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Declaração de Registro Simplificado
SBS/ECGF/GBFEmitente: 14 de junho de 2017.Data de Emissão:
00429640000111CPF/ CNPJ: Validade do Registro: 13 de junho de 2018.
RTA REDE DE TECNOLOGIA AVANCADA LTDAFornecedor:
7000062948-0Número: 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. 
 
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

Manutenção de equipamentos eletrônicos de potência (99001038)

Manutenção em painel elétrico (Em cancel. NOVA: 99006800) (99001086)

Manutenção corretiva, preventiva de sistemas ininterruptos de energia em ressonância magnética (99001113)

Manutenção em motor de partida elétrica/alternador (Em cancel. NOVA: 99006219) (99001365)

Manutenção em motor elétrico de média / alta tensão (99001385)

Motor diesel - Manutenção e teste de componentes(Em cancel. NOVA: 99006311) (99001411)

Locação de equipamento no break (99001418)

Manutenção em retificadores, ups e inversores - offshore (99001994)

Manutenção de geradores até 500 kva (Em cancel. NOVA: 99006801) (99002439)

Manutenção de motor elétrico acima 200hp (99002441)

Manutenção de motor elétrico até 200 hp (99002442)

12.70.36 - Manutenção de acumuladores hidráulicos e pneumáticos (99001846)




