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

11 de dezembro de 2015.
Data de Emissão:
MATERIAIS/DEMF/CCF
00906178000104
Validade do Cadastro: 10 de dezembro de 2016.
INDUSTEC COMERCIO E MONTAGENS DE INSTRUM
7000048668-0
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 do fornecedor passível de revisão a qualquer momento.

Família de Serviços

Prestador de Serviço

02.10.10 - TIC - Obras instalação infra-estrutura - TI. (99000425)
02.19.01 - Serviço para integração/ampliação/ modificação de sistemas de automação industrial (99000445)
02.19.02 - Serviços para integração/ampliação e modificação. SDCD (99000446)
02.19.03 - Serviço para integração/ampliação/modificação. SCADA (99000447)
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. (99000288)
04.06.01 - Montagem de sistema de instrumentação. (99000292)
04.06.02 - Condicionamento instrumento e sistemas. (99000293)
04.23.01 - Comissionamento de Instalações (99004470)
05.02.09 - Manutenção de automação industrial (99000366)
05.18 - Manutenção de sistemas de proteção catódica (99000646)
05.19.01.01 - Manutenção de instrumentos eletrônicos (99000650)
05.19.02.01 - Manutenção de analisadores de processo (99000652)
05.19.03 - Manutenção de equipamento e instrumento de teste e calibração e de laboratório de controle qualidade. (99000654)
05.19.04 - Recuperação de cartões eletrônicos (99000655)
05.19.05 - Assistência técnica em estações de medição de vazão - EMED (99001872)
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