C ertificate N o:
2 6 4 424-2018-HSO -BRA-D NV

I nitial c ertification date:
3 0 , M ay, 2 0 08

V alid:
0 5 , J une, 2 0 1 8 - 2 3, M ay, 2 021

This is to certify that the management system of

ENGEMAN MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA
Rua Padre Carapuceiro, 706, Salas 701 e 702, 51.020-280, Recife, PE, Brazil
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

has been found to conform to the Occupational Health and Safety Management
System standard:

OHSAS 18001:2007 (non-accr.)

This certificate is valid for the following scope:
Management of operation/maintenance contracts and trading of load movement,
industrial and process equipment applied for oil & gas, miining, metallurgy, energy
generation, transmission and distribution, paper and cellulose, sugar and alcohol,
rail equipment, textile and chemical industries.
Gestão de contratos de operação/manutenção e comercialização de equipamentos
de movimentação de carga, equipamentos industriais e equipamentos de processo
para indústrias dos segmentos: extração e produção de petróleo; processamento de
petróleo, gás e derivados; mineração; siderurgia; geração, transm issão e
distribuição de energia; produção de papel e celulose; mecânicas e metalúrgicas;
açúcar e álcool; equipamentos ferroviários; têxtil; química.

P lac e and date:
São Paulo, 05, June, 2018

For the is s uing offic e:
DNV GL – Business A ssurance
A v A lf redo Egydio de Souza A ranha, 100 Bloco D- 3ºandar - Vila Cruzeiro, São
Paulo, SP, Brazil

Mauricio Venturin
M anagement Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
CERTIFYING UNIT: DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda., Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3ºandar - Vila
Cruzeiro, São Paulo, SP, Brazil.

C ertificate N o: 2 64424-2018-HSO -BRA- DNV
P lac e and date: São P aulo, 0 5, J une, 2 0 18

Appendix to Certificate
ENGEMAN MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Locations included in the certification are as follows:
Site Name
ENGEMAN MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

Site Address
Rua Padre Carapuceiro, 706, Salas
701 e 702, 51.020-280, Recife, PE,
Brazil

ENGEMAN MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA

Rua Prefeito Aristeu Ferreira da
Silva, 2805 - Lote 9 - quadra X,
Macaé, RJ, Brazil

Site Scope
Management of
operation/maintenance contracts and
trading of load movement, industrial
and process equipment applied for oil
& gas, miining, metallurgy, energy
generation, transmission and
distribution, paper and cellulose, sugar
and alcohol, rail equipment, textile
and chemical industries. Gestão de
contratos de operação/manutenção e
comercialização de equipamentos de
movimentação de carga,
equipamentos industriais e
equipamentos de processo para
indústrias dos segmentos: extração e
produção de petróleo; processamento
de petróleo, gás e derivados;
mineração; siderurgia; geração,
transmissão e distribuição de energia;
produção de papel e celulose;
mecânicas e metalúrgicas; açúcar e
álcool; equipamentos ferroviários;
têxtil; química.
Management of
operation/maintenance contracts and
trading of load movement, industrial
and process equipment applied for oil
& gas, miining, metallurgy, energy
generation, transmission and
distribution, paper and cellulose, sugar
and alcohol, rail equipment, textile
and chemical industries. Gestão de
contratos de operação/manutenção e
comercialização de equipamentos de
movimentação de carga,
equipamentos industriais e
equipamentos de processo para
indústrias dos segmentos: extração e
produção de petróleo; processamento
de petróleo, gás e derivados;
mineração; siderurgia; geração,
transmissão e distribuição de energia;
produção de papel e celulose;
mecânicas e metalúrgicas; açúcar e
álcool; equipamentos ferroviários;
têxtil; química.

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
CERTIFYING UNIT: DNV GL Business Assurance Avaliações e Certificações Brasil Ltda., Av Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 - Bloco D- 3ºandar - Vila
Cruzeiro, São Paulo, SP, Brazil.
Page 2 of 2

