
    

“Fundacáo Vanzolini 

ISO 14001 

SISTEMA DE GESTÁO 
CERTIFICADO 

      

A FUNDAGAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI 

certifica que a organizacáo 

INGETEAM LTDA. 

Rua Estácio de Sá, 560 - Campinas - SP - Brasil 

para o seguinte escopo: 

Energia Setor Eólica: Comercializaáo, fabricacáo e servigos de pós-venda de sistemas de energia e de controle para turbinas 
eólicas e assisténcia técnica de reparos placas e circuitos eletrónicos, 
Energia Setor Fotovoltaica: Comercializacáo, fabricacáo, desenvolvimento e “appris de projetos basicos e detalhado de 
sistemas de energia solar fotovoltaicos, incluindo o fornecimento de painéis eletrónicos, automaçäo e de proteçäo, 
equipamentos e materiais para instalaçäo. Automaçäo/integraçäo, gerenciamento, supervisáo de montagem, comissionamento e 
operacáo assistida e treinamento das equipes durante a fase de execugáo e construcáo das instalacóes. Assisténcia técnica em 
circuitos e placas eletrónicas dos conversores e equipamentos do segmento de Sistemas de Energia Solar Fotovoltaicos. 
Setor de Servigos: Comercializagáo e prestacáo de servicos especializados em energias renováveis, nas atividades de inspegäo 
de qualidade, fiscalizagdo de servicos de seguranca e saúde ocupacional, comissionamento, assisténcia técnica e manutencao em 
plantas de geracáo e distribuicáo de energia. 
Setor de Negócios - Grids: Comercializacáo, desenvolvimento e elaboracáo de solucáo integrada de protecáo e controle 
aplicado a subestacáo de energia elétrica, incluindo o fornecimento de painéis elétricos, equipamentos de protecao e controle, 
software supervisório com servicos de coordenacáo, desenvolvimento, configuracáo, teste de plataforma em fábrica, supervisáo 
de montagem, comissionamento, operacao assistida e treinamento de operacáo, manutencáo e desenvolvimento. Assisténcia 
técnica em circuitos e placas eletrónicas dos equipamentos de protegäo e controle de fabricacáo própria. 

implementou e mantém um 

Sistema de Gestáo Ambiental 

Através de auditoria da Fundacáo Vanzolini foi comprovado que este 

Sistema de Gestáo cumpre os requisitos da norma: 

NBR ISO 14001: 2015 

Sistemas de Gestáo Ambiental - Requisitos para uso 

Este certificado é válido até: 22 de setembro de 2025 

Número do certificado: SGA-2171 

Sao Paulo, 23 de setembro de 2022 
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re AO Rua Camburíú, 255 - Altg/da Lapa -'Sáo Paulo - SP - Brasil 

‘ | Q N E T A validade deste documento poderálser confi a partir da leitura do QR Code. 
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