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Manual de download - Certiﬁcados de Calibração e rastreabilidades.
Para realizar o download do seu Certiﬁcado de Calibração, você deve acessar o site da
Cetec, e informar o login e senha recebidos por e-mail. Siga os passos abaixo:

Passo 1:
Acessar o site da Cetec, e clicar na opção “Certiﬁcados de Calibração” ou pelo link:
http://www.atago-brasil.com/certiﬁcacao

Passo 2:
Inserir o login e senha (recebida via e-mail, após realização de cadastro), nos campos
indicados:
Login: seuemail@empresa.com.br
Senha: D0RBJ99jxu
Dica: Copie e cole sua senha como indicado no e-mail, ela precisará seguir o padrão de
letra maiúscula, minúscula e números, para que o sistema a reconheça.
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Passo 3:
Após acessar o sistema, você encontrará o certiﬁcado de calibração, e estará disponível
para download:

Dica: Você poderá realizar o download de vários certiﬁcados de uma única vez, basta
selecionar os certiﬁcados que deseja. Após o período de 24 meses, o documento será
excluído do nosso site e permanecerá, apenas, em nosso banco de dados.
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Para realizar o download das Rastreabilidades dos
Padrões, siga os passos abaixo:
Nossas rastreabilidades ﬁcam disponíveis em nosso site e não há necessidade de
realizar login.

Passo 1:
Acessar o site da Cetec, e clicar na opção “Certiﬁcados de Calibração” ou pelo link:
http://www.cetec.com.br/certiﬁcados-calibracao
Procure pelo campo “Busca Rastreabilidade”.

Passo 2:
Digite, no campo indicado, o número da rastreabilidade e aperte na opção “buscar certiﬁ
cado”, para que possa realizar o download.

Dica: Para localizar as Rastreabilidades dos Padrões utilizados, procure pelo campo
assinalado abaixo em seu Certiﬁcado de Calibração:
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