Certificado de Conform idade
Ce rtific ate

of

Reo istr ation

PT07/02159
0 Sistema de Gestão da Organização

Electro Planície, Lda.
Rua das Novas Tecnologias, no 8

7800.009 BEJA

foi auditado e cumpre com os requisitos da norma

NP EN ISO 9001:2015
Pelas atividades del

Instalações e Infra-estruturas Elétricas em Edifícios,
Linhas Aéreas e Subterrâneas MT/BT e Postos de Transformação.
Este ceÉificado é válido desde
This certificate is valid from

09 de novembro de 2017 até 16 de agosto de 2019,
sujeito a auditorias de acompanhamento com resultados satisfatórios
09t' November 2017 until 16n August 2019, and remains ualrd subjecÍ lo satisfactory sunteillance audtts

Auditoria de Renovação a realizar antes de 16 de junho de 2019

'

Re cedification auditdue before 1ôrt June 2019

Versão 5, CeÉificado pela SGS desde agosto de 2007
lssue 5, Ceftified with SGS slnce ÁugusÍ 2007

A auditoria que levou à emissão deste certificado teve inicio em 20 de julho de 20í7
The audit leading to this ceftificate commenced on 20n July 2017

A data de validade do certificado anteriorÍoi até 15 setembro 2018
Preyious rbsue certificate validity daÍe was unÍil í5tr September 2018

!l

40003

tl

.'-'-t-i
t;i
í:^
itt/' .,"!,/ ,4t/ ,]1./1,, ',, i./!

.ì '

i
,

Autorizado porl
Arllhotizedby

lcahal P,arnar

,íuls,veves
Direção de Ceftificação
Ceft ificatio n M an agem enl

SGS ìCS

-

Serviços Internacionais de Certifìcação
- '1600-546 Lisboa
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Esto documenLo foi emitido polâ Companhiado a@rdo com âsCondições Gerais de
Soryiço disponivois êm hlLpJ/ìflw.ss.cotrì/terms and @nditions.hlm. Chamâ-s€
especial alenção às clausulas ÍoÍeronl€s aoslimil€s de r€sponsahilidade, indomnização
o jurisdição A autenlicidâde desle d@umento podorá s€r voÍi noada €m

httpj/M.sqs.com/clionLs/@rüned olients.htm Qualquer altoÍação não autorizâda,
adultêrâção ou falsiÍìcação do contoúdo ou apaônciâ dêste documênto á il€gal e os
transgfesorespoderâosêr
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