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Certificado de Conformidade 
 

O ITAC certifica que o Sistema de Gestão da Qualidade da organização: 
 

FIBRACEM TELEINFORMÁTICA LTDA  
Matriz 

CNPJ 02.010.281/0001-99 
Rua Pérola, nº 434 

CEP 83.325-200 - Vila Emiliano Perneta  
Pinhais/PR – Brasil 

Centro de Distribuição 
CNPJ 02.010.281/0007-84 

Avenida dos Moveleiros, nº 971, Bloco 1  
CEP 29.909-120 -  Canivete  

Linhares/ES – Brasil 

Fábrica 
CNPJ 02.010.281/0008-65 

Avenida dos Moveleiros, nº 971, Bloco 2  
CEP 29.909-120 -  Canivete  

Linhares/ES – Brasil 
 

Está em conformidade com os requisitos da norma: 

ABNT NBR ISO 9001:2015 
 

Este certificado é válido para o escopo: 

Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos para redes de telecomunicação, como gabinetes metálicos, 
distribuidores ópticos, terminadores ópticos, cordões ópticos, cabos de fibra óptica, conectores e adaptadores ópticos e conjuntos 

de emenda óptica; em sua fábrica matriz em Pinhais-PR 
 

Produção e comercialização de produtos para redes de telecomunicação, como cabos de fibra óptica e conjuntos de emenda óptica 
em sua fábrica filial em Linhares-ES e centro de distribuição em Linhares-ES 

 

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato nº 0064/ITAC/2018 e para o endereço acima citado. 
 
 

Número do Certificado: ITAC-OCS-0022/2018 
Data da aprovação inicial: 05/09/2018 
Data de validade do certificado: 05/09/2021 
Data do término do ciclo de certificação: 05/09/2021 

  

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações 

do ITAC e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados do Certifiq - 
Inmetro. 
 
 

 

Curitiba, 05 de novembro de 2020. (Revisão para adequação de escopo e endereço) 
 
 
 

ITAC - Instituto Tecnológico de Avaliação e Certificação da Conformidade LTDA 
                                   Marcos dos Santos 
                                   Diretor Executivo 
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