
 

CERTIFICADO DE SERVIÇO EXECUTADO 

 
Foto do local: 

C3 ENGENHARIA 
LOCAL: 
26/12/2018 

VISÃO GERAL 

Escopo e Histórico do Serviço 

Nesse tópico descreve-se a atividade realizada de forma sucinta e direta e se já houve 

trabalhos antecedentes semelhantes no mesmo local de execução. 

Exemplo:  

Execução de manutenção em fornos, caldeiras e sistemas auxiliares durante as paradas de manutenção 

da Unidade. Este serviço também já foi executado no ano de 2018, em Manaus-AM, na Refinaria Isaac 

Sabbá – REMAN. 

Características técnicas dos serviços 

As atividades relativas ao escopo do serviço devem ser relatadas de forma detalhada 

conforme execução e o objeto do contrato. 

Exemplo: Consiste nos serviços de manutenção de internos, estruturas e acessórios dos fornos de 

processo e fornos de utilidades. Os serviços de manutenção em fornos foram executados durante as 

paradas programadas da unidade conforme detalhado a seguir: 

- Pré-parada: 

Detalhamento e planejamento de serviços, pré-fabricação e montagem de peças, andaimes;  

 

 



 

- Parada: 

Serviços de caldeiraria, soldagem, elétrica; 

Tratamento térmico; 

Ensaios não destrutivos; 

Serviços em espaço confinado; 

Hidrojato; 

Teste hidrostático; 

Substituição de tubulação 

Remoção, revisão e reengaxetamento de válvulas; 

Lavagem e neutralização de câmaras de radiação; 

 

- Pós parada: 

Recomendações, Confecção de relatórios de inspeção, emissão de data-book. 

Cronograma/Efetivo 

Descreva o cronograma, data de início e fim, e qual foi o efetivo para realizar o 

serviço. Em casos de variação de efetivo, utilizar o pico. 

Exemplo: Os serviços foram executados de 06/02/2018 à 06/02/2019. Durante o pico de serviços 

alcançou efetivo de 114 funcionários. 

Resultados finais  

Conclua quais foram os resultados do serviço e cite os destaques. 

Exemplo: Os prazos pré-estabelecidos foram cumpridos assim como todos os requisitos de segurança. 

Conforme avaliação do cliente, atingimos nota máxima em critérios de SMS.  

APROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DO SERVIÇO REALIZADO 

Aprovamos a conclusão do serviço realizado no padrão de qualidade e segurança exigíveis em alto nível. 

Nome Cargo Data 

   

   

   

         

Aprovado por   Data  Aprovado por   Data 

 


