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CERTIFICADO DE 
APROVAÇÃO

Cliff Muckleroy

Area Operations Manager Americas

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.
Issued by: Lloyd's Register do Brasil Ltda, Rua Helena, 235 - 11º andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP 04552-050, Brasil for and on behalf of: 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:

Harris Pye do Brasil Ltda.
R: Academico Paulo Sergio, Carvalho de Vasconcelos, 780, Novo Cavaleiros, Macaé, 27930260, RJ,
Brasil

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

ISO 9001:2015
Números de Aprovação: ISO 9001 – 0014883

O escopo de aprovação é aplicável a:

Gerenciamento de Projetos Marítimos e Offshore, incluindo inspeções, planejamentos, instalação e comissionamento de skids, 
sistemas de tubulação, caldeiras e vasos de pressão, estruturas de aço, sistemas mecânicos, sistemas elétricos, de 
instrumentação e de automação, outfittings de acomodacões e sistemas HVAC. Além disso, Gerenciamento da Fabricação de 
skids, sistemas de tubulação, caldeiras e vasos de pressão, estruturas de aço, outfittings de acomodações e, Gerenciamento de 
aplicação de pinturas protetivas industriais.


