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

14 de novembro de 2017.
Data de Emissão:
SBS/ECGF/GBF
75554030000149
Validade do Cadastro: 12 de julho de 2018.
CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
7000064081-2
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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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

04.03.01 - Montagem de subestações e redes de transmissão e distribuição com tensão acima de 13,8KV (99000283)
04.03.02 - Montagem de subestações e redes de transmissão e distribuição com tensão até 13,8KV (99000284)
04.03.03.02.01 - Installação elétrica terrestre com tensão até 480V (99000286)
04.03.03.02.02 - Instalações elétricas terrestres com tensão acima de 480V (99000287)
04.03.04 - Condicionamento de sistemas e equipamentos elétricos industriais (Em cancel. NOVA: 99006803) (99000288)
04.05 - Pré-fabricação e/ou montagem de tubulação(Em cancel. NOVA: 99006354) (99000291)
04.08.01.01 - Proteção catódica terrestre (Em cancel. NOVA: 99006372) (99000295)
04.10.03 - Montagem de bases e depósitos para distribribuição combustível. (99000310)
04.10.07 - Montagem de unidades industriais - sistemas produção petróleo (Em cancel. NOVA: 99005530) (99000351)
04.11.01 - Montagem da estrutura de plataformas metálicas marítimas fixas (Em cancel. NOVA: 99006772) (99000311)
04.11.02 - Montagem das facilidades de produção plataformas metálicas marítimas(Em cancel. NOVA: 99006139, 99006772)
(99000312)
04.11.05 - Construção e montagem offshore(Em cancel. NOVA: 99006139) (99000822)
04.14.01 - TIC Operação e Suporte Técnico às redes de transmissão de Telecom (99000316)
04.14.10 - TIC Serviços em Infraestrutura de cabeamento interno (99000326)
04.16 - Construção e montagem manifolds e templates (Em cancelamento) (99000328)
04.17 - Construção e montagem em sistema de resfriamento de água (Em cancel. NOVA: 99007050) (99000329)
04.18 - Sistemas condicionamento de ar e pressurização (Em cancel. NOVA: 99006862) (99000330)
04.22 - Montagem de estrutura metálicas (torres,equipamentos)(Em cancel. NOVA: 99006165) (99000365)
04.23.01 - Comissionamento de Instalações (Em cancelamento) (99004470)
05.02.03 - Manutenção redes de transmissão e distribuição (inclusive sistemas de iluminação) (Em cancel. NOVA: 99006902)
(99000565)
05.02.05.01 - Manutenção e sistema de proteção e instalação elétrica até 480 V (Em cancelamento) (99000567)
05.05.01 - Manutenção de oleodutos e gasodutos em linhas terrestres(Em cancel. NOVA: 99006208) (99000585)
05.06.04 - Manutenção de tubulação(Em cancel. NOVA: 99006208) (99000592)
05.06.07 - Manutenção de estrutura metálica(Em cancel. NOVA: 99006353) (99000596)
05.06.08 - Manutenção de tanques de armazenamento(Em cancel. NOVA: 99006363) (99000597)
09.02.02 - Locação - equipamentos de terraplenagem (99000194)
04.02 - Montagem de tanque de armazenamento para petróleo e derivados (Em cancel. NOVA: 99006920) (99000282)
Terraplenagem (99006042)
Construção de pistas e pavimentação de vias (99006043)
Construção de edificações (99006164)
Construção de estruturas de concreto (99006231)
Trabalhos de fundação/estrutura ou lajes
Detalhamento:

- Tipo de estrutura: Industrial
- Tipo de estrutura: Obra especial

Impermeabilização de superfícies em obras civis (99006240)
Obras de Fundação (99006242)
Trabalhos de fundação/estrutura ou lajes
Detalhamento:

- Tipo de elemento: Cortina d/estac.prancha metál.
- Tipo de elemento: Estaca escav.c/fluid.d/estab.

Construção de canais e obras de drenagem (99006270)
03.01.01 - Movimentação de terras - barragens e diques.(Em cancel. NOVA: 99006042) (99000241)
03.01.02 - Construção de pistas,vias de acesso, arruamento e pavimentação.(Em cancel. NOVA: 99006043) (99000242)
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03.03.01.01 - Fundações profundas estacas moldadas in loco e tubulões.(Em cancel. NOVA: 99006242) (99000233)
03.03.01.02 - Fundações profundas - estacas metálicas e pré-moldadas(Em cancel. NOVA: 99006242) (99000234)
03.03.01.03 - Fundações profundas -estacas especiais (raiz, pressoancorada, mega, etc) (Em cancel. NOVA: 99006242) (99000235)
03.03.02.01 - Construção de estruturas de concreto armado.(Em cancel. NOVA: 99006231) (99000236)
03.04.02 - Construção de Pequenas Obras(Em cancel. NOVA: 99006164) (99000252)
03.04.05 - EPC de construção predial (99004180)
03.06 - Impermeabilização de superfícies de concreto(Em cancel. NOVA: 99006240) (99000260)
03.10.02 - Captação adução, distribuição água e esgoto sanitário(Em cancel. NOVA: 99006265) (99000266)
03.11 - Estações tratamento de águas, esgotos sanitários e despejos industriais(Em cancel. NOVA: 99006261) (99000267)
03.12.01 - Instalações prediais - elétrica, eletrônica, hidraulica e sanitária.(Em cancel. NOVA: 99006048) (99000268)
Montagem de unidades industriais para processamento e transferência de petróleo, gás e derivados (99005530)
Montagem unid.industr. p/proces.tranfer.
- Tipo de montagem: Idustr. processo e termoelétr.
Detalhamento:
- Tipo de montagem: Moduladas UPGN, URGN e afins
- Tipo de montagem: Terminais marítim.e terrestres

EPC - Construção e montagem de unidades de processo e energia (99005552)
Construção de oleodutos e gasodutos em linhas terrestres (99005610)
Perfuração horizontal direcional (HDD) com equipamentos de grande capacidade (99005671)
Perfuração horizontal direcional (HDD) com equipamentos de pequena capacidade (99005673)
Montagem de tubulação (99006354)
04.01.01 - Montagem de vasos e torres (Em cancel. NOVA: 99006603) (99000280)
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