utiliza um sistema de gestão de acordo com a norma acima, para o seguinte escopo:

Serviços de usinagem, corte por jato d’água, montagem mecânica, estamparia em peças seriadas,
processos especiais químicos em conversão química em alumínio, passivação em aço inoxidável e
pintura líquida industrial para o mercado aeronáutico e defesa.

Detalhes da estrutura de certificação conforme anexo.
O TÜV Nord Brasil é um Organismo de Certificação acreditado sob o esquema ICOP. A auditoria foi realizada em conformidade com os
requisitos da norma AS 9104/1:2012-01. Maiores detalhes sobre a área de aplicação deste certificado e aplicabilidade dos requisitos da
Norma AS9100:D podem ser obtidos junto à empresa certificada.
Nº de Registro do Certificado: TNBR-28138

Válido a partir de: 05/12/2021
Válido até: 04/12/2024
Certificação inicial: 2012

Reginaldo Maia
Managing Director

Barueri, 21/10/2021

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de
certificação.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brazil

www.brtuv.com.br

ANEXO
ao certificado registrado sob o nº. TNBR-28138

AS9100 Rev. D
Estrutura de Certificação: Campus

Locais

Escopos

Ribfer Usinagem e Ferramentaria Ltda.
Rua Antonia Martins Luiz, 111
CEP 13347-404 - Indaiatuba - SP / Brasil

Site 1 – Função Central
Serviços de usinagem, corte por jato d’água, montagem mecânica, estamparia em
peças seriadas para o mercado aeronáutico e defesa.

Ribfer Usinagem e Ferramentaria Ltda. – Unidade I
Rua Antonio Brandolin, 80 – Distrito Industrial Luis Carlos
de Almeida
13350-000 – Elias Fausto – SP – Brasil

Site 2 – Unidade I
Serviços em processos especiais químicos em conversão química em alumínio,
passivação em aço inoxidável e pintura líquida industrial para o mercado
aeronáutico e defesa.

Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 21/10/2021

A validade deste certificado está sujeita ao atendimento satisfatório e contínuo pela empresa das condições estabelecidas no contrato de
certificação.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brazil

www.brtuv.com.br

