Declaração de Registro Simplificado
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:

MATERIAIS
14 de novembro de 2014.
Data de Emissão:
19659983000109
Validade do Registro: 15 de outubro de 2015.
TRAC PETRÓLEO E GÁS SERVIÇOS, ACESSO POR
7000034181-1
Este documento substitui e cancela os anteriores.

INFORMAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente
inscrita no Registro Simplificado de Fornecedores de Materiais e Serviços da PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas
conforme relação em anexo.
A inscrição, evidenciada por esta Declaração, não representa obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos
licitatórios pertinentes.
O uso indevido desta DRS constitui falta grave passível de sanções sanções no Registro Simplificado de Bens e Serviços da PETROBRAS,
podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS.
Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço completo, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável Comercial) deve
ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a
PETROBRAS.
A Data de Validade do Registro, constante nesta Declaração, poderá ser cancelada ou restringida em função de reavaliação por razões
técnicas, irregularidade perante a quitação de tributos federais, não preenchimento dos questionários dos Critérios Técnico e/ou Legal no Portal
de Cadastro quando solicitado, baixo desempenho durante o fornecimento do material e/ou prestação do serviço e descumprimento de datas
contratuais.
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Informações do documento
Este fornecedor está habilitado a fornecer os seguintes serviços/materiais.
Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS,
em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente documento.

Família de Serviços

Prestador de Serviços

12.70.33 - Serviços de soldagem (99002000)
12.70.25 - Inspeção de equipamentos e/ou ensaios não destrutivos convencionais (99002136)
12.70.15 - Ensaios não destrutivos - correntes parasitas (99002524)
12.58.73 - Manutenção naval-reparos estruturais (99003490)
12.58.18 - Limpeza,i nspeção, delineamento e reparo do casco do sistema de produção (99003274)
Limpeza de tanques das unidades offshore (óleo diesel, lubrificante, resíduos oleosos) (99004531)
END Inspeção ACFM (Alternating Current Field Measurement) (99004345)
END Inspeção IRIS (99004142)
Manutenção de estrutura metálica (99002543)
Ultra-som, líquida penetrante / partículas magnéticas (99002522)
Manutenção de tubulação (99002430)
Preparação de superfície e pintura industrial (99002415)
Pequenos serviços de mecânicos, caldeiraria (99002393)
Manutenção de pintura industrial (99002325)
Obras de instalações elétricas industriais - onshore (99002148)
Inspeção de estrutura metálica (99002137)
Limpeza de resíduos em tanques (99002033)
Manutenção de tubulação e calderaria (99001997)
Manuteção em superficies e pintura de equipamentos, estruturas e tubulações industriais (99001967)
Construção/instalação e montagem industriais (99001551)
Manutenção - equipamento e sistemas elétricos - offshore (99001461)
Fabricação, montagem e manutenção em tubulações industriais - offshore (99001431)
fabricacao, montagem e manutencao em estruturas metalicas e chaparia - offshore (99001430)
Caldeiraria pesada - fabricação, montagem, manutenção em equipamentos (99001286)
Caldeiraria básica (99001285)
Alpinismo industrial (99001242)
Construção de pequenas obras - offshore (99001106)
Manutenção em painel elétrico (99001086)
Manutenção de tubulação em operação (99001071)
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