Certificate n. CQ 3247
We hereby certify that the quality system operated by / Certificamos que o sistema da qualidade da empresa

GISAMAR USINAGEM LTDA
Legal address
Endereço (Matriz)

Rua São Brás, 67/93 – Chácara Califórnia
São Paulo (SP) – Brasil CEP 03406-020

Operative site address
Endereço (Filial)

Rua São Brás, 67/93 – Chácara Califórnia
São Paulo (SP) – Brasil CEP 03406-020

is in compliance with the standard / está conforme com as exigências requeridas pela norma

EN ISO 9001:2008
concerning the following activities / sobre as seguintes atividades

Manufacture of metallic items
Fabricação e prestação de serviços de peças usinadas

The use and the validity of this certificate shall satisfy
the requirements of the rules for the certification of
management systems
O uso e validade deste certificado devem satisfazer os
requísitos e as regras para a certificação do sistema de
gestão
For any information, effective and updated concerning
eventual changes on the status of certification of this
certificate, you can contact the e-mail address:
info@smcsk.com
Para qualquer informação, eficaz e atualizada sobre
eventuais mudanças no status da certificação deste
certificado, poderá ser consultado através do endereço
de e-mail: info@smcsk.com
The validity of this certificate depends on an annual
audit and on a complete review every three years of the
management system.
A validade deste certificado depende de uma auditoria
anual e uma revisão completa a cada três anos do
sistema de gestão

Produzione di componenti metallici
Code
Âmbito de aplicação
First Issue
Primeira emissão
Expiring date
Validade

EA 17
Current Issue
Edição atual
Validity from:
Validade a partir de:
to:
até:

31/03/2017
15/09/2018

Reason for the certificate change (current issue):
Razão para a mudança de certificado (edição atual):

31/03/2017
31/03/2017
15/09/2018

---

This certificate is property of SMC Slovensko a.s. and must be returned on request
Este certificado é de propriedade da SMC Slovensko a.s. e terá que ser devolvido a mesma quando requerido

SMC Slovensko a.s., Karadžičova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com

_______________________________
Manager Representative

