
 

Working together for a safer world 
Lloyd’s Register, LR and any variants are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 

Registered office: 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK. A member of the Lloyd’s Register group.  

 

01 de fevereiro de 2021 

A quem possa interessar 

Ref: Confirmação de que a validade do Certificado foi estendida por um período de até 6 (seis) meses, contados 

da data de expiração. 

 

Estamos escrevendo a respeito de sua solicitação de adiamento da auditoria de renovação da certificação, com 

base na IAF ID3: 2011 Gerenciamento de Eventos ou Circunstâncias Extraordinários que Afetam Organismos de 

Acreditação, Organismos de Certificação e Organizações Certificadas.  
 

Com base na informação disponível no Sistema de Gestão de sua organização, nós determinamos que a validade 

da certificação do seu Sistema de Gestão pode ser estendida por no máximo 6 (seis) meses. 

 

No entanto, assim que os efeitos do COVID-19 tiverem diminuído, será necessário retomar a auditoria de 

renovação da certificação o mais breve possível. Se a recertificação for positivamente finalizada durante o período 

de 6 (seis) meses de extensão, um certificado atualizado será emitido. 
 

A data de emissão do novo Certificado será a data de finalização da nossa revisão técnica, que será conduzida 

após o final da auditoria de renovação. E a data de vencimento será de 3 (três) anos contados da data de validade 

do certificado atual. 

 

Salientamos que, de acordo com os requisitos da IAF D3, se a auditoria de renovação não for finalizada durante 

o período de 6 (seis) meses de extensão da validade do certificado atual, o mesmo será suspenso, e uma auditoria 

com base na duração da auditoria inicial será requerida para restabelecer o certificado.  

 

Nome da Organização: Blueplast Indústria e Comércio de Plásticos Eireli. 
Endereço: Estrada Francisco Lopes Rojas, 1700 Bairro Vale Encantado- Bragança Paulista -12903-721- Brasil 
Número do Cliente: SQA4000147 
Norma da Auditoria: ISO9001:2015 
Escopo de Aprovação: Desenvolvimento, Fabricação e Beneficiamento de Compostos Poliméricos para Aplicações 
Industriais. 

Número do Certificado: 10332564  
Data de Validade do Certificado Atual: 20 de fevereiro de 2021 

Fim do Período de Validade da Extensão: 20 de agosto de 2021 

 

Atenciosamente, 

 

Cliff Muckleroy 
Gerente de Operações Américas, Business Assurance 

Blueplast Indústria e Comércio de Plásticos Eireli. 
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