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A quem possa interessar

Ref: Confirmação de que a validade do Certificado foi estendida por um período de até 6 (seis) meses, contados
da data de expiração.
Estamos escrevendo a respeito de sua solicitação de adiamento da auditoria de renovação da certificação, com
base na IAF ID3: 2011 Gerenciamento de Eventos ou Circunstâncias Extraordinários que Afetam Organismos de
Acreditação, Organismos de Certificação e Organizações Certificadas.
Com base na informação disponível no Sistema de Gestão de sua organização, nós determinamos que a validade
da certificação do seu Sistema de Gestão pode ser estendida por no máximo 6 (seis) meses.
No entanto, assim que os efeitos do COVID-19 tiverem diminuído, será necessário retomar a auditoria de
renovação da certificação o mais breve possível. Se a recertificação for positivamente finalizada durante o período
de 6 (seis) meses de extensão, um certificado atualizado será emitido.
A data de emissão do novo Certificado será a data de finalização da nossa revisão técnica, que será conduzida
após o final da auditoria de renovação. E a data de vencimento será de 3 (três) anos contados da data de validade
do certificado atual.
Salientamos que, de acordo com os requisitos da IAF D3, se a auditoria de renovação não for finalizada durante
o período de 6 (seis) meses de extensão da validade do certificado atual, o mesmo será suspenso, e uma auditoria
com base na duração da auditoria inicial será requerida para restabelecer o certificado.
Nome da Organização: Andrade Gutierrez Engenharia S.A.
Endereço: Av. das Nações Unidas 3º andar nº12495 São Paulo 04578-000 Brazil
Número do Cliente: SQA4000448
Norma da Auditoria: ISO9001:2015, ISO14001:2015 e ISO45001:2018
Escopo de Aprovação: Fornecimento de serviços de engenharia, suprimentos, construção, comissionamento e
partida de empreendimentos de infraestrutura, construção civil, edificação e montagem eletromecânica industrial
executados através de serviços próprios ou gerenciamento de terceiros.
Número do Certificado: ISO45001- 0011457, ISO14001 – 0011455 e ISO9001 - 0011456
Data de Validade do Certificado Atual: 05-Agosto-2021
Fim do Período de Validade da Extensão: 05- Fevereiro -2022
Atenciosamente,

Cliff Muckleroy
Gerente de Operações Américas, Business Assurance
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