
Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - ISO 9001:2015

Certificamos que: Tramontina Eletrik S.A.
Rodovia BR-470 RS - Km 230, s/n
Carlos Barbosa
Rio Grande do Sul
95185-000
Brasil

Possui o Certificado Número: FM 702884
e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Por favor verifique o escopo na próxima página.

Assina pelo BSI:
Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas

Data de Registro Original: 2016-05-31 Data efetiva: 2022-06-01
Data da Última Revisão 2022-05-24 Data de validade: 2025-05-31
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Este certificado é de propriedade do BSI e deverá ser devolvido ao BSI se solicitado.
Um certificado eletrônico pode ser autenticado on line.
Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
Para ser lido conjuntamente com o escopo ou o apêndice em anexo.

BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18º andar - Cj. 183, Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2148-9600

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FM+702884&ReIssueDate=24%2f05%2f2022&Template=inc_pt


Projeto, desenvolvimento, produção e comercialização de: Produtos elétricos para baixa tensão para
atacados, varejos, home centers, construtoras, lojas de materiais elétricos, distribuidoras e lojas
especializadas; Produtos para atmosferas explosivas para indústrias alimentícias, farmacêuticas, de
moinhos, químicas, de petróleo, petroquímica, e de tintas; Produtos em alumínio para indústrias
automotivas, de materiais elétricos, de linha branca, agrícola, de máquinas e equipamentos.

Project, development, production, and commercialization of: Low voltage electrical products for
wholesalers, retailers, home centers, construction companies, electrical material stores, distributors, and
specialized stores; Products for explosive atmospheres for the food, pharmaceutical, mill, chemical, oil,
petrochemical, and paint industries; Aluminum products for the automotive, electrical materials, white line,
agricultural, machinery and equipment industries.

Esse certificado é rastreável ao certificado originalmente emitido pela Det Norske Veritas Certificadora
Ltda. na data 31/05/2016 sob o número 200889-2016-AQ-BRA-INMETRO.
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