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CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO

David Derrick

Area Operations Manager UK & Ireland

Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda

Por e em nome de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited           

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda, Rua Helena, 235 - 11º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP 04552-050, Brasil Por e em nome de: Lloyd's Register Quality Assurance
Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Certificamos que o Sistema de Gestão de:

Aqia Química Industrial Ltda
Rua Rosa Mafei 563 Antigo 395, Guarulhos, 07177-110, SAO PAULO, Brazil

foi aprovado pelo Lloyd's Register de acordo com a (s) seguinte (s) norma (s):

ISO 9001:2015
Números de Aprovação: ISO 9001 – 00025520

Este certificado é válido somente se associado com o anexo do certificado contendo o mesmo número, no qual estão listados os 
locais aplicáveis a esta aprovação

O escopo de aprovação é aplicável a:

Produção, comércio, importação e exportação, representação e prestação de serviços de produtos químicos e congêneres para 
fármacias magistrais e industrias: química, cosmética, farmacêutica, alimentícia, domissanitária, derivados e afins.

This certificate is a continuation of a previous approval from another certification body as follows:

Previous original ISO 9001 approval on 10-aug-2017, BRTUV certificate number S-0590
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Anexo do Certificado

          

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, 
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's 
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emitido por: Lloyd's Register do Brasil Ltda, Rua Helena, 235 - 11º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP 04552-050, Brasil Por e em nome de: Lloyd's Register Quality Assurance 
Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Page 2 of 2

Localização Atividades

Rua Rosa Mafei 563 Antigo 395, Guarulhos, 07177-110, SAO 
PAULO, Brazil

ISO 9001:2015
Produção, comércio, importação e exportação, 
representação e prestação de serviços de produtos 
químicos e congêneres para fármacias magistrais e 
industrias: química, cosmética, farmacêutica, alimentícia, 
domissanitária, derivados e afins.

Rua Comendador Eduardo Saccab, 215, Conj. 411, Campo 
Belo, São Paulo, 04601--7-, SP, Brasil

ISO 9001:2015
Produção, comércio, importação e exportação, 
representação e prestação de serviços de produtos 
químicos e congêneres para fármacias magistrais e 
industrias: química, cosmética, farmacêutica, alimentícia, 
domissanitária, derivados e afins.

Rua Gomes de Carvalho, 1069, 5º Andar, conj. 51, Vila 
Olimpia, São Paulo, 04547-004, SP, Brasil

ISO 9001:2015
Produção, comércio, importação e exportação, 
representação e prestação de serviços de produtos 
químicos e congêneres para fármacias magistrais e 
industrias: química, cosmética, farmacêutica, alimentícia, 
domissanitária, derivados e afins.

 

 


