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KAMILA ALVES CHIANCA

De: Cpl [cpl-bounces@tre-df.gov.br] em nome de Susan - Officemax 
[susan@officemax.com.br]

Enviado em: quinta-feira, 14 de março de 2019 15:36
Para: cpl@tre-df.gov.br
Assunto: [Cpl] DOCUMENTOS COMPLEMENTÁRES - REQUESITOS SUSTENTABILIDADE
Anexos: image001.png; 590049PATNo597443.pdf; RELÁTÓRIO ABNT.pdf; ATT00165.txt

Prezados, boa tarde! 
 
Segue anexo documentos complementares onde consta campo próprio e item resíduos, salientamos que para a 
emissão de certificados, são analisados todos os requisitos, especialmente quanto a destinação, podendo ser 
corroborado. 
 
Por gentileza, confirmar o recebimentos do mesmo. 
 
Atenciosamente, 
 
 

Susan  
 

Departamento Comercia 
(11)4739-3020   
Whatsapp (11) 96844-3677 
 

  
 
 
 

Clique com o 
botão d ireito 
do mouse 
aqui para 
baixar 
imagens. Para   

Livre de vírus. www.avast.com.  

 



 

 
Av. Saraiva, 400 – Brás Cubas – Mogi das Cruzes – SP – CEP: 08745-140 

Tel.: (11) 2377-7158 / 2377-7477 
www.jsl.com.br 

 

Mogi das Cruzes, 14 de Março de 2019. 
 

 
 

Declaração  
 

 

Declaramos para os devidos fins licitatórios, que a empresa JSL S.A., pessoa jurídica de direito privado, sediada na 
Avenida Saraiva n° 400, Brás Cubas – Mogi das Cruzes - SP, CEP 08745-140, inscrita no CNPJ sob o nº. 
52.548.435/0027-08 e Inscrição Estadual sob o n° 454.011.653.111, executa os serviços especializados da coleta, 
transporte e destinação final de resíduos classe IIA e IIB, conforme classificação do órgão competente, Companhia 
de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB, gerado nas instalações da: 

 
OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 
R. Pedro Genovez, 400 – Vila Suissa – Mogi das Cruzes – SP. 
CEP: 08810-280 
CNPJ: 09.258.263/0001-70 
 
 
As partes, desde já, obrigam-se para execução dos serviços descritos e obedecem rigorosamente às normas 
exigidas pelas autoridades públicas, bem como, as do órgão estadual de controle ambiental. 
 
 
 
Coloco-me a disposição para qualquer esclarecimento necessário. 
 
 
 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
 
Marcello Ayub 
JSL S.A – Entender para Atender 
Coordenador Comercial 
Resíduos Industriais 
(11) 2377-7158 
(11) 9 9961-6595 
marcello.ayub@jsl.com.br 
 
 

 
                       

mailto:marcello.ayub@jsl.com.br




Plano de Atividade Técnica

Processo:

PAT: 2859/2018
309.SP.002/18

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Equipe Auditora / Avaliadora

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

RUA PEDRO GENOVES, 400

PG 11PG 12PG 15PE 165

PE 165 - Rótulo ecológico para Mobiliário de Escritório

Verificar a manutenção da conformidade dos critérios do
procedimento específico implementado - Coletar amostras para
envio ao laboratório de referência

Todos os requisitos do PE 165USO DA MARCA

Linha Teck Produtos Códigos Armário
Baixo AB Armário Médio AM Armário Alto

AA Armário Extra Alto AEA Armário Alto
Estante AAE Armário Alto Past. AAP Gaveteiro Volante

GV Gaveteiro Pedestal T-GP-Pedestal
Gaveteiro Fixo 1, 2 ou 3 gavetas T-GP-Gav Gaveteiro
com Pasta Suspensa T-GV-Pasta Mesa angular WK com
e sem gaveteiro WK Mesa de reunião redonda

MRED Mesa de reunião / plataforma retangular
com ou sem gaveteiro MRE Mesa reta / plataforma com
ou sem gaveteiro MR Estação de trabalho ET

Escopo da Certificação:

Objetivo:

Referência Normativa:

Itens Verificados:

Itens Verificados:

Programa de Certificação: 309 - Rótulo ecológico para mobiliário de escritório

Ricardo Mendes Palaio (Auditor-Líder)

18/12/2018( Dia Inteiro )»

19/12/2018( Dia Inteiro )»

Escopo da Auditoria

18/12/2018

Horário Descrição Setor

Dia:

:8 30 Reunião de abertura Matriz

:9 0 Coleta de amostras Matriz

:11 0 6.1 Adequação ao uso Matriz

:12 0 Intervalo para almoço

:13 30 6.3 Critérios para o processo produtivo; 6.11 Autocontrole Matriz

:15 30 6.2 Critérios para matéria prima; 6.7 Aço; 6.9 Resinas sintéticas Matriz

:17 30 Final do primeiro dia
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309.SP.002/18Processo:

2859/2018PAT:

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

19/12/2018

Horário Descrição Setor

Dia:

:8 30 6.4 Critérios para embalagem; 6.5 Critérios para destinação final; 6.6 Critérios
para distribuição

Matriz

:10 0 6.8 Efluentes; 6.10 Critérios ambientais aplicáveis ao processo de fabricação Matriz

:12 0 Intervalo para almoço

:13 0 7.1 Atendimento à legislação ambiental Matriz

:14 30 7.2 Atendimento a regulamentos trabalhistas, anti-discriminatórios e de segurança Matriz

:16 30 Reunião de encerramento Matriz

:17 30 Fim da atividade.

(1) Poderão ocorrer mudanças durante as atividades.
(2) A ABNT garante a confidencialidade de todas as informações a que a equipe de auditoria venha a ter acesso, através do código
de ética assinado pelos membros da equipe e arquivado na ABNT.
(3) Caso a organização não concorde com o Plano proposto, poderá contestar com a devida justificativa no prazo de 05 (cinco) dias
a partir do recebimento deste. Ao término deste prazo, não havendo contestação, o PAT será considerado aprovado.

Ricardo Mendes Palaio
Auditor-Líder

31/10/2018
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Relatório de Atividade Técnica

309.SP.002/18Processo Nº:

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
EIRELI

309-6067/2018RAT Nº:

OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

Todos os requisitos do PE 165USO DA MARCA

PE 165 - Rótulo ecológico para Mobiliário de Escritório

Linha Teck Produtos Códigos Armário Baixo
AB Armário Médio AM Armário Alto AA Armário
Extra Alto AEA Armário Alto Estante AAE Armário Alto Past. AAP
Gaveteiro Pedestal T-GP-PedestalGaveteiro Gavetas  T-GV-
GAVGaveteiro com Pasta Suspensa T-GV-Pasta Mesa angular
WK com e sem gaveteiro WK Mesa de reunião redonda
MRED Mesa de reunião / plataforma retangular com ou sem gaveteiro

MRE Mesa reta / plataforma com ou sem gaveteiro
MR Estação de trabalho ET

Auditoria de Manutenção; Coleta de Amostras na Fábrica

Recomendo a continuidade do processo uma vez que todas as não conformidades sejam resolvidas.

Requisitos:

Critério:

Duração:

Escopo da Certificação Atual:

Documentos de Referência:

Atividades:

Verificar a manutenção da conformidade dos critérios do procedimento
específico implementado - Coletar amostras para envio ao laboratório
de referência

Objetivo:

Análise Critica da Atividade

Equipe Auditora / Avaliadora

PG 11PG 12PG 15PE 165

25/01/2019Data de Término:

24/01/2019Data de Início:

dia(s) /2 2.0 HD(s)

RUA PEDRO GENOVES, 400

CNPJ: 09.258.263/0001-70

Ricardo Mendes Palaio (Auditor-Líder)

25/01/2019»

24/01/2019»

Sites Auditados

Matriz - RUA PEDRO GENOVES, 400 - VILA SUISSA - MOGI DAS CRUZES-0»

Introdução
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309-6067/2018RAT Nº:

309.SP.002/18Processo Nº:
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

A Office Max Indústria e Comércio de Móveis EIRELI, é uma empresa nacional com sede em Mogi das Cruzes/SP
que produz mobiliário corporativo. Atualmente conta com 11 colaboradores e está produzindo com sua capacidade
normal.
Foi evidenciado o Certificado de Conformidade ABNT nº 309.001/18, válido de 30/01/2017 a 15/12/2019.

Constatações de atividades técnicas anteriores:

RAT 309-4778/2017, com a identificação de 0 não conformidades e 3 observações:
1 – Não foi evidenciada a medição da concentração de material particulado no ar (ver RNC 309-6067/2018-632);
2 – O nível de detalhamento das informações para o consumidor é considerado satisfatório (ver 6.4.2 e 6.5);
3 – Foram estabelecidas metas para a redução do consumo de energia, água e combustíveis (ver 6.6, 6.10.1 e
6.10.2).

Minuta de relatório de ensaios nº 18000116, emitida por Tecpar em 29/01/2018;
RAT 309-309-0601/2018;
RNC 309-0601/2018-1 (ver 6.2.3).

6.1 Os produtos são adequados à aplicação pretendida.

Foram evidenciados:

• Certificado de conformidade nº MOV-647/2018, Mesa angular WK com e sem gaveteiro (WK) / Mesa
de reunião redonda (MRED) / Mesa de reunião plataforma retangular com ou sem gaveteiro (MRE) / Mesa reta
plataforma com ou sem gaveteiro (MR), validade 08/05/2018 a 08/05/2021, emitido por CERTA;
• Certificado de conformidade nº MOV-647/2018-1, Armário Baixo (AB) / Armário Médio (AM) / Armário
Alto (AA) / Armário Extra Alto (AEA) / Armário Alto Estante (AAE) / Armário Alto Past. (AAP), validade 08/05/2018 a
08/05/2021, emitido por CERTA;
• Certificado de conformidade nº MOV-647/2018-2, Gaveteiro Pedestal (T-GP-Pedestal) / Gaveteiro Fixo
1, 2 ou 3 gavetas (T-GP-Gav) / Gaveteiro com Pasta Suspensa (T-GV-Pasta), validade 08/05/2018 a 08/05/2021,
emitido por CERTA;
• Certificado de conformidade nº MOV-647/2018-3, Estação de trabalho - ET, validade 08/05/2018 a
08/05/2021, emitido por CERTA;
• MD-001 Memorial descritivo mesa WK linha Teck (revisão 01, 25/03/2011);
• MD-003 Memorial descritivo mesa reta linha Teck (revisão 01, 25/03/2011);
• MD-004 Memorial descritivo estação de trabalho linha Teck (revisão 01, 25/03/2011);
• MD-005 Memorial descritivo armário linha Teck (revisão 02, 25/03/2011);
• MD-006 Memorial descritivo gaveteiro volante linha Teck (revisão 01, 25/03/2011);
• MD-007 Memorial descritivo gaveteiro volante com pasta suspensa linha Teck (revisão 02, 25/03/2011)
;
• MD-008 Memorial descritivo gaveteiro volante linha Teck (revisão 01, 25/03/2011);
• MD-009 Memorial descritivo gaveteiro volante com pasta suspensa linha Teck (revisão 01, 25/03/2011)
;
• MD-010 Memorial descritivo gaveteiro pedestal linha Teck (revisão 01, 25/03/2011).

6.2.1 O fabricante tem uma política de aquisição sustentável de madeira e um sistema que permite a rastreabilidade
da madeira, possuindo certificação FSC (ver “a” e “b”).
6.2.2 Não são utilizados produtos que contenham substâncias ou preparações perigosas (ver “c”).
6.2.3 Os painéis utilizados são classificados como E1 (ver “c”, “d”, “e” e “f”).
6.2.4 Os painéis utilizados não são tratados com fungicidas ou inseticidas (ver “c”).
6.2.5 Não foi evidenciado o uso de tecidos nos produtos certificados (ver “g”).

Foram evidenciados:

a) Certificado FSC código: APCER-COC-150198, válido de 20/06/2018 a 12/11/2019, licença FSC-
C123207, consulta realizada em 24/01/2019 às 12:59 UTC ao site “br.fsc.org/pt-br”;
b) Certificado FSC código: SCS-COC-000043, código da licença: FSC-C003088, emissão 01/07/2015,
validade 30/06/2020, consulta realizada em 24/01/2019 às 13:00 UTC ao site “br.fsc.org/pt-br”, do fornecedor
Duratex S.A.;
c) Declaração CEDOC MLP/MAT.006781, emitida por Duratex S.A. em 11/12/2018, atestando que:

Comentários
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309-6067/2018RAT Nº:

309.SP.002/18Processo Nº:
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

i. Não são adicionados aos seus produtos preservativos de madeira, nem os compostos descritos em
6.2.2 b) do PE-165.04;
ii. As chapas de MDF e MDP fornecidas à Office Max que são revestidas nas duas faces são
classificadas, com relação ao formaldeído, com E1;
iii. Não são utilizados fungicidas ou inseticidas em seus produtos.
d) Pedido de compra 0785, MDP 18MM 2F ARGILA (180 chapas) / MDP 25MM 2F ARGILA (48 chapas),
fornecedor Duratex S.A., 23/11/2018;
e) Cotação, emitida por Duratex S.A. em 24/11/2018, referente a: “P BP AGAGU2 18,0 1840 2750 00036
MDP MADEPLAC BP TEXT FR ARGILA 2FC E1” e “P BP AGAGU2S 25,0 1840 2750 00024 MDP MADEPLAC BP
TEXT FR ARGILA 2FC E1”;
f) DANFE referente à nota fiscal 000371046, emitida por Duratex S.A. em 05/01/2019,referente a “P BP
AGAGU2 18,0 1840 2750 00036 MDP MADEPLAC BP TEXT FR ARGILA 2FC E1”;
g) Declaração, do fabricante, de que não são utilizados tecidos ou vidros em seus produtos, 03/12/2018.

Foram coletadas, na produção do fabricante, amostras para a determinação do teor de formaldeído, retiradas de um
painel MDP identificado como “MDP MADEPLAC BP TEXT FR OVO 2FC E1, P BP-OVOVU2 18,0 1.840 2.750,
ordem de produção 1742580 – 21/01/2019”.
As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos (1 para as amostras de 50 x 400mm e 1 para as amostras de
25x25mm, em triplicata) que foram lacrados com a fita ABNT.

As amostras serão enviadas ao Instituto de Tecnologia do Paraná – Tecpar / Laboratório de Tecnologia de Materiais
– LTMA, Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775, Curitiba/PR.

6.3.1 Foi evidenciada declaração do fabricante de que não é utilizado formaldeído no processo produtivo, datada de
03/12/2018.

6.3.2 (ver RNC 309-6067/2018-1) O material particulado gerado no processo de produção é captado por sistema de
exaustão dotado de filtros manga.

6.3.3 Foi evidenciada declaração do fabricante de que não é utilizado gesso ou painéis minerais no produto, datada
de 03/12/2018.

6.3.4 Foi evidenciada declaração do fabricante de que não são utilizados tecidos ou painéis de vidro no produto,
datada de 03/12/2018.

6.3.5 (ver OBS 01/06 e OBS 02/06) O fabricante armazena os produtos químicos, que utiliza em seu processo
produtivo, seguindo as normas e legislação aplicáveis à saúde, segurança e meio ambiente.

Foram evidenciados:

• Embalagem de 60kg de Selafos 108 Z, lote 1129718;
• FISPQ nº 0088 Selafos 108Z – Klintex (revisão 01, 19/03/2015);
• Tinta Politherm 26R TX Cinza PTL 018 11230, código 12354768, WEG e a respectiva FISPQ
(09/08/2017).

6.4.1 O produto é embalado com papelão, plástico bolha, fita de arquear ou filme plástico, que são materiais
recicláveis.

6.4.2 O MT-001 Manual técnico: Instruções de conservação e montagem (revisão 03, 20/05/2018) possui instruções
para limpeza e conservação, bem como condições de garantia.

6.5 O produto é facilmente reciclável e o cliente é informado para que retorne ao fabricante para que seja realizada a
destinação correta de seus componentes (ver 6.4.2 e 6.10.3).

6.6 (ver OBS 03/06, OBS 04/06 e OBS 05/06) O fabricante possui frota própria para distribuição dos produtos, porém
o abastecimento e a manutenção são realizados por provedores externos. A programação das cargas é feita visando
o menor percurso e, consequentemente, menor consumo de combustível.

Foram evidenciados:

• Fluxograma – Plano de otimização da logística / distribuição (29/01/2018);
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309-6067/2018RAT Nº:

309.SP.002/18Processo Nº:
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

• DANFE referente à nota fiscal eletrônica 731, emitida por Nerli Siqueira da Silva Mecânica - ME (CNPJ
10.440.537/0001-26), referente a troca de bomba hidráulica e óleo do motor, câmbio e diferencial do veículo placas
EVB-6656;
• Consulta ao portal eletrônico “Via Rápida Empresa” da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo referente ao protocolo (licenciamento integrado)
1710384.2019-53 de 25/01/2019, do provedor Nerli Siqueira da Silva Mecânica - ME (CNPJ 10.440.537/0001-26).

6.7.1 (ver 309-6067/2018-2) O fabricante utiliza peças de aço que são adquiridas prontas e já pintadas.
Eventualmente é realizada a preparação dos metais e a pintura internamente.

Foram evidenciados:

• Pedido Office Max nº 0836, 04/12/2018;
• DANFE referente à nota fiscal 000007512, de 16/01/2019, fornecedor JNF Indústria de Componentes
para Móveis Ltda., CNPJ 09.119.524/0001-70.

6.7.2 O fabricante realiza o tratamento de metais anterior à pintura, sem a utilização de substâncias químicas
classificadas como altamente tóxicas ou perigosas para a saúde e o meio ambiente.

Foram evidenciados:

• FISPQ nº 0067 SALO DC 21 – Klintex (revisão 01, 22/01/2015);
• FISPQ nº 0182 SALOCOLOID 513 ZL (revisão 01, 20/06/2016);
• FISPQ nº 0088 SALOFOS 108 Z (revisão 01, 19/03/2015);
• FISPQ nº 0059 SALOTEX 904 – Klintex (revisão 01, 14/01/2015);
• FISPQ nº 0120 SALOCLEAN 245 (revisão 01, 27/05/2015).

6.7.3 Não foi evidenciada a utilização de metais revestidos com cromo, níquel, estanho ou seus compostos.

6.7.4 O fabricante realiza, eventualmente, pintura eletrostática em cabine provida de ventilação local exaustora e
filtros manga. Os resíduos são coletados e reaproveitados no processo de pintura.

6.8 Os efluentes líquidos gerados são coletados para a destinação apropriada. Como o processo de pintura, cujo pré
tratamento é gerador dos efluentes, ocorre esporadicamente a coleta mais recente de efluentes ocorreu em 2016
(ver 6.10.3).

6.9 A fita de borda utilizada é de PVC e é facilmente removível, conforme evidenciado na remoção manual realizada
em fita de borda colada em uma “parte frontal de gaveta”. Os resíduos são enviados para destinação correta (ver
6.10.3).

6.10.1 (ver OM 01/01) O consumo de energia é monitorado mensalmente, conforme evidenciado na planilha “Conta
de luz EDP – Office Max (2018)”. O consumo de energia também é monitorado contabilmente através do DRE
(Demonstrativo de Resultados do Exercício), com a meta de R$ 8.000,00/mês (aproximadamente 0,8% do
faturamento). Foi evidenciado o Manual de consumo de energia, com orientações para economia de energia elétrica.

6.10.2 (ver OM 01/01) Foram tomadas ações para a redução do consumo de água da rede, como a instalação de um
sistema para captação e reutilização de água da chuva (utilizada em descargas, lavagem dos caminhões e pátio).
Foram evidenciados o manual “Consumo de água – IMPORTANTE SABER!!!!!” com orientações para a redução do
desperdício de água e a planilha “Conta de água SEMAE – Office Max - 2018 ”.
O consumo de água também é monitorado contabilmente através do DRE (Demonstrativo de Resultados do
Exercício), com a meta de R$ 1.400,00/mês (aproximadamente 0,1% do faturamento).

6.10.3 (ver OBS 06/06) O fabricante possui um programa de gestão de resíduos, conforme evidenciado na planilha
“Controle de resíduos – monitoramento da disposição” (atualizado em 27/12/2018) e em “Gestão de resíduos –
Planos de ação para melhoria contínua no processo produtivo levando em consideração a conscientização para a
utilização dos recursos disponíveis” (atualizado em 25/11/2018).

Foram evidenciados:

• Ordem de serviço nº 01973 emitida por Transportadora Camargo Silva Ltda. em 12/12/20218,
referente à coleta de uma caçamba (36m³) de retalhos de madeira, que serão destinados à empresa Reciclatec;
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309-6067/2018RAT Nº:

309.SP.002/18Processo Nº:
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

• Licença de operação (CETESB) nº 26005259, versão 01, válida de 31/01/2017 a 24/04/2020,
Reciclatec Reciclagem e Comércio de Resíduos Industriais Ltda. (CNPJ 05.473.606/0001-68);
• Ticket de pesagem nº 932595, emitido por RFR Comércio e Reciclagem de Resíduos Ltda. em
21/07/2018, referente a 2100 kg de “chaparia”;
• Licença de operação (CETESB) nº 15009099, versão 01, válida de 10/12/2018 a 10/12/2023, RFR
Comércio e Reciclagem de Resíduos Ltda. (CNPJ 07.100.026/0001-50);
• Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal (IBAMA) nº 790148, emitido em 18/12/2018,
validade 18/03/2019;
• Certificado de destinação final, emitido por Alternativa Ambiental (CNPJ 06.125.276/0002-63, referente
a resíduos sólidos coletados em março/2016, não houve volume suficiente para nova coleta desde então;
• Licença de operação (CETESB) nº 26004953, versão 01, válida de 11/11/2015 a 11/11/2019,
Alternativa Ambiental Ltda. (CNPJ 06.125.276/0002-63);
• Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental (CETESB) nº 26003809, versão 01,
emissão 09/04/2014, validade 09/04/2018, gerador Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda., destinação
Alternativa Ambiental Ltda., mix sólidos / pilhas, baterias e carvão ativado / sucatas eletrônicas / efluente industrial
gerado por tratamento superficial de peças metálicas / lâmpada de vapor de mercúrio;
• Declaração de destinação de resíduos, da JSL S/A para Engep Ambiental Ltda., 26/12/2018;
• Licença de operação (CETESB) Nº 57001492, válida de 07/07/2014 a 07/07/2019, Engep Ambiental
Ltda. (CNPJ 17.354.555/0002-15).

6.11 O processo produtivo é controlado através de inspeções realizadas no produto e do monitoramento dos
requisitos constantes no PE-165.4 (ver 6.3.1 a 6.3.5).

7.1 (ver RNC 309-6067/2018-3) O fabricante cumpre a legislação e regulamentos ambientais aplicáveis.

Foram evidenciados:

• Certificado de Regularidade (IBAMA), CR 3902341, emissão 23/11/2018, validade 23/02/2019;
• Licença Prévia, de Instalação e Operação (CETESB) nº 91001661, versão 01, emissão 29/03/2018,
validade 29/03/2023, Renovação de licenciamento, atividade a ser desenvolvida no local “Armários modulados
madeira, fabricação de”, obs: válida para a produção de móveis com predominância de madeira;
• AVCB 181854, emissão 05/05/2015, validade 04/05/2018;
• Relatório de vistoria de projeto técnico, protocolo de vistoria nº 187448-2/2018, 01/08/2018.

7.2 O fabricante demonstrou cumprir a legislação trabalhista brasileira.

Foram evidenciados:

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), vigência set/2018 a set/2019, emitido por NEN
Assessoria Medicina e Segurança do Trabalho;
• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) vigência set/2018 a set/2019, emitido
por NEN Assessoria Medicina e Segurança do Trabalho;
• Atestado de saúde ocupacional (ASO) do operador de seccionadora Diego da Silva Dias, emitido por
NEN Assessoria em 07/11/2018;
• Atestado de saúde ocupacional (ASO) do ajudante de produção Adriano Eduardo de Oliveira, emitido
por NEN Assessoria em 07/11/2018;
• Atestado de saúde ocupacional (ASO) do pintor de metais José António Alves de Melo, emitido por
NEN Assessoria em 07/11/2018;
• Ficha de controle de entrega de EPIs, do operador de seccionadora Diego da Silva Dias, com registros
de 26/11 a 03/12/2018;
• Ficha de controle de entrega de EPIs, do ajudante de produção Adriano Eduardo de Oliveira, com
registros de 30/11 a 12/12/2018;
• Ficha de controle de entrega de EPIs, do pintor de metais José António Alves de Melo, com registros
de 03 e 13/12/2018;
• Registro de empregados, do operador de seccionadora Diego da Silva Dias, admitido em 01/12/2015;
• Registro de empregados, do ajudante de produção Adriano Eduardo de Oliveira, admitido em
07/01/2013;
• Registro de empregados, do pintor de metais José António Alves de Melo, admitido em 16/09/2013.

USO DA MARCA
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309-6067/2018RAT Nº:

309.SP.002/18Processo Nº:
OFFICE MAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.258.263/0001-70

OM 01/01 O registro das orientações passadas referentes à redução do desperdício de água poderia ser melhorado.

OBS 01/06 Convém que as FISPQs sejam mantidas próximas a todos os locais de armazenamento dos produtos
químicos;
OBS 02/06 Convém que os tanques do tratamento pré-pintura contenham a identificação de seu conteúdo;
OBS 03/06 Convém que se evidencie melhor o controle de emissões dos veículos;
OBS 04/06 Convém que a meta para consumo de combustível seja definida em L/km, para melhor controle;
OBS 05/06 Convém que a documentação referente ao licenciamento ambiental das oficinas que realizam a
manutenção dos veículos seja mantida atualizada;
OBS 06/06 Convém que sejam estabelecidos controles mais efetivos das quantidades de resíduos gerados e
enviados para a destinação final.

Pelo que foi possível evidenciar durante a atividade, uma vez tomadas as devidas ações para a correção das não
conformidades identificadas, o fabricante estará conformidade com os requisitos do PE-165.04.

O fabricante divulga a certificação com o uso da Marca de Conformidade ABNT para Rótulo Ecológico no manual
técnico que acompanha o produto (ver 6.4.2).

Observações

Oportunidades de Melhoria

Conclusão

Não-conformidades geradas

309-6067/2018-1 309-6067/2018-2 309-6067/2018-3

Documentos Anexos

RQ-166.01;Solicitação de ensaios laboratoriais.

30/01/201928/01/2019

Aprovações

Ricardo Mendes Palaio

Auditor-Líder

Thiago Ernani Guinancio Milagres

ABNT Certificadora
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