MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No:
81737-2010-AQ-BRA-INMETRO

Initial certification date:
15, August, 2003

Valid:
15, August, 2018 - 15, August, 2021

This is to certify that the management system of

ENGEMAN MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
Rua Padre Carapuceiro, 706, Salas 701 e 702, 51.020-280, Recife, PE, Brazil
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
This certificate is valid for the following scope:
Management of operation/maintenance contracts and trading of load
movement, industrial and process equipment applied for oil & gas, miining,
metallurgy, energy generation, transmission and distribution, paper and
cellulose, sugar and alcohol, rail equipment, textile and chemical industries.
Gestão de contratos de operação/manutenção e comercialização de
equipamentos de movimentação de carga, equipamentos industriais e
equipamentos de processo para indústrias dos segmentos: extração e
produção de petróleo; processamento de petróleo, gás e derivados;
mineração; siderurgia; geração, transmissão e distribuição de energia;
produção de papel e celulose; mecânicas e metalúrgicas; açúcar e álcool;
equipamentos ferroviários; têxtil; química.

Place and date:
São Paulo, 05, June, 2018

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: Det Norske Veritas Certificadora Ltda, Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D - 3ºandar - Vila Cruzeiro - São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04726-170. TEL:+ 55 11 3305 3305. dnvgl.com.br/certificacao, dnvgl.com.ar/certificacion, dnvgl.com.cl/certificacion

Certificate No: 81737-2010-AQ-BRA-INMETRO
Place and date: São Paulo, 05, June, 2018

Appendix to Certificate
ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Locations included in the certification are as follows:
Site Name

Site Address

Site Scope

ENGEMAN MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

Rua Padre Carapuceiro, 706, Salas
701 e 702, 51.020-280, Recife, PE,
Brazil

Management of
operation/maintenance contracts and
trading of load movement, industrial
and process equipment applied for oil
& gas, miining, metallurgy, energy
generation, transmission and
distribution, paper and cellulose, sugar
and alcohol, rail equipment, textile and
chemical industries. Gestão de
contratos de operação/manutenção e
comercialização de equipamentos de
movimentação de carga,
equipamentos industriais e
equipamentos de processo para
indústrias dos segmentos: extração e
produção de petróleo; processamento
de petróleo, gás e derivados;
mineração; siderurgia; geração,
transmissão e distribuição de energia;
produção de papel e celulose;
mecânicas e metalúrgicas; açúcar e
álcool; equipamentos ferroviários;
têxtil; química.

ENGEMAN MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

Rua Prefeito Aristeu Ferreira da
Silva, 2805 - Lote 9 - quadra X,
Macaé, RJ, Brazil

Management of
operation/maintenance contracts and
trading of load movement, industrial
and process equipment applied for oil
& gas, miining, metallurgy, energy
generation, transmission and
distribution, paper and cellulose, sugar
and alcohol, rail equipment, textile and
chemical industries. Gestão de
contratos de operação/manutenção e
comercialização de equipamentos de
movimentação de carga,
equipamentos industriais e
equipamentos de processo para
indústrias dos segmentos: extração e
produção de petróleo; processamento
de petróleo, gás e derivados;
mineração; siderurgia; geração,
transmissão e distribuição de energia;
produção de papel e celulose;
mecânicas e metalúrgicas; açúcar e
álcool; equipamentos ferroviários;
têxtil; química.
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