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

Certificamos que: voestalpine MEINCOL S.A.
Unidade de Tubos e Perfis
Rua Abel Postali, 539
Distrito Industrial
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
95112-255
Brasil

Possui o Certificado Número: FM 569518
e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Fabricação de tubos e perfis em aço carbono e fabricação de telhas onduladas e trapezoidais
em aço carbono revestido.

Manufacture of tubes and profiles of carbon steel and manufacture of corrugated and
trapezoidal roofing tiles made of coated carbon steel.

Este certificado é rastreável ao certificado originalmente emitido pelo BV em 29 de abril de
2009 sob o número BR229056.

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

Data de Registro Original: 2011-02-21 Data efetiva: 2021-04-29
Data da Última Revisão 2021-04-12 Data de validade: 2024-04-28

Página: 1 de 2

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+569518&ReIssueDate=12%2f04%2f2021&Template=inc_pt


voestalpine MEINCOL S.A.
Unidade de Tubos e Perfis
Rua Abel Postali, 539
Distrito Industrial
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
95112-255
Brasil

Fabricação de tubos e perfis em aço carbono e fabricação de
telhas onduladas e trapezoidais em aço carbono revestido.

Manufacture of tubes and profiles of carbon steel and
manufacture of corrugated and trapezoidal roofing tiles made
of coated carbon steel.

voestalpine MEINCOL S.A.
Unidade de Produtos Especiais
Estrada Paolo Radaelli s/nº
Forqueta
Caxias do Sul
Rio Grande do Sul
95115-700
Brasil

Fabricação de tubos e perfis em aço carbono e fabricação de
telhas onduladas e trapezoidais em aço carbono revestido.

Manufacture of tubes and profiles of carbon steel and
manufacture of corrugated and trapezoidal roofing tiles made
of coated carbon steel.
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