
 

 

 

 

 

 

   Nº 23.014/21 
 

 
A ABNT concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da Qualidade à 
empresa: 
ABNT grants the conformity certificate of the quality management system to the company: 

 

Empresa Concessionária de Rodovias do 
Sul S/A  
CNPJ: 02.511.048/0001-90 

 

Implementado para a(s) atividade(s) de: 
Implemented for the following activity(ies): 
 

 
Atividades de administração de serviços e operação 
em rodovia incluindo todas as atividades de 
conservação de rotina, projetos e gestão de obras, 
manutenção, pedágio, assistência ao usuário 
(socorro mecânico, guincho e atendimento pré-
hospitalar), inspeção de tráfego e serviço de 
pesagem na concessão da Ecosul. 
 
 

Exercida(s) na unidade localizada em: 
Executed in the unit located in: 

 

Rodovia BR 116 - KM 511 - Retiro  
96070-560 - Pelotas - RS 
 

Atendendo aos requisitos da Norma: 
Meeting the requirements of the Standard:  
 

ABNT NBR ISO 9001:2015 
 

Primeira concessão: 27/01/2021 
First concession: 

  

Período de validade: 
Validity period: 
 

27/01/2021 a 27/01/2022 
 

                                                                 Rio de Janeiro, 03 de Fevereiro de 2021 
 

 

 

 

 

 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager  

  
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em original e 
com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser 
confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.  
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with the ABNT 
stamp in dry high-relief, duly signed by the Systems Certification Manager Its validity may be confirmed at the following eletronic address: 
www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300 / Fax: (21) 3974-2315). 
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     Nº 23.014/21 
 

 
O presente Anexo concede o certificado de conformidade de Sistema de Gestão da 
Qualidade à empresa:  
This annex  grants the conformity certificate of the quality management system to the company: 
 

 

Empresa Concessionária de Rodovias do 
Sul S/A  
CNPJ: 02.511.048/0001-90 
 

 
 
 

Base SAU - Arroio Grande 

BR 116 km 607 
Base e Pedágio Capão Seco 
BR 392 km 52 

Base SAU - Canguçu 

BR 392 km 125 
Base Pelotas  
BR 116 km 524 

Base SAU - Turuçu 

BR 116 km 492 
Pedágio Pavão 
BR 116 km 541 

Laboratório de Solos 
Rua Manoel Santos Victória, 513, - 
Capão do Leão 

Pedágio Retiro 

BR 116 km 511 

Pedágio Glória 
BR 101 BR 392 km 111 

PPV Capão Seco 
BR 392 km 48 

Base e Pedágio Cristal 
BR 116 km 430 

PPV Retiro 
BR 116 km 509 

 
 
Primeira concessão: 27/01/2021 
First concession: 

 
Período de validade: 
Validity period: 
 

27/01/2021 a 27/01/2022 
 

Rio de Janeiro, 03 de Fevereiro de 2021. 
 

  

 

 
 
 
 
 
Guy Ladvocat 
Gerente de Certificação de Sistemas  
Systems Certification Manager 

 
Este certificado é suportado por contrato de atendimento à Norma e procedimentos da ABNT e é válido somente em 
original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação Sistemas. Sua validade 
pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. 
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315) 
This certificate is sustained by a contract of compliance with ABNT Standard and procedures and will be valid only its original form and with 
the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the System Certification Manager. Its validity may be confirmed at the following eletronic 
address: www.abnt.org.br. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315) 
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