Certificado BR18/10298
O sistema de gestão de

Termomecânica São Paulo S.A.
Avenida Caminho do Mar, 2652
São Bernardo do Campo– SP – 09612-000 – BR
Foi auditado e certificado encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma:

ISO 50001:2011
Para as seguintes atividades:

“Projeto, Desenvolvimento e Fornecimento de produtos de cobre e outros
metais não ferrosos das fábricas l e ll da Termomecânica, com uso
significativo de energia nas fontes de Energia Elétrica e Gás Natural, nos
processos de Fundição, Laminação e Prensas.”
Este certificado é válido de 22 de outubro de 2018 até 22 de Outubro de 2021
e mantém-se válido sujeito à auditorias de acompanhamento satisfatórias.
Auditoria de Recertificação devida antes de
Revisão 1. Certificado desde 22 de outubro de 2018
Esta é uma certificação multi-site.
Os endereços adicionais estão listados nas páginas subsequentes.

Aprovado por

Vanda Nunes
Diretora
SGS ICS Certificadora Ltda.
Avenida Andrômeda, 832 – 5º. and
06473-000 – Barueri - SP - Brasil
Fone: 11-3883 8880 / Fax: 11-3883 8899
www.br.sgs.com
Página 1 de 2

Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em
www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca
da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada
em http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Qualquer alteração
não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão
processados na integral extensão da lei.

Certificado BR18/10298, continuação

Termomecânica São Paulo S.A.
ISO 50001:2011
Revisão 1

Endereços adicionais

Avenida Lauro Gomes , 1300
São Bernardo do Campo - SP – CEP 09635 010
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Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em
www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca
da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada
em http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Qualquer alteração
não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão
processados na integral extensão da lei.

