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  "A mangueira TIPO 1 não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais esta em desacordo com a recomendação normativa. No caso de um acidente ou 

sinistro, o responsável ou proprietário esta sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. Recomenda-se a sua substituição por no 

mínimo mangueira TIPO 2".

0 mangueiras com RECOMENDAÇÃO de SUBSTITUIÇÃO, devendo ser substituidas imediatamente pois a luva de empataçãoe esta incorreta a indicada.

 "A união luva curta (luva de empatamento menor que 40 mm) não é indicada para uso comercial ou industrial; a sua utilização nestes locais esta em desacordo com a recomendação 

normativa. No caso de um acidente ou sinistro, o responsavel ou proprietario esta sujeito a responsabilidade civil e criminal, além de eventual problema de ressarcimento do seguro. 

Recomenda-se a sua substituição por união adequada conforme a ABNT NBR 14349".

Atendimento ao cliente

Dados de arquivamento e rastreabilidade
nº de identificação da OS: 542-16

Nº DO CERTIFICADO: M695161020121648

Validade / Próximo serviço

A garantia de 12 meses indicada no LACRE limita-se apenas a serviço de 

empatação (quando existente). A validade do ensaio é de 12 meses, sendo 

suspensa em caso de uso. Não aplica-se GARANTIA sobre furos e ou vazamento 

nas empatações que não foram reparadas por nós. O serviço de ensaio apenas 

atesta a presença de furo e ou vazamento no momento do ensaio bem como 

se a mangueira atende as especificações normativas.

Descrição quantitativa e resultados

48
0
0

Total de mangueiras ensaiadas:
Total de mangueiras APROVADAS SEM RESTRIÇÕES:
Total de mangueiras APROVADAS COM RESTRIÇÃO:
Total de mangueiras REPROVADAS/CONDENADAS:

48

INSTITUIÇÃO DE ENSINO
Tipo mangueira adequada: TIPO 2

Composição da Pasta de Serviço Atenção vistoriador / responsavel: a aprovação / liberação da edificação com 

o tipo de mangueira inadequado a recomendação normativa 'pode ocasionar 

processo de responsabilidade civil e criminal em caso de sinistro'.
Resumo

Relatorio de serviço
Termo conclusivo
Informativo sobre instruções e uso

ATENÇÃO VISTORIADOR / PROPRIETARIO: LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESSE 

RELATORIO. RECOMENDAMOS FIXAR UMA CÓPIA NO QUADRO INFORMATIVO DA EMPRESA/CONDOMINIO E 

ARQUIVAR ESSA DOCUMENTAÇÃO PELO PERIODO MINIMO DE 3 ANOS. INFORMAMOS QUE ESSE RELATORIO 

POSSUI UM NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO UNICO, SENDO MANTIDO EM NOSSOS REGISTROS PELO PRAZO MINIMO 

DE 5 ANOS, PODENDO SER SOLICITADO UMA COPIA A QUALQUER MOMENTO PELO PROPRIETARIO ATRAVÉS DOS 

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO. POSSUIMOS CÓPIAS ORIGINAIS E REGISTRADAS DE TODAS AS NORMAS 

DESCRITAS NESSE RELATORIO QUE PODEM SER CONSULTADAS EM NOSSA EMPRESA.

******
******
******

Dados da Edificação:
Descrição da edificação:

000000000/0000-00

01/12/2017

Informações importantes ao cliente/proprietario, vistoriador e ou certificador

0 mangueiras descritas nesta OS estão REPROVADAS, devendo ser substituidas imediatamente pois estão sem condições de uso.

0 mangueiras com RECOMENDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO, devendo ser substituidas imediatamente pois o tipo da mangueira esta em desacordo com a norma ABNT NBR 

12779.

Fique tranquilo! As mangueiras de incendio dessa edificação passaram por manutenção com a qualidade

O mesmo nivel de qualidade presente nos maiores shoppings centers, industrias e condominios da cidade agora a sua proteção!

EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REGISTRADA NO INMETRO SOB O Nº000260/2015 

- 19 ANOS PROTEGENDO O QUE HÁ DE MAIS IMPORTANTE: A VIDA.

Dados do Solicitante: IMPORTANTE
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