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

Purolite do Brasil Ltda.
Rua Caramuru, 1184
Saúde
São Paulo
São Paulo
04138-002
Brasil

Possui o Certificado Número:

FS 652114

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

Comércio de resinas de troca iônica, catalisadores, adsorventes e polímeros avançados para
aplicações de tratamentos de águas, bebidas, alimentos, e produtos químicos e petroquímicos
para as indústrias hidrometalúrgica, galvanoplastia, farmacêutica, água potável e subterrânea,
energia, eletrônicos-semicondutores, açúcares e adoçantes, papel e celulose, óleos e gases,
petroquímica e refino, alimentos e bebida, produtos químicos e life sciences com suporte
técnico para a aplicação dos produtos.
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Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas
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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

Certificado Nº:

FS 652114

Localização

Atividades Certificadas

Purolite do Brasil Ltda.
Rua Caramuru, 1184
Saúde
São Paulo
São Paulo
04138-002
Brasil

Comércio de resinas de troca iônica, catalisadores,
adsorventes e polímeros avançados para aplicações de
tratamentos de águas, bebidas, alimentos, e produtos
químicos e petroquímicos para as indústrias hidrometalúrgica,
galvanoplastia, farmacêutica, água potável e subterrânea,
energia, eletrônicos-semicondutores, açúcares e adoçantes,
papel e celulose, óleos e gases, petroquímica e refino,
alimentos e bebida, produtos químicos e life sciences com
suporte técnico para a aplicação dos produtos.

EBA - Empresa Brasileira de
Armazenamento Ltda.
Estrada Galvão Bueno, 5600
Batistini
São Bernardo do Campo
São Paulo
09842-080
Brasil

Recebimento, armazenamento, preservação e expedição de
produtos.
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