Data de Emissão Atual:
Data de validade:
Número de Identidade do
Certificado:

27 de Janeiro de 2022
05 de Agosto de 2024

Aprovações Originais:
ISO 14001 - 06 de Maio de 2015

10424606

CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO
Certificamos que o Sistema de Gestão de:

Andrade Gutierrez Engenharia S.A.
Av. das Nações Unidas, 12495, 3º ao 5° andar, Cidade Monções, São Paulo, 04578-000, SP, Brasil

foi aprovado pelo LRQA de acordo com a (s) seguinte (s) norma (s):

ISO 14001:2015
Números de Aprovação: ISO 14001 – 0011455
Este certificado é válido somente se associado com o anexo do certificado contendo o mesmo número, no qual estão listados os
locais aplicáveis a esta aprovação

O escopo de aprovação é aplicável a:
Fornecimento de serviços de engenharia, suprimento, construção, comissionamento epartida de empreendimentos de
infraestrutura, construção civil, edificação e montagemeletromecânica industrial executados através de serviços próprios ou
gerenciamento deterceiros.

Cliff Muckleroy
________________________
Area Operations Manager Americas
Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda
Por e em nome de: LRQA Limited
LRQA Group Limited, its affiliates and subsidiaries and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'.
LRQA assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or
howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register do Brasil Ltda, Rua Helena, 235 - 11º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP 04552-050, Brasil for and on behalf of: LRQA Limited, 1 Trinity Park,
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Anexo do Certificado
Localização

Atividades

Av. das Nações Unidas, 12495, 3º ao 5° andar, Cidade
Monções, São Paulo, 04578-000, SP, Brasil

ISO 14001:2015
Presidência, UN Américas, UN Energia, Óleo e Gás,
Planejamento Empresarial, Excelência Operacional,
Engenharia, Equipamentos, Suprimentos, TI, Gente e
Gestão, Compliance, Jurídico.

Av. do Contorno, 8279, 3º andar e 10º andar, Belo Horizonte,
30110-059, MG, Brasil

ISO 14001:2015
Suporte Comercial, Planejamento e Controle,
Contabilidade, Centro de Gestão, Jurídico Trabalhista e
Tributário, UN Não operacional, Auditoria, Compliance e
TI.
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