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

Certificamos que: EPS - Engenharia, Projetos e Serviços
Ltda.
ST SGCV Lote 15, s/n
(St Garagens e Conces de Veículos)
Ed. Jade Hotel Home Office - Bloco C - Salas 215 a 219
Zona Industrial (Guará)
Brasília
Distrito Federal
71215-650
Brasil

Possui o Certificado Número: FS 598599
e opera um Sistema de Gestão da Qualidade conforme os requisitos da ISO 9001:2015 para o escopo à seguir:

Por favor verifique o escopo na próxima página.

Assina pelo BSI:
Carlos Pitanga, Chief Operating Officer Assurance – Americas
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Cópias impressas podem ser validadas no www.bsigroup.com/ClientDirectory
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BSI Brasil: Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 18º andar - Cj. 183, Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04547-004 Telefone: +55 11 2148-9600

https://pgplus.bsigroup.com/CertificateValidation/CertificateValidator.aspx?CertificateNumber=FS+598599&ReIssueDate=18%2f02%2f2021&Template=inc_pt


1) Consultoria e serviços técnicos de engenharia;
2) Manutenção industrial e predial, abrangendo:
- Serviço de infraestrutura de telecomunicações,
- Serviços de instalações prediais (elétrica, hidráulica e sistema contra incêndio),
- Serviços em sistema de CFTV/CATV,
- Serviços de operação de sistemas de automação predial,
- Manutenção predial (alvenaria, instalações elétricas de baixa e alta tensão, hidráulica, carpintaria,
pintura, serralheria, jardinagem e vidraçaria),
- Montagem e desmontagem de andaimes;
3) Serviços de operação e gestão de facilities prediais abrangendo: Serviço de copa, limpeza de áreas
internas e externas, gerenciamento de resíduos (separação, coleta, transporte, armazenamento secundário
e destinação final), conservação de jardins (Jardinagem) e controle de zoonose (controle de
pragas/dedetização), monitoramento de sistema de refrigeração e elétrico, montagem e desmontagem de
lay-out de estações de trabalho e limpeza especializada em ambulatórios médicos;
4) Gestão Empresarial, abrangendo:
- Serviços de assistência a rotinas administrativas, técnico e operacionais,
- Suporte administrativo de secretariado, recepção, portaria, e mensageiros;
5) Serviço de bombeiro particular e serviço de brigada de incêndio;
6) Apoio Logístico abrangendo apoio técnico e/ou operacional sem utilização de equipamentos de
transporte ou movimentação de carga, com o objetivo de planejamento, execução e atendimento das
programações terrestres de movimentação de cargas.
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