Certificado BR06/6290.00
O sistema de gestão de

Ajinomoto do Brasil Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda.
Rua Vergueiro, 1737 - Vila Mariana,
São Paulo - SP, 04101-000, BR
Foi auditado e certificado encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma

OHSAS 18001:2007
Para as seguintes atividades

Desenvolvimento, comercialização, venda de alimentos, enzimas e aminoácidos
para indústrias alimentícias, farmacêuticas, nutrição animal, químicas,
aminoácidos e derivados para indústria cosmética. Venda de fertilizantes.
Comercialização de adoçante.
Development, commercialization, sale of food, enzymes and amino acids for food,
pharmaceutical, animal nutrition, chemical industries, amino acids and derivatives
for the cosmetic industry. Sale of fertilizers. Commercialization of sweetner.
Este certificado é válido de 22 de maio de 2019 até 12 de março de 2021
e mantém-se válido sujeito a auditorias de acompanhamento satisfatórias.
Auditoria de recertificação devida com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data de
expiração.
Revisão 2 Certificado desde 26 de abril de 2005
A auditoria que deu origem a este certificado teve início em 6 de maio de 2019
O certificado anterior era válido até 12 de março de 2021

Esta é uma certificação multi-site.
Os endereços adicionais estão listados nas páginas subsequentes.
Aprovado por

Vanda Nunes
Diretora
SGS ICS Certificadora Ltda.
Avenida Andrômeda, 832 – 5º. and
06473-000 – Barueri - SP - Brasil
Fone: 11-3883 8880 / Fax: 11-3883 8899
□ www.br.sgs.com
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Este documento é emitido pela SGS e está sujeito às suas Condições Gerais de Fornecimento disponíveis em
www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Atenção especial deverá ser dada aos elementos relativos às limitações acerca
da responsabilidade, indenização e jurisdição ora estabelecidos. A autenticidade deste documento poderá ser verificada
em http://www.sgs.com/en/Our-Company/Certified-Client-Directories/Certified-Client-Directories.aspx. Qualquer alteração
não autorizada, falsificação, contrafeição do conteúdo ou da aparência deste documento é ilegal e os responsáveis serão
processados na integral extensão da lei.
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Certificado BR06/6290.00, continuação

Ajinomoto do Brasil Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda.
OHSAS 18001:2007
Revisão 2

Escopo Detalhado

Limeira:
Produção de enzimas para indústria alimentícia, aminoácidos para indústria
farmacêutica, alimentícia e química, aminoácidos e derivados para indústria
cosmética. Desenvolvimento e produção de alimentos e aminoácidos para
nutrição animal. Desenvolvimento, produção e venda de fertilizantes.
Production of enzymes for food industry, amino acids for pharmaceutical, food
and chemical industries and amino acids and derivatives for cosmetic industry.
Development and production of food and amino acids for animal nutrition.
Development, production and sale of fertilizers.
Laranjal Paulista:
Produção de aminoácidos para indústria alimentícia. Produção de fertilizantes.
Production of amino acids for food industry. Production of fertilizers.
Valparaíso:
Produção de aminoácidos para as indústrias alimentícias, cosméticas,
químicas e nutrição animal. Produção de fertilizantes.
Production of amino acids for the food, cosmetic, chemical and animal nutrition
industries. Production of fertilizers.
Endereços adicionais

Avenida Oriento, S/N, Entre Rios
Laranjal Paulista, SP, 18500-000, Brasil
Rodovia Anhanguera, S/N, Km 131, Jaguari
Limeira, SP, 13486-199, Brasil
Rodovia Dr. Plácido Rocha, S/N, Km 39, Zona Rural
Valparaíso, SP, 16880-000, Brasil
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