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TECNOLOGIA DE PONTA PARA A GARANTIA
DE CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO E
INTEGRIDADE E SEGURANÇA DE
INSTALAÇÕES

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY TO
ENSURE THE OPERATING CONDITIONS,
INTEGRITY AND SAFETY OF
INSTALLATIONS

EMPRESA

COMPANY

A missão da ICT – Engenharia e Inspeção, empresa
especializada em soluções ágeis, é oferecer serviços de
inspeção e ensaios não destrutivos com confiabilidade,
qualidade e segurança a partir do uso das melhores técnicas
disponíveis e contando com profissionais altamente
treinados e qualificados. O seu objetivo é ser líder no
atendimento dos serviços de inspeção e ensaios não
destrutivos nos seguimentos OnShore, Offshore e Industrial.

The mission of ICT – Engineering and Inspection, a company
specialized in agile solutions, is to offer inspection services
and non-destructive testing with reliability, quality and
safety through the use of the best available techniques and
by relying on highly trained and qualified professionals. Its
goal is to be a leader in inspection and non-destructive
testing’s services acting in the OnShore, Offshore and
Industrial segments.

Valores
SEGURANÇA DOS COLABORADORES;
SATISFAÇÃO TOTAL DOS CLIENTES;
QUALIDADE NOS SERVIÇOS OFERECIDOS;
COMPROMETIMENTO E SERIEDADE PARA COM OS
CLIENTES, OS COLEGAS DE TRABALHO, A EMPRESA E
OS FORNECEDORES;
ÉTICA NO TRABALHO.

Values
EMPLOYEES´SAFETY;
CUSTOMERS’ TOTAL SATISFACTION;
QUALITY IN OFFERED SERVICES;
COMMITMENT AND SERIOUSNESS TOWARDS
CUSTOMERS, COWORKERS, COMPANY, AND SUPPLIERS;
ETHIC WORK

Adequação NR-13
NR-13 Adequacy
A
inspeções
nas
instalações
industriais
são
imprescindíveis para evitar e/ou minimizar danos e riscos
e para a preservação de equipamentos e sistemas.
NR-13 é a norma regulamentadora 13 do Ministério do
Trabalho e Emprego do Brasil, e tem como objetivo
condicionar inspeção de segurança e operação de
vasos de pressão e caldeiras.

Inspections at industrial facilities are essential to avoid
and/or minimize damage and risks and to preserve the
equipment and systems.
NR-13 is the regulatory standard #13 of the Brazilian
Ministry of Labor and Employment, and its purpose is to
condition the inspection of safety and operation of
pressure vessels and boilers.

SERVIÇOS
Inspeção de equipamentos (onshore, offshore, sondas de
petróleo e periféricos)
Inspeção de soldagem
Ensaios não destrutivos (NDT)
Certificação de container, skids e caixa de transporte
Certificação de equipamentos de içamento (eslingas, cintas
têxteis, manilhas, cabos de aço, talhas, ponte rolante etc.)
Certificação e teste hidrostático em mangotes marítimos e
mangueira de incêndio
Teste de carga e teste hidrostático em equipamentos e dutos
Treinamentos técnicos (curso de especialização e segurança)
Serviços de metrologia (aferição e calibração de instrumentos
de medição, pressão e temperatura)
Serviços de soldagem (elaboração de procedimentos,
qualificação de soldadores, execução e supervisão)
Adequação NR-10 (segurança em instalações e serviços em
eletricidade)
Adequação NR-11 (transporte, movimentação, armazenagem e
manuseio de materiais)
Adequação NR-12 (segurança no trabalho em máquinas e
equipamentos)
Adequação NR-13 (vasos de pressão, caldeiras a vapor e
tubulação)
Adequação NR-20 (tanques de produtos inflamáveis e
combustíveis)

OUR CAPABILITIES
Equipment inspection (onshore, offshore, oil rigs and peripherals)
Welding inspection
Non Destructive Testing (NDT)
Containers, skids and transport crates’ certification
Lifting equipment’s certification (slings, webbing slings, shackles, steel cables, hoists, overhead
cranes, etc.)
Marine hoses and fire hoses’ certification and hydrostatic test
Equipment and pipelines’ load test and hydrostatic test
Technical training (specialization and safety courses)
Metrology services (gauging and calibration of measurement, pressure and temperature
instruments)
Welding services (preparation of procedures, qualification of welders, execution and supervision)
NR-10 adequacy (safety in facilities and services in electricity)
NR-11 adequacy (transportation, movement, storage and handling of materials)
NR-12 adequacy (safety at work in machinery and equipment)
NR-13 adequacy (pressure vessels, steam boilers and piping)
NR-20 adequacy (tanks for flammable and combustible products)
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