
QA/QC
A PJ fornece gerenciamento de inspeção e supervisão dos 
sistemas de gerenciamento de qualidade do Fornecedor 
e Contratada para garantir a integridade da instalação do 
sistema de Condutos. Um componente chave deste trabalho 
é a verificação e validação dos registros de qualidade como 
parte da documentação final necessária para conformidade 
regulamentar e gerenciamento de integridade de ativos de 
Condutos. O envolvimento da PJ garante que os compromissos 
contratuais do Fornecedor e da Contratada sejam cumpridos 
para conseguir uma transferência oportuna para as atividades 
de comissionamento/ partida necessárias para o início  
das operações.

Auditorias
Como parte da documentação do Fornecedor e da Contratada; 
planos, procedimentos, declarações de método, planos de 
inspeção e teste (ITP’s), etc. são aprovados antes do início de 
qualquer atividade de fabricação ou construção. As auditorias 
de PJ englobam Fornecedores / Contratadas que executam 
obras de acordo com a documentação aprovada.

Inspeções
A PJ fornece serviços de inspeção com profissionais 
qualificados, com experiência na fabricação de condutos e 
atividades de construção. Registros diários são mantidos 
durante todo o período de construção para demonstrar 
conformidade e relatar o progresso. 
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Tipos de Projetos

•  Minerodutos de de Longa Distância

•  Rejeitodutos

•  Adutoras de média e longa distância

•  Oleodutos e Gasodutos

Serviços 

•  Revisão e aprovação dos planos,  
 procedimentos, inspeção e planos de teste  
 da Contratada (ITP’s)

•  Auditorias técnicas dos processos de  
 gerenciamento da qualidade implementados 
 pela Contratada de Construção

•  Inspeção de equipamentos e materiais nas 
 instalações do fornecedor e no local

•  Supervisão de inspeção de atividades de 
 campo, incluindo trabalhos iniciais,  
 levantamento, preparação da faixa de 
 servidão, desfile de tubos, curvamento, 
 soldagem / NDT, abertura de valas,  
 assentamento / enchimento, reaterro, 
 reintegração e restauração

•  Verificação / validação de registros de dados 
 de fabricação e documentação de 
 completação como parte dos Sistemas de  
 Integridade de Ativo e Conduto nas 
 Operações do Proprietário 


