C E R T I F I C AT E
for a management system as per

ISO 45001:2018
Evidence of conformity has been furnished.

Metroval Controle de Fluidos Ltda
Headquarter: Rua Christiano Kilmeyers, 819
Parque Industrial Harmonia - BR - 13.380-296 Nova Odessa SP
Local site: Rua Albacora, 250 - Novo Cavaleiros - BR - 27.910-000 Macaé RJ

scope:
Design, development, production, supply, commissioning, commissioning of flow measurement
systems and installation of meters / accessories, chemical injection systems and related fluid (oil, gas and
water) measurement equipment and instruments. Metrological management services through
dedicated software, calibration, dimensional measurement, technical assistance and maintenance of
flow measurement systems and meters / accessories, chemical injection systems with related equipment
and instruments. Construction, assembly and maintenance services of pipelines, metal structures,
electrical systems, instrumentation and automation in onshore and offshore production units.
Scope: 18R2; 19R2 (EA: 18; 19)
Certificate registration No. 73 117 5755

Certificate valid* from 2021-03-14 to 2023-12-21

Audit report No. 4382 1819

Darmstadt, 2021-03-14
Certification body of TÜV Hessen
– Head of Certification body –
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*previous certificate was valid until 2020-12-21
This certification confirms the introduction and maintenance of the Management system specified above and is monitored regularly.
The current validity is verifiable at www.proficert.com. Original certificates contain a glued hologram.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Strasse 16, D-64293 Darmstadt, Germany, Phone +49 6151/600331 Rev-GB-2001

CERTIFICADO
do sistema de Gestão segundo a

ISO 45001:2018
Foi fornecida prova da utilização regulamentada.

Metroval Controle de Fluidos Ltda
Headquarter: Rua Christiano Kilmeyers, 819
Parque Industrial Harmonia - BR - 13.380-296 Nova Odessa SP
Local site: Rua Albacora, 250 - Novo Cavaleiros - BR - 27.910-000 Macaé RJ

Âmbito de aplicação:
Projeto, desenvolvimento, produção, fornecimento, comissionamento, comissionamento de sistemas de
medição de vazão e instalação de medidores / acessórios, sistemas de injeção de produtos químicos e
equipamentos e instrumentos de medição de fluidos (óleo, gás e água) relacionados. Serviços de gestão
metrológica através de software dedicado, calibração, medição dimensional, assistência técnica e
manutenção de sistemas de medição de vazão e medidores / acessórios, sistemas de injeção de
produtos químicos com equipamentos e instrumentos relacionados. Serviços de construção, montagem
e manutenção de dutos, estruturas metálicas, sistemas elétricos, instrumentação e automação em
unidades de produção onshore e offshore.
Scope: 18R2; 19R2 (EA: 18; 19)
N.° de registo do certificado 73 117 5755

Certificado válido* de 2021-03-14 para 2023-12-21

Relatório de auditoria n.° 4382 1819

Darmstadt, 2021-03-14
Posto de certificação do TÜV Hessen
- O chefe do posto de certificação –
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* O certificado anterior era válido até 2020-12-21
Esta certificação confirma a introdução e manutenção do sistema de gestão supramencionado e é controlada com regularidade.
A validade actual pode ser verificada sob www.proficert.com. Certificados originais obtêm um holograma colado.
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Robert-Bosch-Straße 16, D-64293 Darmstadt, Tel. +49 6151/60031 Rev-PT-2001

