Certificado de Registro e Classificação Cadastral
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:

SBS/ECGF/GBF
91894774000169
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA
7000067770-0

14 de novembro de 2017.
Data de Emissão:
Validade do Cadastro: 13 de novembro de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

CERTIFICAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente inscrita no Cadastro de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços
PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas conforme relação em anexo.
A inscrição, evidenciada por este Certificado, não importa em obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito aos procedimentos
licitatórios pertinentes.
O uso indevido deste CRCC constitui falta grave passível de sanções no Cadastro 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, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável comercial, etc.) deve ser
imediatamente comunicada através do Fale Conosco, de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e a PETROBRAS.
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Certificado de Registro e Classificação Cadastral
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:

SBS/ECGF/GBF
91894774000169
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA
7000067770-0

14 de novembro de 2017.
Data de Emissão:
Validade do Cadastro: 13 de novembro de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

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.
A validade deste CRCC no Cadastro de Fornecedores da Petrobras está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas,estando a
inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/serviços passível de revisão a qualquer momento. Atente para as orientações contidas no Portal do
Cadastro no Banner "Revisão do Cadastro de Fornecedores".

Família de Serviços

Prestador de Serviço

09.01.03 - Manutenção de instalação prediais (alvenar,eletricid,hidráulica,carpintaria,pintura,serralher,vidraçar) (Em cancel.
NOVA:99006049) (99000182)
05.26 - Manutenção de pintura industrial(Em cancel. NOVA: 99006380) (99000677)
05.06.08 - Manutenção de tanques de armazenamento(Em cancel. NOVA: 99006363) (99000597)
05.06.07 - Manutenção de estrutura metálica(Em cancel. NOVA: 99006353) (99000596)
05.06.06 - Serviço de mecânica, caldeira e complementos.(Em cancel. NOVA: 99006363) (99000595)
05.06.04 - Manutenção de tubulação(Em cancel. NOVA: 99006208) (99000592)
05.06.03.02 - Retubulagem de permutadores(Em cancel. NOVA: 99006382) (99000591)
05.06.03.01 - Manutenção geral de permutadores(Em cancel. NOVA: 99006382) (99000589)
05.06.02 - Manutenção de torres, vasos e reatores(Em cancel. NOVA: 99006363) (99000588)
05.05.01 - Manutenção de oleodutos e gasodutos em linhas terrestres(Em cancel. NOVA: 99006208) (99000585)
Manutenção em trocador de calor (99006382)
Manutenção de estrutura metálica (99006353)
Manutenção de tubulação (99006208)
04.14.10 - TIC Serviços em Infraestrutura de cabeamento interno (99000326)
04.11.05 - Construção e montagem offshore(Em cancel. NOVA: 99006139) (99000822)
04.11.04.1 - EPC- Gerenciamento de serviço de engenharia - facilidades/produção em plataformas maritimas. (Em cancel. NOVA:
99006773) (99000703)
04.10.06 - Montagem de sistemas termo - elétricos (Em cancel. NOVA: 99006860) (99000364)
04.10.03 - Montagem de bases e depósitos para distribribuição combustível. (99000310)
04.08.02 - Preparação de superfície e pintura industrial(Em cancel. NOVA: 99006380) (99000297)
04.06.01 - Montagem de sistema de instrumentação.(Em cancel. NOVA: 99006212) (99000292)
04.05 - Pré-fabricação e/ou montagem de tubulação(Em cancel. NOVA: 99006354) (99000291)
04.03.03.02.02 - Instalações elétricas terrestres com tensão acima de 480V (99000287)
04.03.03.02.01 - Installação elétrica terrestre com tensão até 480V (99000286)
04.03.02 - Montagem de subestações e redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8KV (99000284)
04.03.01 - Montagem de subestações e redes de transmissão e distribuição com tensão acima de 13,8KV (99000283)
04.02 - Montagem de tanque de armazenamento para petróleo e derivados (Em cancel. NOVA: 99006920) (99000282)
04.01.01 - Montagem de vasos e torres (Em cancel. NOVA: 99006603) (99000280)
Serviços de pintura industrial (99006380)
Montagem de tubulação (99006354)
03.12.02.02 - Instalações prediais - ar condicionado individual (Em cancel. NOVA: 99007091) (99000271)
03.12.02.01 - Instalação prediais de ar condicionado, ventilação mecânica, aquecimento, sist central de refrigeração (Em cancel.
NOVA: 99007091) (99000269)
03.12.01 - Instalações prediais - elétrica, eletrônica, hidraulica e sanitária.(Em cancel. NOVA: 99006048) (99000268)
03.11 - Estações tratamento de águas, esgotos sanitários e despejos industriais(Em cancel. NOVA: 99006261) (99000267)
03.10.02 - Captação adução, distribuição água e esgoto sanitário(Em cancel. NOVA: 99006265) (99000266)
03.04.05 - EPC de construção predial (99004180)
03.04.02 - Construção de Pequenas Obras(Em cancel. NOVA: 99006164) (99000252)
03.03.04 - Constrrução de estruturas metálicas(Em cancel. NOVA: 99006165) (99000250)
03.03.02.01 - Construção de estruturas de concreto armado.(Em cancel. NOVA: 99006231) (99000236)
Construção de estruturas de concreto (99006231)
Trabalhos de fundação/estrutura ou lajes
Detalhamento:
- Tipo de estrutura: Industrial
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Certificado de Registro e Classificação Cadastral
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:

SBS/ECGF/GBF
91894774000169
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA
7000067770-0

14 de novembro de 2017.
Data de Emissão:
Validade do Cadastro: 13 de novembro de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

Construção de edificações (99006164)
Construção de edificações
Detalhamento:

- Número de pavimentos: Até 3 pavimentos
- Local da construção: On shore

Manutenção Predial (99006049)
Instalações / Manutenções prediais
- Tipo de instalação/manutenção: Elétrica
Detalhamento:
- Tipo de instalação/manutenção: Hidráulica e Sanitária
- Tipo de instalação/manutenção: Sistema de combate a incêndio

Serviços de instalações prediais (99006048)
Instalações / Manutenções prediais
- Tipo de instalação/manutenção: Elétrica
Detalhamento:
- Tipo de instalação/manutenção: Hidráulica e Sanitária
- Tipo de instalação/manutenção: Sistema de combate a incêndio
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Declaração de Registro Simplificado
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:

SBS/ECGF/GBF
91894774000169
ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA
7000067769-0

14 de novembro de 2017.
Data de Emissão:
Validade do Registro: 13 de novembro de 2018.

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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Declaração de Registro Simplificado
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:
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ENGECAMPO ENGENHARIA LTDA
7000067769-0

14 de novembro de 2017.
Data de Emissão:
Validade do Registro: 13 de novembro de 2018.

Este documento substitui e cancela os anteriores.

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.
A validade deste DRS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/
serviços passível de revisão a qualquer momento. Atente para as orientações contidas no Portal do Cadastro Banner "Revisão do Cadastro de
Fornecedores".

Família de Serviços

Prestador de Serviços

Construção/instalação e montagem industriais (Em cancelamento) (99001551)
Construção de Pequenas Obras (Em cancel. NOVA: 99006164) (99002160)
Manutenção de tanques de armazenamento(Em cancel. NOVA: 99006363) (99003610)
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