
 
 

  
Data de Emissão Atual: 26 de Fevereiro de 2021 Aprovações Originais: 
Data de validade: 12 de Janeiro de 2024 ISO 9001 - 13 de Janeiro de 2012  
Número de Identidade do 
Certificado: 10343242 
  
 

 

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 

 

 

 

Cliff Muckleroy 

Area Operations Manager Americas 

Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda 

Por e em nome de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 
             

 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register 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 Lloyd's 
Register 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. 
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Certificamos que o Sistema de Gestão de: 

Salvi Eletro Fittings Materiais 
Elétricos Ltda. 

 
 
 

Rua Pureza Marques de Oliveira nº 63, Nucleo Micro Ind. Presidente Wilson, Jandira, 06602-010, Brasil 

 

  

foi aprovado pelo Lloyd's Register de acordo com a (s) seguinte (s) norma (s):  

ISO 9001:2015 

 

 

 

Números de Aprovação: ISO 9001 – 0011370 

 
 

 

O escopo de aprovação é aplicável a:  

 

Fabricação, comercialização importação e exportação de produtos para geração, Transmissão e distribuição de energia elétrica e de 
sinais óticos para redes elétricas, de  telefonia, de dados, de imagens e iluminação, de esquadrias em geral; e a prestação de 
serviços de engenharia, projetos, consultoria, assistência técnica, construção civil, montagem e manutenção elétrica. Importação, 
exportação, comercialização e industrialização de materiais e acessórios elétricos destinados a redes de transmissão e distribuição 
de energia elétrica e redes de telecomunicações, industrialização de equipamentos de segurança para energia elétrica e 
representação técnica e comercial.   Comércio, importação e exportação de equipamentos de segurança individual e coletiva, 
ferramentas, ferragens em geral e equipamentos eletrônicos, bem como a prestação de serviços de conserto, usinagem e reparos.  

 

 

 


