MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificate No:
110147-2012-AQ-BRA-RvA

Initial certification date:
29, March, 2015

Valid:
29, March, 2018 - 29, March, 2021

This is to certify that the management system of

UNIDADE TÉCNICA PROJETOS
INDUSTRIAIS LTDA
Rua Siqueira Campo, 1189, 3º Andar, 90010-001, Porto Alegre, RS, Brazil

has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
This certificate is valid for the following scope:
Industrial enterprise projects and project manangement, including budget,
planning, development of project activities, technical studies, project task
details planning and due diligence.
Gerenciamento e projetos de empreendimentos industriais, abrangendo
orçamentos, planejamentos, desenvolvimento de projetos básicos, estudos
técnicos, detalhamento de projetos e diligenciamento.

Place and date:
São Paulo, 05, March, 2018

For the issuing office:
DNV GL – Business Assurance
Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil

Mauricio Venturin
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL:+31102922689.
assurance.dnvgl.com

Política da Gestão Integrada
A Unitec Ayesa, empresa de projetos industriais localizada no RS,
empregadora de mão-de-obra, geradora de resíduos e consumidora de
recursos naturais e de energia, busca a satisfação de seus clientes,
comprometendo-se

em

atender,

de

forma

integrada

(gestão

da

qualidade, ambiental, saúde e segurança) a execução de suas atividades,
a melhoria contínua dos processos e o atendimento aos requisitos legais,
comprometendo-se com a prevenção da poluição.

Objetivos e Indicadores do Sistema de Gestão Integrada
Objetivos
1-

Indicadores

Buscar, no mínimo, 85% da satisfação dos

Satisfação dos Clientes;

clientes;
2-

Aumentar a participação no mercado de
projetos de empreendimentos industriais que
leve ao crescimento do negócio, onde nenhum

Participação no Faturamento do Principal
Cliente;

cliente represente mais do que 50% do
faturamento;
3-

Atender 100% dos requisitos legais e normas
aplicáveis de modo a garantir os termos de

Grau de atendimento aos requisitos
legais aplicáveis;

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade;
4-

Orientar e incentivar os colaboradores em
ações voltadas à Segurança, Saúde, Meio

Horas de treinamento;

Ambiente e Qualidade;
5-

Orientar e incentivar a melhoria contínua do
Sistema de Gestão Integrada.

Ações Corretivas Eficazes;

Porto Alegre, 16 de Novembro de 2018.

Diretor de Indústria
Rodrigo Augusto Costa dos Santos

