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CE.RTIT'ICADO
A SAS Certificadora

certifica que o Sistema de Gestão da Qualidade de:
The SAS Certíficadara ceríffies

th*t tke Quality Ã.{anr;gewewr Sysíew af:

A & G Indústria Mecânica Ltda. - EPP

implementado para as seguintes atividades:
ímp í e rweze I e d .far tke f* I { *tu iw g ac í iv it i e s :

"Fabricação e comercialização de dispositivos
mecânicos, usinagem e caldeiraria (leve e média)".

exercidas na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Cçrcied auÍ irc {ke fallawinp; íac*íínra{s)""

Av. Juscelino Kubitschek, 988 - Centro
Betim - MG

foi avaliado e satisfaz aes requisitos da norma:
has been assessed awdfounti irc co*forzxawce to lhe reEuit'ewtewts af tke standard.

NBR ISO 9001:2008
(com exclusão do item 7.3.)

O presente certificado evâlido até:
{'izis certíficrsíe is valid wzçti!""

18 de Novembro de 2016

Sujeito ao contínuo atendimento das condições contratuais.
Sw!:jecterÍ to tke cawtinuows faílfilment af conlt'acïwrs! íertns.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2014

Carlos Henrique Rocha Figueiredo
Diretor de Certificação @TI

-.- For* 13 - 150712008
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CE.RTIF'ICADO
cerrinca que o â,Ì#":'.'ãÏl#ã euaridade de:

?&el Sl5. CertiJïcadora ceríifies
íhçí ífue Qwciity M*wageweent Systew a.f:

Athos lndústria Mecânica Ltda. - EPP

implementado para as seguintes atividades:
irwp I e wee ní e cÍ fu r t fue .fa I I ow iwg ac t iv i t í e s ""

"Fabricação e comercialização de dispositivos
mecânicos, usinagem e caldeiraria (leve e média)".

exercidas na(s) unidade(s) localizada(s) em:
Carried auí ín tke falÍowircg íocation(s) "'

Rua Dr. Hackett, 67 - Centro
Betim - MG

foi avaliado e satisfaz aos requisitos da norma:
has heew e*sses,sed awd.fownd iw t:ow{crw*wce ío íhe requiremenís af tlt* strsndard."

Ì:F"].:3,393,h"0,0,t

O presente certificado e vâlido atel.
V'laís ceríi{ít*re is v*íid wrctif ."

18 de Novembro de 2016

Sujeito ao contínuo atendimento das condições contratuais.
Swhjected ía {tte çawíiwuazts fuVfilmewi *f cowírar:{ual [ew??s.

Belo Horizonte, 09 de outubro de 2014

Carlos Henrique Rocha Figueiredo
Diretor de Certificação
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