
Ccriiílcate n. C Q 2816 
fVe herehy certijy thai the quality sysíem operaíed by / Certificamos que o sistema da qualidade da empresa 

GITANES PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA 

l.cfiol address 
Endereço (Matriz) 

OfH-rative site address 
Endereço (Filial) 

Rua dos Diamantes, 70 - Prosperidade 
São Caetano do Sul - SP - Brasil C E P 09550-450 

Rua dos Diamantes, 70 - Prosperidade 
São Caetano do Sul - SP - Brasil C E P 09550-450 

/* in compliance with the standard / está conforme com as exigências requeridas pela norma 

Jl^ni i EN ISO 9001:2008 ^ 

T 
Wholesale trade with fractionation activity andpackaging of grease, silicon, windshield cleaners, ali purpose cleaner, crankcase cleaner, 

engine additives, multipurpose oil, brake fluid and manufacture of soaps and synthetic detergents 

Comércio atacadixta. com atividade de fracionamento e acondicionamento de graxas, silicone, limpa para-brisas, limpador multiuso, 
limpa cárter, aditivos para motor, óleo multiuso, fluidos para freios e fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

l ommcrcio aWingrosso, con l'altività di frazionamento e confezionamento di grasso, silicone, detergenti per parabrezza, detergente 
multiuso, pulilore cárter additivi per motora, olio polivalente, liquido deifreni e fabbricazione di saponi e detergenti sintetici 

Code 

The use and lhe validily of this certificale shall satisfy 
the requirements of lhe rules for lhe cerlifkation of 

management syslems 
O uso e validade desle cerlificado devem salisfazer os 

requisitos e as regras para a certificação do sistema de 
gestão 

For any information, effective and updated concerning 
eventual changes on lhe status of cerlification of this 

certificale. you can conlaci the e-mail address: 
irtfo@smcsk.com 

Para qualquer informação, eficaz e atualizada sobre 
eventuais mudanças no status da certificação desle 

cerlificado. poderá ser consultado através do endereço 
de e-mail: info@smcsk.com 

The validily of this certificale depends on an annual 
audit and on a complete review every three years of lhe 

management system. 
A validade desle cerlificado depende de uma auditoria 

anual e uma revisão completa a cada três anos do 
sistema de gestão 
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First hsue 
Primeira emissão 

Expirin^ date 
Validade 

Âmbito de eplicação E A 29 

24/12/2015 

15/09/2018 

J ' • 
Current Issue 
Edição atual 
Validity from 

Validade a partir de: 
to: 

até'. 

24/12/2015 

24/12/2015 

15/09/2018 

Reasonfor the certificate change (current issue): 
Razão para a mudança de certificado (edição atual): 

Õ S N A S 

Reg. No. 391/Q-058 

This certificale is property of SMC Slovensko as and must be retumed on request 
Este certificado é de propriedade da SMC Slovensko as. e terá que ser devolvido a mesma quando requerido Manager Representative 

SMC Slovensko a.s., KaradiiCova 8-A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic - www.smcsk.com 


