
Família Descrição Categoria

99005521 Afretamento e serviços de operação de "Unidades Estacionárias de Produção (UEPs)", tais como: FPSO – (Floating Production Storage and Offloading), SS (Semissubmersíveis), TLP (Tension Leg Platform) e TLWP (Tension Leg Wellhead Platform).3

99005530 Consiste nos serviços de montagem, conforme projeto, de unidades necessárias para o processamento e/ou transferência de petróleo, gás e/ou derivados, tais como:
- Unidades industriais em plantas de processo e termoelétricas
- Terminais marítimos e terrestres
- Unidades moduladas (UPGN, URGN e afins)
- Unidades auxiliares (UDEA, UGH, UTAA, URE e afins)

Os serviços de montagem abrangem:
1) montagem de estruturas metálicas e/ou módulos, incluindo execução de soldagem;
2) montagem de tubulação (interligações, válvulas, conexões, acessórios etc);
3) construção civil (fundações, bases para equipamentos, estruturas, edificações etc);
4) montagem e instalação de equipamentos estáticos (fornos, caldeiras, reatores, conversores, torres, vasos, permutadores, tanques etc);
5) instalação de equipamentos dinâmicos (bombas, compressores, geradores, motores etc);
6) instalações elétricas e de instrumentação/automação/controle,
7) tratamento térmico, preparo de superfície e pintura, aplicação de refratamento e isolamento tér3

99005552 Consiste nos serviços de engenharia para construção e montagem de unidades de processamento de petróleo e derivados e termoelétricas, contratados em regime de empreitada integral (EPC - Engineering Procurement and Construction), compreendendo a responsabilidade técnica, gerenciamento, planejamento, controle e execução até a pré-operação e partida.3

99005570 Consiste nos serviços de engenharia para instalação e montagem de dutos terrestres, contratados em regime de empreitada integral (EPC - Engineering Procurement and Construction), compreendendo a responsabilidade técnica, gerenciamento, planejamento, controle e execução até a pré operação e partida.3

99005590 Serviço de lançamento no leito marinho de cabos de fibra óptica submarina e umbilicais ópticos submarinos através de embarcações especializadas.2

99005600 Os serviços consistem na inspeção e intervenção submarina com uso das tecnologias ROV ("remotely operated vehicle") ou AUV (Autonomous Underwater Vehicle) para apoiar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás.2

99005602 Os serviços consistem na instalação, configuração, calibração e manutenção de sensores, levantamento com equipamentos autônomos, controle de qualidade, processamento e análise de dados hídricos e meteo-oceanográficas para caracterização ambiental, monitoramento de condições operacionais e estudos para projeto de engenharia.
Este serviço pode ser executado em: ueps, portos e terminais; rios ou lagos; áreas costeiras (de forma autônoma); águas profundas (de forma autônoma); laboratório ou fabricante.2

99005603 Consiste no serviço de mergulho para  Manutenção, Reparo, Montagem e outras atividades submarinas realizados em profundidades de até 50 metros.2

99005604 Consiste nos serviços de mergulho para Inspeção submarina realizados em profundidades de até 50 metros. 2

99005610 Construção e Lançamento de linhas terrestres, com abertura de faixa e de vala; desfile, soldagem e execução de END nos tubos; limpeza, revestimento, testes e assentamento; execução de obras civis, proteção catódica, pré-comissionamento (limpeza, calibração e teste hidrostático) e condicionamento de dutos, reconstituição da faixa.3

99005620 Os serviços consistem na coleta e processamento em tempo real de coordenadas geodésicas:posição, aproamento e atitude de unidades marítimas de Exploração e Produção de petróleo, durante a sua movimentação ou quando ancoradas, e a produção de relatórios, mapas e outros produtos que possibilitem a análise e interpretação destas informações.2

99005621 Os serviços consistem na manutenção onshore de equipamentos submarinos, tais como ANM, Manifold, PLET, PLEM, Módulo de bombeio submarino, dos seus sistemas de controle e das  ferramentas associadas. Não fazem parte desta família as intervenções em equipamentos submarinos com uso de mergulho raso e profundo e/ou uso de ROV/AUV.1

99005622 Os serviços consistem no lançamento e instalação de equipamentos submarinos no leito marinho, com uso de embarcações tais como: Heavy Lift, MPSV e SESV.3

99005631 Os serviços consistem na determinação da profundidade do leito de oceanos, mares, rios e lagos; dos tipos de sedimentos e da geomorfologia submarina; no processamento destas informações e da geração de perfis longitudinais, mapas de profundidade, visualizações em 3D, e outros, para modelagem de terrenos submersos.2

99005632 Serviço de mergulho realizado em profundidade superior a 50 metros, para Inspeção, Manutenção, Reparo, Montagem e outras atividades submarinas.2

99005633 Os serviços consistem no lançamento de dutos flexíveis, umbilicais, cabos de potência, cabos óticos e instalação de equipamentos submarinos associados aos lançamentos no leito marinho, com uso de embarcação do tipo PLSV (Pipe Layer Support Vessel).3

99005634 Consiste na instalação de estrutura de fixação (sea fastening) de equipamentos em unidades marítimas. São intrínsecos ao serviço: o projeto da peação, certificação e os insumos necessários para realizar a fixação, bem como para sua posterior remoção.1

99005635 Serviços de apoio técnico para atividades de ancoragem, engenharia naval e engenharia submarina complementares aos projetos de sistemas flutuantes de produção de petróleo em área offshore.1

99005640 Consiste nos serviços de investigação geotécnica (ensaio in situ e/ou coleta de amostras), sob lâmina d’água, com a utilização de recurso naval (plataforma auto-elevatória "Jack up", flutuante, balsa ou navio) e de pelo menos um dos recursos geotécnicos abaixo:
- SPT (Standard Penetration Test ou Sondagem a Percussão)
- Sondagem a percussão não convencional;
- Sondagem rotativa;
- CPTU (Piezocone Penetration Test) com área de projeção do cone (Ac) maior ou igual a 10cm²
- Mini CPTU (Piezocone Penetration Test) com área de projeção do cone (Ac) inferior a 10cm²;
- Penetrômetros de fluxo (T-bar ou Ball) com área de projeção da ponteira (Ap) maior ou igual a 100cm²;
- Mini Penetrômetros de fluxo (mini T-bar ou Ball) com área de projeção da ponteira (Ap)  inferior a 100cm²;
- CPT Sísmico;
- Seabed drilling;
- Amostrador (ferramenta para coleta de amostras de solo).2

99005671 Método construtivo de perfuração direcional não destrutiva e sem abertura de valas (HDD - Horizontal Directional Drilling), incluindo o projeto de detalhamento, a execução da perfuração e a instalação de dutos, ultrapassando obstáculos superficiais e sub-superficiais utilizando sonda com capacidade a partir de 60 tnf (toneladas-força).2

99005672 Método construtivo de perfuração direcional não destrutiva e sem abertura de valas (HDD - Horizontal Directional Drilling), incluindo o projeto de detalhamento, a execução da perfuração e a instalação de dutos, com o apoio marítimo necessário a execução, para transposição da interface marítima-terrestre (shore approach).2

99005673 Método construtivo de perfuração direcional não destrutiva e sem abertura de valas (HDD - Horizontal Directional Drilling), incluindo o projeto de detalhamento, a execução da perfuração e a instalação de tubulações subterrâneas, conduites ou cabos, ultrapassando obstáculos superficiais e sub-superficiais utilizando sonda com capacidade menor ou igual a 60 tnf (toneladas-força).2

99005686 Os serviços consistem no reparo em dutos flexíveis submarinos construídos conforme API SPEC 17J ou ISO-13628-2 em instalações terrestres (base de transferência de dutos flexíveis) ou em instalações marítimas compreendendo as atividades de supervisão, assistência técnica, reparo, corte e recomposição de terminações, montagem, instalação de acessórios e testes funcionais (hidrostático/selagem).2

99005687 Os serviços consistem na supervisão, assistência técnica, limpeza (flushing), reparo, corte e recomposição de terminais, montagem, instalação de acessórios, preenchimento de mangueiras com fluídos especificados e testes funcionais (hidrostático/elétrico/ópticos) em umbilicais e cabos de potência submarinos ISO 13628-5 (API Spec 17E).2

99005688 Os serviços consistem no manuseio, controle, estoques, limpeza e manutenção (pintura, reposição de anodos, solda de elementos não estruturais) em dutos flexíveis submarinos construídos conforme API SPEC 17J ou ISO-13628-2 em instalações terrestres (base de transferência de dutos flexíveis) ou em instalações marítimas.2

99005700 Consiste na disponibilização de MODU – Mobile Offshore Drilling Unit - (sondas marítimas móveis,navios sonda, semissubmersíveis ou autoelevatórias) e serviços de operação das sondas (perfuração, completação, estimulação, restauração, recompletação, limpeza, recuperação de revestimento, pescaria, aprofundamento e outras intervenções em poços de petróleo e/ou gás).3

99005701 Consiste na disponibilização de Sondas Marítimas tipo SM (sondas moduladas) ou SPM (sondas de produção marítima), Sondas de Perfuração Terrestre ou SPT - Sondas de Produção Terrestre e prestação de serviços de operação das sondas (perfuração e/ou completação, estimulação, restauração, recompletação, limpeza, recuperação de revestimento, pescaria, aprofundamento, workover e outras intervenções em poços de petróleo e/ou gás).2

99005702 Consiste na execução de serviços de operação e manutenção de sondas em atividades de perfuração, completação e manutenção de poços marítimos e/ou terrestres. Não faz parte do escopo desta família a disponibilização de sondas.2

99005724 Serviços de transporte de pessoas em micro-ônibus e ônibus. 1

99006140 Serviço de inspeção, manutenção e preservação em tubos. Tal serviço pode envolver a abertura e/ou repasse de roscas em elementos de colunas de perfuração, produção e revestimento, em suas diversas seções.2

99005726 Transporte rodoviário nacional de materiais e cargas líquidas em geral, exceto materiais e produtos químicos perigosos, inflamáveis, explosivos e radioativos.1

99005729 Serviços de supressão, remoção e transporte de vegetação nativa ou exótica; estudos e planos para a supressão de vegetação, resgate e salvamento de flora; limpeza e manutenção de áreas florestais, através de poda, capina e afins.1

99006160 Consiste na disponibilização de ativos do tipo Unidade de Manutenção e Segurança (UMS). 3

99006164 Locação da obra, preparo do terreno, mobilização de equipamentos (elevação de cargas, andaimes),  preparo e montagem de formas e armações, concretagem, execução de controle tecnológico (em concreto, centrais de condicionadores de ar, automatizações elétricas, e afins ), execução de alvenarias de vedação e acabamento, instalação de esquadrias, execução de revestimentos, pintura, impermeabilização e serviços complementares (Dispositivos de segurança contra incêndio e pânico,  Limpeza de obra e testes).2

99006213 Consiste no serviço de manutenção em dutos de linhas subaquáticas, por profissionais capacitados, para os serviços de inspeção, testes, ensaios, soldagem e similares, em ambiente offshore.2

99005739 Consiste no serviço de levantamento de dados sísmicos marítimos exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo, bem como na aquisição de licença de uso de dados sísmicos não exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
Especificações:
- Aquisições Streamer: 2D, 3D, 4D
- Aquisições tipo OBS - Ocean Botton Sensor: OBC – Ocean Botton Cable, OBN - Ocean Botton Nodes
-  Sistema de monitoramento sísmico permanente para reservatório
- Aquisição em zona de transição (com lâmina d’água acima de 50 metros)2

99005750 Movimentação de petroleo e derivados em terminais terrestres e aquaviários compreendendo os seguintes serviços: abastecimento de navio atracado ao píer ou cais, carregamento ou descarregamento de barcaça, balsa ou chata-tanque, caminhão-tanque, navio e vagão-tanque.3

99005764 Transporte rodoviário nacional de materiais, mobiliário, equipamentos, produtos e cargas sólidas em geral, exceto materiais e produtos químicos perigosos, inflamáveis, explosivos e radioativos.1

99005770 Serviços de transporte de pessoas em caminhonetes, peruas (vans), carros de passeio ou utilitários. 1

99006262 Serviço de remoção de material virgem ou sedimentar, objetivando o aprofundamento ou manutenção da profundidade de canais, rios, lagoas ou a remoção de materiais contaminados (dragagem ambiental).1

99005810 Levantamento de dados sísmicos terrestres exclusivos e aquisição de dados sísmicos não exclusivos (licença de uso ou multicliente), com ou sem processamento subsequente, adquiridos através do método de reflexão de ondas sonoras artificiais geradas por fonte explosiva (dinamite), de impacto (queda de peso) ou fonte controlada (vibrador), captadas por sensores do campo de onda (geofone, acelerômetro, etc) e gravadas em equipamentos de registro digital (sismógrafo), podendo incluir os seguintes serviços ou produtos adicionais associados: amostragem geoquímica, leitura gravimétrica ou Magnética, VSP Check Shot ou Up Hole, refração rasa, experimentais (teste de carga e outros) e ambientais (arqueologia, biologia e afins).
Especificações:
- Tipo do Levantamento: Exclusivo, Não Exclusivo
- Geometria do Levantamento: 2D, 3D
- Ambiente do Levantamento: Terrestre, Zona de Transição (com lâmina d’água até 50 metros)
- Fonte Sísmica: Explosiva (dinamite), De impacto (queda de peso), Controlada (vibrador), Ausente (sísmic1

99005811 - Levantamento de dados não-sísmicos marítimos exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
- Aquisição de licença de uso de dados não-sísmicos marítimos não exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
- Interpretação de dados não-sísmicos marítimos exclusivos e/ou não-exclusivos, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
Especificações:
- Tipo de levantamento/aquisição: dados gravimétricos, dados magnéticos, dados elétricos e eletromagnéticos (EM).
- Tipo de tecnologia: gravimetria e/ou magnetometria convencionais, gradiometria gravimétrica e/ou magnética, magnetotelúrico, EM no domínio do tempo.2

99005812 - Levantamento de dados não-sísmicos terrestres exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
- Aquisição de licença de uso de dados não-sísmicos terrestres não exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
- Interpretação de dados não-sísmicos terrestres exclusivos e/ou não-exclusivos, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
Especificações:
- Tipo de levantamento/aquisição: dados gravimétricos, dados magnéticos, dados elétricos e eletromagnéticos (EM).
- Tipo de tecnologia: gravimetria e/ou magnetometria convencionais, gradiometria gravimétrica e/ou magnética, magnetotelúrico, EM no domínio do tempo, eletroresistividade, polarização induzida (IP).1

99005813 Transporte rodoviário nacional de materiais, produtos e cargas gasosas, exceto cargas gasosas perigosas, inflamáveis, explosivas e radioativas1

99005814 Consiste nos serviços de vigilância para proteção e guarda da integridade do patrimônio. Tipos de serviço de vigilância: vigilância patrimonial; escolta e segurança pessoal.1

99005821 Serviços de tomografia elétrica e batimetria monofeixe (com maregrafia) ou multifeixe (com maregrafia) em ambiente marinho, com a utilização de recurso naval, para mapeamento geológico, incluindo: aquisição, processamento e interpretação de dados. A profundidade (lâmina d’água) da aquisição dos dados é entre 0 e 30m (incluindo zona de arrebentação – surf zone).
Serviços de correlação dos dados de tomografia elétrica e dados provenientes das amostras geotécnicas, incluindo: modelagem/ processamento e interpretação dos dados de tomografia elétrica (valores de eletrorresistividade) à luz dos dados das amostras geotécnicas (correlação geologia-geofísica).2

99005830 - Levantamento de dados não-sísmicos aéreos exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
- Aquisição de licença de uso de dados não-sísmicos aéreos não exclusivos, brutos e/ou processados, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
- Interpretação de dados não-sísmicos aéreos exclusivos e/ou não-exclusivos, para exploração e caracterização de reservatórios de petróleo.
Especificações:
- Tipo de levantamento/aquisição: dados gravimétricos, dados magnéticos, dados eletromagnéticos (EM).
- Tipo de tecnologia: gravimetria e/ou magnetometria convencionais, gradiometria gravimétrica e/ou magnética, magnetotelúrico, EM no domínio do tempo, EM no domínio da frequência.2

99005850 Levantamento de dados geofísicos de alta resolução e coleta de amostras marinhas (amostradores van venn e/ou box corer e/ou similar) com a utilização de recurso naval.
Especificações:
Tipos de métodos geofísicos: sonar de varredura lateral, sísmica de alta resolução (Sub Bottom Profiler ou similar), batimetria monofeixe com maregrafia, batimetria multifeixe com maregrafia.
Classificação dos Levantamentos Hidrográficos (ref.: NORMAN-25/ DHN – Diretoria de Hidrografia e Navegação): Categoria A, Categoria B.
Profundidades (lâmina d’água) dos levantamentos dos dados: entre 0 e 30m (incluindo zona de arrebentação), entre 30 e 150m, maior que 150m.
Tipos de levantamentos dos dados: sensores geofísicos (sonar de varredura lateral, sísmica de alta resolução, ecobatímetro monofeixe e multifeixe) instalados na embarcação e/ ou rebocados, sensores geofísicos (sonar de varredura lateral, sísmica de alta resolução, ecobatímetro monofeixe e multifeixe) instalados no AUV (Autonomous Underwater Vehicle).2

99005881 Consiste no conjunto de operações objetivando o aproveitamento industrial de jazidas, desde a extração até o beneficiamento, considerando-se a escolha do método de lavra, a adoção da tecnologia adequada, o dimensionamento de equipamentos e instalações, definição de lay-out, cálculo de custos, sequencia das atividades, implicações econômicas e de impacto ambiental, segurança, analise das condições hidrológicas, otimização das operações de desmonte e carregamento e transporte em minas a céu aberto.3

99005892 Consistem nos serviços de levantamento arqueológico para a implantação de empreendimentos podendo incluir:
- Conservação e preservação de material arqueológico
- Serviço técnico especializado de diagnóstico arqueológico
- Programa de monitoramento e salvamento arqueológico
- Programa de resgate arqueológico subaquático.1

99005893 Serviço de levantamento (aquisição) de dados geológicos, incluindo:
- coleta de amostras de rocha em afloramentos
- coleta de amostras em subsuperfície (através da perfuração de poços e ou sondagens)
- medidas/levantamento  de seções estratigráficas
- mapeamento
- descrição de afloramento
- outros dados/medidas provenientes de trabalhos de campo
- preparação de amostras geológicas (confecção de lâminas delgadas, plugues,  limpeza e conservação de amostras de rocha, corte de amostras/testemunhos).1

99005920 Manutenção ou operação de sistemas de Riser de Completação para operações com equipamentos submarinos, a exemplo de: DPR MUX (Drill Pipe Riser multiplexado) DPR HD ( Drill Pipe Riser Hidráulico Direto), EPR (Early Production Riser), Riser de Completação Dual Bore, Riser de Completação concênctrico e similares.3

99005922 Consiste nos serviços de apoio logístico (técnico e/ou operacional) sem a utilização de equipamentos de transporte ou movimentação de carga. Este serviço tem por objetivo o planejamento, execução e atendimento das programações terrestres e marítimas dando uma maior agilidade nas atividades de movimentação de cargas de offshore e onshore.1

99005930 Atividade que consiste na uniao por soldagem (brasagem) de diamantes industriais ou pastilhas de Widia em acessórios de tubulacoes para aumentar a resistencia á abrasão. Englobam as demais atividades que constam normalmente em um processo de soldagem como limpeza, preparacao, pre-aquecimento e montagem (se necessario) e, caso seja especificado, engloba tambem as atividades de inspecao da soldagem.1

99005940 Atividade que consiste na adição de componentes ou reparos feitos por soldagem nos tubos ou acessórios tubulares utilizados na construção de poços de petróleo. Engloba as demais atividades que constam no processo de soldagem como limpeza, preparação, montagem, pre e pos aquecimento, engloba também as atividades de  inspeção da soldagem.1

99005942 São os serviços de inspeção, através de ensaios não destrutivos, para identificação de descontinuidades e perda de espessura das estruturas metálicas dos cascos das unidades flutuantes (SS, FPSO, FSO e FPU) e eventuais reparos para a recuperação da integridade estrutural do casco (serviços de soldagem e substituição de chapas, borboletas ou outras estruturas metálicas). Inclui os serviços de remoção de resíduos de tanques estruturais para permitir acesso e inspeção das estruturas de casco e o projeto e levantamento dos materiais necessários a execução de eventuais reparos.2

99005944 Atividade que inclui os serviços de remoção, limpeza, eventual troca de juntas, gaxetas, serviços de alinhamento de hastes, reparos das bases de assentamento, enchimento com soldas, usinagem, testes hidrostáticos, inspeções finais e remontagem.
"Preventor de erupção submarino (BOP) -
1. Equipamento de segurança [instalado na cabeça do poço] cuja função básica é a de permitir o fechamento do poço.          2. Equipamento mecânico que compreende válvulas que permitem isolar um poço de petróleo em caso de fluxo incontrolável. Permite a vedação contra tubos ou até mesmo corte de tubos".2

99005945 São os serviços de preparação do sistema de pull-in da unidade (guinchos, acessórios e equipamentos de desvio de cabos), a transferência do duto flexível a partir do PLSV até a plataforma, apoio e travamento da extremidade do duto no suporte especificado. Está Incluida nessa família a operação de pull-out.                                                                        "Operação de pull-in de dutos flexíveis é uma etapa complementar à interligação de poços e equipamentos submarinos executada por barcos especiais do tipo PLSV (Pipe Laying Support Vessel). Operação de pull-out, é a atividade inversa, através do qual o duto é desconectado da unidade e transferido para o barco com o objetivo de desmobilização, reterminação ou substituição do mesmo".3

99005982 O serviço de câmara é um complexo de atividades que consiste em administrar os alojamentos das instalações da Petrobras; recepcionar; fornecer roupas de cama e itens de higiene; realizar serviços de lavanderia, limpeza, arrumação dos ambientes; efetuar pequenos reparos; fornecer e preparar refeições coletivas (café da manhã, almoço, jantar, lanches e ceia).1
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99006009 Consiste nos serviços de planejamento, integração, controle e execução direta ou indireta dos serviços de operação, manutenção, limpeza e conservação predial de forma integrada.1

99006030 Serviço de movimentação de cargas manual ou com auxílio de equipamento (empilhadeira, guindaste). 1

99006031 Os serviços de operação portuária consistem nas atividades de movimentação de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário, dentro da área do porto. São intrínsecas a essas atividades: a amarração e desamarração de embarcações; os serviços de estiva; a movimentação de cargas com equipamentos adequados; recebimento, carregamento e descarregamento das embarcações; pré-embarque e movimentação de materiais, insumos e/ou equipamentos da indústria de óleo e gás.1

99006032 Serviços de preparo, tratamento e manutenção de fluidos de perfuração e completação em unidades marítimas com todos os insumos, tais como fluidos e aditivos.2

99006033 Serviços de preparo, tratamento e manutenção de fluidos de perfuração e completação em unidades terrestres com todos os insumos, tais como fluidos e aditivos.2

99006040 Serviços de aplicação e quebra de torque ou tensionamento em estojos, parafusos, prisioneiros ou porcas. Aplica-se a esta família também os serviços como separação de flanges e corte de porcas. Esses serviços ocorrem usualmente em equipamentos tais como:
- tampas e carretéis de trocadores de calor,
- flanges de tubulações, de acessórios e de equipamentos estáticos e dinâmicos,
- tampas de filtros,
- base de bombas, compressores e outros equipamentos rotativos
- bocas de visitas, e
- equipamentos de movimentação de carga, entre outros1

99006043 Construção de pistas, pavimentações, arruamentos, vias de acesso incluindo a construção sub-leito, reforço, sub-base, base ,  revestimento e obras complementares.2

99006044 Serviços de roçagem, limpeza, retiradas de entulho, manutenção de demarcação do local de passagem dos dutos e inspeção das faixas com objetivo de evitar invasões e/ou construção nas mesmas. O serviço de inspeção de faixas poderá ser realizado por meios comuns ou por RPAS (DRONE) (Remotely Piloted Aircraft System - Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada).1

99006045 Serviços de manutenção das estruturas de concreto, eventual recuperação estrutural, limpeza e manutenção de revestimentos e impermeabilizações, manutenção de estruturas metálicas, soldagens, preparo de superfície, pintura utilizando procedimentos específicos para trabalhos em ambientes de docas, piers, portos, com  inspeções, testes, ensaios.1

99006341 Consiste nos serviços de inspeção e manutenção de mangueira curta e flexível, com terminais e reforço externo, construída de material composto (geralmente elastômero e arame de aço) para conexão de navios a instalações marítimas, tais como  FPSO, FSO, monobóias ou terminais portuários, podendo ser do tipo flutuante, submarino e catenária.2

99006047 Serviço de remoção de resíduos sólidos, lamas, borras ou outros materiais sedimentados no fundo de lagoas e diques, com o adequado tratamentos e destinação final.1

99006510 Disponibilização de rebocadores portuários (afretamento) e/ou serviços de rebocagem para atracação e desatracação de navios1

99006049 Serviços de manutenção em instalação elétrica, hidráulica, sanitária e de sistema de combate a incêndio em edificações. 1

99006057 Consiste nos serviços de integração de sistemas de automação industrial baseados em CLP. A atividade abrange o fornecimento de documentação técnica, desenhos, engenharia para configuração, programação, parametrização, desenvolvimento, e/ou licenciamento de software, e fornecimento eventual do hardware, com o objetivo de inter-relacionar a operação automática de processos industriais, através de processamento digital de sinais e comandos. Excluem-se desta família os SDCD.1

99006078 Serviço de conservação de válvulas de bloqueio e regulagem, com acionamento manual, e válvulas de retenção. O serviço de conservação destas válvulas compreende as seguintes atividades: limpeza; avaliação de recebimento; desmontagem; avaliação dimensional e de desgaste; substituição de elementos de vedação e componentes com desgaste por peças originais e compatíveis com o projeto original; lapidação e/ou retífica de superfícies planas ou cilíndricas – estão excluídas superfícies cônicas e esféricas; remontagem e ajustes; testes de integridade; pintura; testes de estanqueidade, com líquido e gás; embalagem e preservação; relatório técnico com rastreabilidade dos serviços realizados;
Nota: A substituição de elementos de vedação e componentes deve ser realizada utilizando-se materiais com as mesmas características dimensionais, metalúrgicas, composição química e propriedades mecânicas.
Todos os serviços realizados deverão preservar as características originais da norma de projeto.
Não estão contempladas nesta fam2

99006099 Consiste nos serviços de desmontagem e adaptação de navios para conversão em FPSOs (Floating Production Storage and Offloading) e FSOs (Floating Storage and Offloading) ou construção de cascos para UEPs (Unidades Estacionárias de Produção), englobando os serviços de montagens, conforme projeto, de estruturas metálicas, facilidades, sistemas de bombeamento, interligações, válvulas, acessórios, instalações elétricas, instrumentação, montagem de equipamentos (tanques para armazenamento, fornos, caldeiras, geradores, reatores, conversores, torres, vasos, permutadores, etc), construção e/ou adaptação de instalações para hospedagem, refeições e sistema para movimentação, carregamento e transporte marítimo.3

99006100 Serviço de realização de ensaios não destrutivos (END) em materiais, equipamentos e seus componentes, incluindo os seguintes ensaios: Correntes Parasitas, Emissão Acústica, Radiografia, Radioscopia, Gamagrafia, Ensaio visual, Estanqueidade, Líquido Penetrante (LP), Partículas Magnéticas, Ultrassom, Shearografia, Ondas Guiadas, Termográfica, Internal Rotation Inspection System (IRIS), Alternating Current Field Measurement (ACFM). Time of Flight Diffraction (TOFD) Phased Array.1

99006106 Consiste nos serviços de inspeção de recebimento, identificação, preservação, embalagem (quando necessário), cadastramento em sistemas informatizados, armazenamento, controle de entrada e saída.1

99006107 Consiste no serviço de corte e recuperação de um cilindro de rocha durante a perfuração de um poço de petróleo com ou sem análise.2

99006123 Análise de tensões estáticas e dinâmicas em tubulações para verificação da flexibilidade. 1

99006127 Serviço de amarração e desamarração de navios por meio de recursos necessários para recebimento dos cabos dos navios, conduzindo-os até o píer e posicionando-os corretamente nas estruturas de fixação. Excluem-se desta família os serviços de amarração e desamarração através de lancha.1

99006131 Serviço técnico especializado de atendimento a incidentes de poluição por óleo e hidrocarbonetos nas atividades de operações de combate, podendo incluir:
Atuação nas operações nearshore de proteção, contenção e recolhimento, dispersão mecânica ou dispersão química;
Atuação nas operações offshore de contenção e recolhimento, dispersão mecânica ou dispersão química;
Atuação em sobrevoo com a finalidade de identificar e quantificar possíveis manchas de óleo e/ou suspeitas;
Realização da Técnica de Avaliação e Limpeza de Costa - SCAT
Elaboração de modelagem matemática;
Suporte técnico e documental;
Suporte em exercícios simulados;
Suporte na gestão das emergências por vazamento de óleo e hidrocarbonetos;
Avaliação das ações de resposta, durante e após o incidente.3

99006136 Serviços clínicos e hospitalares para atendimento a urgências e emergências, na própria unidade ou em outro nível de atendimento referenciado, conforme a Resolução CFM Nº 1.451/95.1

99006138 Consiste nos serviços de limpeza e remoção de resíduos para locais apropriados, com utilização de ferramentas manuais e equipamentos portáteis tais como hidro-jatos, limpeza à vapor, carriolas, aspiradores, sopradores, cortadores, lavadoras, enceradeiras industriais e afins.1

99006139 Consiste na execução dos serviços de construção e montagem para manutenção em UEPs ou dos serviços de montagem de unidades (ex:módulos de compressão, unidades de geração de energia, unidades de desulfurização), conforme projeto, englobando:
1- montagem de estruturas metálicas, montagem de equipamentos (fornos, caldeiras, geradores, reatores, conversores, torres, vasos, permutadores, etc), unidades de bombeamento, interligações de sistemas e subsistemas, englobando tubulações, seus componentes e acessórios (válvulas, filtros, luvas, niples, purgadores, etc).
2- instalações elétricas e instrumentação, podendo englobar: lançamento e conexão de cabos, montagem de bandejas elétricas, aterramento de equipamentos, instalação de acessórios (tomadas, luminárias, suportes, caixas de conexão, cornetas, etc), montagem de instrumentos e tubings.
3- soldagem de estruturas metálicas, tubulações e equipamentos, tratamento térmico das mesmas, bem como sua preparação de superfície e posterior pintura.
4- serviços complementare3

99006554 Serviço de transporte de água, incluindo a captação e o bombeamento, para a limpeza de tanques de embarcações. 1

99006141 Análise de engenharia para determinação de coeficiente de atrito de superfícies de helideques (helideck) 1

99006158 Esta família abrange os serviços de manutenção de sistemas de detecção de fogo (chama), vapores e gases inflamáveis ou tóxicos.1

99006159 Consiste nos serviços de manutenção e aferição em campo ou laboratório de instrumentos de medição analítica de processos industriais. Exemplos: cromatógrafos, medidores de densidade, umidade, PH, redução/oxidação, condutividade, turbidez, gases de combustão, condutividade térmica e equipamentos afins.1

99006556 Consiste no serviço de transporte marítimo internacional (Navegação de Longo Curso) de carga geral (solta ou unitizada) a partir de um porto localizado no Brasil até um porto localizado no exterior ou vice-versa.1

99006161 Serviço de execução de perfurações com brocas especiais em estruturas de concreto com a finalidade de extração de testemunhos ou perfurações para passagem de instalações.1

99006163 Serviço de montagem e desmontagem de andaimes utilizados como plataformas provisórias de acesso a prédios, para execução de obras em altura, serviços de manutenção, de limpeza e atividades afins. Não inclui o fornecimento dos materiais.1

99006165 Construção e montagem de estruturas metálicas 1

99006169 Serviço de preparo de superfícies de dutos  e aplicação de material de revestimento (interno e externo) em tubulações existentes com função anticorrosiva, tintas ou resinas especiais e aumento da rigidez mecânica dos dutos (envelopamento).1

99006203 Consiste nos serviços de limpeza química em equipamentos e tubulações, com a remoção de resíduos oleosos, incluindo as etapas de desengraxe, decapagem ácida, neutralização, passivação, lavagem com água e secagem.1

99006204 Consiste nos serviços de aplicação de lubrificantes em conjuntos, equipamentos ou sistemas mecânicos que trabalhem sofrendo atrito. Em sistemas abertos pode incluir a etapa de limpeza e remoção de resíduos antes da aplicação do lubrificante. Consiste em aplicação de rotina de verificação de nível, completação ou substituição do óleo lubrificante, verificação e análise de resíduos.1

99006205 Consiste nos serviços de limpeza de tanques de armazenamento de produtos dos segmentos de produção e processamento de petróleo, gás natural, energia e processos petroquímicos. Os serviços podem ser realizados com equipamentos mecânicos, com utilização de equipamentos de alta pressão e alta vazão, ou manualmente com ferramentas e produtos adequados.1

99006206 Consiste no serviço de limpeza mecânica por diversos métodos de jateamento, por exemplo, agua, ar, areia, gelo seco ou produtos abrasivos em equipamentos e tubulações. Não se inclui neste serviço preparação de superfície para pintura, por possuir família específica.1

99006208 Consiste nos serviços de substituição eventual de trechos, corte remoção, montagem, limpeza, soldagem com inspeção, podendo incluir inspeção eletromagnética, ensaios e testes, preparo de superfície e pintura. Estes serviços podem ser executados em tubulações em operação (em carga) ou não, em ambientes ONShore e OFFShore.2

99006209 Consiste nos serviços de operação ou manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de movimentação e içamento de carga, tais como guinchos, molinetes, talhas, tirfores, plataformas de trabalho aéreo (PTAs) e guindastes terrestres, incluindo reparo ou substituição de peças ou componentes em conformidade ao projeto do equipamento. Excluem-se desta família os fornecedores de serviço de operação, manutenção e inspeção em guindastes offshore.1

99006210 Consiste nos serviços de manutenção de instrumentos de processo para medição de pressão, temperatura, nível, vazão e outras variáveis. Exemplos: manômetros, transmissores de pressão, termoelementos, transmissores de temperatura, transmissores de nível e equipamentos afins. Excluem-se desta família os serviços de manutenção de analisadores de processo.1

99006211 Consiste nos serviços de reparo de válvulas de segurança e alívio que atuam preventivamente, aliviando o excesso de pressão, conforme parâmetro pré-estabelecido.
O serviço de reparo de válvulas de segurança e alívio compreende diversas atividades a exemplo de: identificação das válvulas; limpeza; avaliação de recebimento; pré-teste para avaliação inicial; desmontagem; avaliação dimensional e do material; incluindo seu desgaste; substituição de elementos de vedação e componentes com desgaste por peças originais e compatíveis com o projeto original; retífica da sede e bocal através de usinagem ou deposição de material (solda, eletrodeposição ou níquel-químico); lapidação das superfícies de vedação remontagem e ajustes; testes de abertura; testes de vedação; testes de acionamento / estanqueidade; testes de integridade do fole (quando aplicável); calibração em bancada e pintura.2

99006212 Consiste nos serviços de montagem de sistemas de instrumentação incluindo sistemas de medição, transmissão e controle de variáveis de processo, válvulas de controle, de segurança e de alívio, analisadores e detectores, conforme instruções de montagem contidas na documentação de projeto e manuais dos fabricantes. Os serviços de montagem abrangem: - montagens de suportes de instrumentos; - montagens de caixas de junção e painéis de instrumentação; - montagens de "tubings"; - montagens de eletrodutos, eletrocalhas e bandejas; - encaminhamento de cabos; - aterramento dos componentes do sistema; - verificação de interfaces com tubulações e equipamentos de processo.1

99006215 Analisar o circuito hidráulico, regulagens das válvulas, pontos de vazamento, contaminação do óleo hidráulico do reservatório, cilindros lineares (troca das guarnições), ajustes finais.1

99006216 Atividade que consiste em manutenção de equipamentos deslizantes de movimentação e içamento de carga que operam sobre trilhos incluindo reparo ou substituição de peças ou componentes, limpeza, alinhamento, ajustes, lubrificação e similares.1

99006217 Consiste nos serviços de manutenção de empilhadeiras (in situ ou oficina) fornecendo quando requerido, sobressalentes especificados em conformidade ao projeto do equipamento.1

99006219 Atividade que consiste em manutenção de motores de partida incluindo recuperação ou substituição de peças/componentes, limpeza, ajustes, lubrificação e similares.1

99006221 Consiste nos serviços de medição de vazão através do uso de equipamentos portáteis não intrusivos, como por exemplo medição por ultrassom tipo clamp on.1

99006222 Consiste nos serviços de manutenção de elevadores industriais, incluindo reparos de peças ou componentes em conformidade com o projeto do equipamento.1

99006223 Consiste nos serviços de aplicação de revestimento anticorrosivo não metálico em equipamentos ou em tubulações industriais. Excluem-se desta família os serviços de revestimentos poliméricos com cargas metálicas ou não metálicas.1

99006224 Atividade que consiste em manutenção de motores de popa, incluindo recuperação ou substituição de peças/componentes, limpeza, ajustes, lubrificação e similares.1

99006226 Consiste nos serviços de manutenção, incluindo  inspeção, restauração, limpeza, substituição de componentes, verificação de filtros, dutos e mangueiras.1

99006227 Consiste nos serviços de caldeiraria, pré-fabricação e montagem de chaparias, estruturas metálicas, montagem de sistemas de bombeamento, manutenção de estruturas metálicas, interligações, válvulas, acessórios, instalações elétricas, instrumentação, troca de juntas, soldagem, tratamento térmico, preparo de superfície e pintura de tubulações e estruturas, com tratamentos e procedimentos próprios para instalações off-shore,  inspeções, ensaios e testes.2

99006229 Conjunto de técnicas que visa a identificação de materiais incluindo conferência e inspeção visual, técnicas mais apuradas, como aplicação de reagentes, retirada de amostras para análise química e análise micro estrutural, ou similares.1

99006230 Serviço de reforço ou recuperação em estrutura de concreto podendo incluir:  preparo das estruturas, corte, perfuração, escarificação, aplicação de argamassas e/ou concreto, adesivos, substituição de elementos danificados e/ou adição de novos elementos de reforço (barras, chapas de aço, cabos de aço, bainhas de protensão), injeção de nata de concreto e cargas de protensão.1

99006231 Execução de estruturas de concreto armado ou protendido, incluindo locação da obra, preparo do terreno, mobilização de equipamentos (elevação de cargas, andaimes), delimitação de áreas, preparo e montagem de formas e armações, concretagem, execução de controle tecnológico de concreto, aços e da protensão, acabamentos.1

99006232 Compreende a aplicação de esforços estáticos de tração, compressão ou transversais, em fundações profundas ou  processo de execução de prova de carga dinâmica, através de medição de deformações, vibrações,  coleta de dados para a emissão de laudos e relatórios.1

99006233 Serviços de perfuração de poços de água potável englobando sondagens, locação, escavação de solos, escoramento, eventuais encamisamento/revestimento de poços.1

99006240 Preparo da superfície e aplicação de sistemas de impermeabilização. 1
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99006241 Reparos pontuais em sistemas de impermeabilizações, em juntas, paredes ou pisos molhados. 1

99006242 Serviços de execução de fundações profundas e contenções podendo contemplar os seguintes tipos de elementos: - Estacas metálicas - Estacas pré-moldadas de concreto - Estacas escavadas tipo hélice contínua - Estacas escavadas com fluido de estabilização -Estacas escavadas encamisadas embutidas em rocha - Estacas injetadas tipo raiz - Estacas injetadas tipo micro estacas - Cortina de estacas pranchas metálicas - Parede diafragma de concreto - Tirante - Grampeamento (chumbadores)2

99006250 Executar serviços de organização e controle de documentação técnica, análise e controle de custos, programação, controle, preparo, triagem, manutenção, preservação, inspeção de recebimento, testes, recuperação e arrumação de materiais de ancoragem, terminais oceânicos, linhas flexíveis e manifolds; inspeção, testes, reparos, preservação, tratamento térmico e reclassificação de amarras e acessórios; inspeção, recuperação, teste, reclassificação e preservação de âncoras e seus acessórios; caldeiraria e pintura industrial.2

99006260 Serviço de instalação e montagem de divisórias leves prediais. Divisórias leves são elementos que separam ambientes ou compartimentos de uma construção, tais como Drywall , PVC, alumínio , vidro.1

99006261 Construção de estações de tratamento de águas, esgotos sanitários ou despejos industriais, compreendendo obra civil e obras complementares.2

99006580 Consiste na disponibilização de ativos do tipo balsa e/ou empurrador, equipadas em condições de navegabilidade. 1

99006263 Serviços de construção de cercas ou delimitação de áreas, com arames lisos ou farpados, mourão de concreto, madeira ou telas, construção de muros com pilares e sapatas, com fechamento em concreto ou alvenaria.1

99006264 Serviços de recuperação de cercamentos metálicos, concreto ou alvenaria, por questão de desgaste ou quebra acidental. 1

99006265 Serviços de execução de obras para captação, adução e distribuição de águas e esgotos, compreendendo obra civil e obras complementares.2

99006270 Serviços de escavações mecânicas ou manuais, compactação de solos e valas, execução de formas, armações, concretagem de canaletas, escadas, paredes diafragma, instalações de tubos de concreto, contenção de taludes, plantio de vegetação, instalação de guias, sarjetas e serviços complementares.2

99006271 Serviços de coleta de amostras, execução de testes em laboratório, emissão de laudos e relatórios de desempenho de concreto ou aço estrutural, tanto de obras em execução quanto de estruturas prontas que apresentem problemas.1

99006272 Serviços de perfuração de solos destinados a avaliação da capacidade de carga em terrenos para construção, com respectiva emissão de laudos e relatórios de sondagem.1

99006273 Serviços de soldagem de baixa complexidade em estruturas metálicas pequenas como portas, gradis, tampas entre outras, que não requerem inspeções ou controles tecnológicos específicos.1

99006280 Construção, complementação de obras e reparos no ambiente Offshore, áreas industriais em plataformas marítimas, áreas de alojamentos, cozinhas, banheiros e afins.2

99006281 Serviço de abertura (a quente e a frio), remoção e descarte de resíduo, drenagem, revestimento (concreto projetado) e suporte (enfilagem) em galerias a serem abertas em maciços rochosos ou terrosos.2

99006290 Consiste nos serviços de instalações submarinas por métodos convencionais com utilização de embarcações para lançamento de dutos com tecnologias de lançamento S-lay, Jlay ou Reel-lay.
Compreende a elaboração de projeto detalhado, suprimento de materiais (tubos, equipamentos e acessórios), gerenciamento, montagem onshore e offshore, lançamento de dutos, risers e equipamentos submarinos, serviços de chegada de praia, correção de vãos livres, pré-comissionamento (limpeza, calibração e teste hidrostático) e condicionamento de dutos e equipamentos submarinos.3

99006291 Disponibilização de embarcações do tipo LWI (Light Well Intervention), LWO (Light Workover) e WSSV (Well Stimulation Support Vessel) e serviços de intervenção e estimulação de poços de exploração ou de produção, tais como: estimulação, limpeza, acidificação, manutenção de poços submarinos, quebra de hidrato, substituição de válvulas, dentre outros.3

99006581 Consiste no serviço de transporte marítimo Nacional (Navegação de Cabotagem) de carga geral (solta ou unitizada) de um porto a outro, ambos localizados no Brasil.1

99006583 Serviços de lancha para apoio portuário de movimentação de pessoas, pequenas cargas e amarração e desamarração de embarcações.1

99006310 Serviço especializado no campo e em oficina, de verificação dos sistemas de arrefecimento, lubrificação, alimentação de ar e combustível, eletricidade, distribuição motora e instrumentos de monitoramento, verificação do nível, status e substituição dos fluidos dos reservatórios e dos filtros de ar, óleo e combustível. Verificação e ajuste do funcionamento regular do motor. Verificação e substituição ou restauração de conjuntos e peças danificados diesel/gás estacionários.2

99006311 Serviço especializado no campo ou em oficina, podendo contemplar, por exemplo, a manutenção dos sistemas de arrefecimento, lubrificação, alimentação de ar e combustível, eletricidade, distribuição motora e instrumentos de monitoramento.2

99006312 Consiste nos serviços de manutenção de turbinas a gás, considerando abertura, limpeza, inspeção, serviços de caldeiraria, usinagem, reparos, analise de vibração, trocas de rolamentos e mancais, balanceamento e alinhamento de rotor,  manutenção elétrica e de instrumentação/automação, manutenção de isolamento, metalização, testes finais.2

99006314 Consistem nos serviços de verificação das características da superfície metálica e do meio corrosivo: determinação da taxa e mecanismo de corrosão interna atuante nos sistemas, através das analises físicas e químicas de fluidos e de resíduos, medição das taxas de corrosão por cupom de perda de massa e por sondas corrosimétricas, dados operacionais e de processo (pressão, temperatura, vazão, regime de fluxo, dosagem de produtos químicos), dados de limpeza, e inspeção interna de dutos. Intervenção em sistemas pressurizados para substituição de cupons de perda de massa ou sondas corrosimétricas e manutenção de pontos de monitoração da corrosão. Tratamento de cupons de perda de massa para determinação da taxa de corrosão uniforme e análise de pites. Medição e caracterização dos resultados gerados pelas técnicas de monitoração da corrosão, tais como: Perda de massa, análise de pites, ensaios eletroquímicos e análise de resíduos.1

99006321 Consiste nos serviços de manutenção de componentes da balança rodoviária, bem como os serviços de calibração e verificação.1

99006322 Execução de serviços de reparo de componentes, peças, equipamentos ou acessórios através de remoção de material por usinagem com equipamentos como fresadora, torno, plaina, ou similares.1

99006331 Serviços de análises químicas, ensaios mecânicos e metalográficos em materiais e componentes de equipamentos com o objetivo de diagnosticar falhas em equipamentos mecânicos.1

99006332 Procedimentos padronizados que compreendem testes em conformidade com as normas técnicas, que consiste em submeter um cabo de aço à indução de um campo magnético, com a intenção de identificar arames rompidos, perda de massa causada por corrosão e ou abrasão.1

99006333 São serviços de revestimentos metálicos em que os mesmos se constituem em películas interpostas entre o metal e o meio corrosivo, ampliando a resistência a corrosão do material metálico. Esta película pode dar ao material um comportamento mais nobre. Esta família abrange os seguintes processos:
. Cladização (por processo de soldagem, por explosão ou laminação conjunta);
. Imersão a quente (galvanização;)
. Metalização (aspersão térmica) por meio de combustão de gases, arco elétrico, plasma ou por detonação;
. Eletrodeposição;
. Deposição química;
. Cementação.1

99006334 Serviço de conservação de válvulas de controle, regulagem ou bloqueio atuadas, compreendendo o conjunto válvula-atuador, composto de uma válvula e seu atuador casado, seja este do tipo hidráulico, pneumático ou elétrico.
O serviço de conservação destas válvulas compreende as seguintes atividades: limpeza; avaliação de recebimento; desmontagem; avaliação dimensional e de desgaste; substituição de elementos de vedação e componentes com desgaste por peças originais e compatíveis com o projeto original; lapidação e/ou retífica de superfícies planas ou cilíndricas – estão excluídas superfícies cônicas e esféricas; remontagem e ajustes; testes de integridade; pintura; testes de estanqueidade, com líquido e gás; embalagem e preservação; relatório técnico com rastreabilidade dos serviços realizados;
Nota: A substituição de elementos de vedação e componentes deve ser realizada utilizando-se materiais com as mesmas características dimensionais, metalúrgicas, composição química e propriedades mecânicas.
Todos os serviço2

99006335 Consiste na instalação e manutenção de isolantes (térmicos ou acústicos) industriais para uso externo em tubulações, dutos e equipamentos.1

99006340 Consiste no serviço de aplicação de revestimentos poliméricos com cargas metálica ou não metálicas resistentes à corrosão, erosão, abrasão e/ou à temperaturas elevadas que podem ser usados também para manutenção, reparo, vedação, proteção ou em reconstituição de superfícies metálicas de equipamentos. Não aplicáveis como reforços ou para recuperação de resistência estrutural de tubulações, vasos de pressão, vigas e colunas estruturais.1

99006631 Engloba a operação, manutenção, inspeção, guarda de equipamentos elétricos e eletrônicos para uso em poços de petróleo submarinos, abrangendo os seguintes equipamentos:
- Sensores de ANM's;
- Mandril e Sensores permanentes de fundo de poço (PDG);
- Sensores eletrônicos em equipamentos submarinos;
- Sistemas elétricos e eletrônicos de monitoração e controle submarinos;
- Conectores elétricos, cabos elétricos e outros equipamentos eletroeletrônicos para uso com equipamentos submarinos;
- Equipamentos de superfície relacionados aos equipamentos eletrônicos para uso submarino e para uso com sensores permanentes de fundo de poço;
- Fixação de Clamp´s e Cintas metálicas;
- Carretéis pneumáticos para cabos de PDG.2

99006342 Serviços de inspeção, testes, reparos, tratamento térmico, reclassificação e estropagem de Amarras. 1

99006350 Consiste nos serviços de recuperação e manutenção de baleeiras, balsas, botes de resgate,  verificação e saneamento de eventuais vazamentos, limpeza e verificação das condições dos equipamentos, testes e colocação em condições de navegabilidade.1

99006352 Serviços especializados de salvamento utilizando conjunto de equipamentos e medidas de resgate e manutenção da vida no pós desastre offshore, por exemplo boia de emergência de um navio e material de salvatagem, barcos dedicados, refletores de radar para lanchas, coletes salva vidas, sinal fumigeno flutuante laranja, facho manual de luz vermelha, botes, entre outros.1

99006353 Consiste nos serviços de inspeção de superfície, reforço  estrutural, soldagem para recuperação e ou substituição de elementos estruturais, limpeza, preparo de superfície e pintura.1

99006354 Consiste nos serviços de montagem de tubos e conexões metálicos ou não metálicos, podendo incluir: soldagem , trepanação de tomadas e aparafusamento de flanges, válvulas e acessórios, tratamento à vácuo, instalação de bloqueio e by pass (caso necessário), tratamento térmico, execução de END, preparação da superfície, isolamento, proteção catódica, revestimento, fases de colagem, laminação, condutividade elétrica, e testes hidrostáticos e de estanqueidade, de acordo com critérios de projeto.2

99006355 Consiste nos serviços de avaliação e ajuste do funcionamento dos agitadores, incluindo eventual reparo e/ou substituição de componentes.1

99006356 Consiste nos serviços de manutenção de compressores alternativos de utilização industrial, considerando o serviço especializado de abertura, diagnóstico, análise e substituição do óleo, desmontagem com avaliação e marcação das peças, verificação de contaminação, eliminação das causas de defeito, limpeza dos dutos de carga e descarga, remontagem, teste de estanqueidade de performance, alinhamento, balanceamento, fechamento, teste final e liberação para operação.2

99006360 Consiste nos serviços de jateamento e pintura das partes metálicas das defensas, com procedimentos próprios para instalações off-Shore, soldagens, recuperação, testes e ensaios, eventual substituição das partes de borracha, montagem e pintura de escudos de proteção, etc.1

99006361 Consiste nos serviços de inspeção e manutenção de cestas de passageiros,  limpeza e verificação das condições dos equipamentos e acessórios de içamento.1

99006362 Consiste nos serviços de manutenção de internos, estruturas e acessórios das caldeiras, fornos de processo e fornos de utilidades.2

99006363 Consiste nos serviços de caldeiraria na manutenção de equipamentos estáticos tais como vasos de pressão, tanques de armazenamento, torres e reatores de processo, podendo incluir serviços complementares de corte, soldagem, montagem e troca de chapa.2

99006364 Consiste nos serviços de manutenção de geradores de gás inerte incluindo limpeza, caldeiraria, substituição de componentes, pintura, ensaios e testes.2

99006365 Consiste nos serviços de tratamento térmico e ou alívio de tensão, realizado em campo ou oficina, em soldas ou materiais com uso de dispositivo de aquecimento e controle/registro de temperatura.1

99006366 Serviços de manutenção em estruturas civis de concreto, madeira e demais materiais não metálicos. 1

99006370 Conexão/Desconexão (Hook-up/Hook-out) e tensionamento de linhas de ancoragem em unidades flutuantes e manutenção dos equipamentos do sistema de ancoragem.1

99006371 Operação, estudo, análise e cálculo nos lançamentos de estacas torpedo. Engloba as atividades de operação e manutenção de Sistema de Monitoração de Estacas Torpedo (SMET) para obtenção dos parâmetros de lançamento e cravação de torpedos: velocidade terminal de lançamento, aceleração durante o lançamento, desaceleração durante a penetração, penetração do torpedo, taxa de penetração, inclinação do torpedo e azimute (quando disponível na versão do equipamento).2

99006372 Serviço que engloba o fornecimento de materiais, projeto e integração de sistema de proteção anticorrosiva que se destina a fornecer corrente de proteção para dutos terrestres ou submarinos. Os tipos de tecnologia usualmente empregados são a proteção catódica galvânica e a proteção catódica por corrente impressa.2

99006380 Consiste nos serviços de limpeza, preparo de superfície e pintura de equipamentos, tubulações e estruturas em unidades industriais.1

99006382 Consiste na abertura dos trocadores (permutadores), remoção ou troca dos feixes tubulares/placas, lavagem interna e externa dos feixes/placas com alta pressão, limpeza do casco, eventuais reparos com soldas, reparo do feixe/placa e ou retubulagem total ou parcial, reinstalação dos feixes/placas, preparo para inspeção ensaios e testes.2

99006383 Consiste nos serviços de manutenção em sistemas de geração de hipoclorito de sódio, com revisão do sistema, troca de componentes, ensaios e testes finais.1

99006385 Consiste no serviço de manutenção e reparo em centrifugadoras de óleo diesel. 1

99006386 Consiste em serviços de análise do circuito hidráulico, pontos de vazamento, contaminação do óleo hidráulico do reservatório, turbina, bomba, estator, troca/reparo de componentes, balanceamento e ajustes finais.1

99006387 Consiste nos serviços de manutenção de turbinas a vapor, considerando abertura, limpeza, inspeção, serviços de caldeiraria, usinagem, reparos, analise de vibração, trocas de rolamentos e mancais, balanceamento e alinhamento de rotor, manutenção elétrica e de instrumentação/automação, manutenção de isolamento, metalização, testes finais.2

99006388 Manutenção de compressores de deslocamento positivo do tipo rotativo - incluindo o serviço especializado de abertura, diagnóstico, análise e substituição do óleo, desmontagem com avaliação e marcação das pecas, verificação de contaminação,  eliminação das causas de defeito, limpeza dos dutos de carga e descarga, remontagem, teste de estanqueidade, alinhamento, balanceamento, fechamento, teste final e liberação para operação.2

99006389 Consiste nos serviços de manutenção de compressores centrífugos utilizados na indústria de petróleo e gás (API 617), considerando o serviço especializado de abertura, diagnostico, análise e substituição do óleo, desmontagem com avaliação e marcação das peças, verificação de contaminação,  eliminação das causas de defeito, limpeza dos dutos de carga e descarga, remontagem, teste de estanqueidade, alinhamento, balanceamento, fechamento, teste final e liberação para operação.2

99006433 Análise dos óleos para identificar o desgaste de partículas (limalhas) encontradas em amostras de lubrificantes de modo a determinar os tipos de desgaste, contaminantes, desempenho do lubrificante, entre outros dados, tornando possível a tomada de decisão quanto ao tipo e urgência de intervenção.1

99006458 Serviços técnicos especializados em locais elevados ou ambientes confinados, por exemplo, nos serviços de inspeção, montagem, fabricação, manutenção e operação de estruturas metálicas, pontes, navios, plataformas de petróleo, vasos de pressão, fornos, caldeiras, chaminés, geradores de energia eólica, flares, termoelétricas, hidrelétricas, torres (energia, telefônica, rádio, televisão), limpeza de fachadas de prédios, colocação de banner, levantamento geotécnico, poda e tratamento de árvores, entre outros. Os profissionais de acesso por corda devem ser certificados em conformidade com a ABNT NBR 15.475 - Acesso por Corda - Qualificação e Certificação de Pessoas.2
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99006473 Consiste nos serviços de manutenção em materiais compósitos utilizados nas grades das plataformas marítimas, podendo ser  grades fabricadas em fibra de vidro e resina poliéster.1

99006474 Consiste nos serviços de manutenção em unidades projetadas para retirar sais da água doce ou salgada, com inspeção, limpeza,troca de juntas, tubulações, membranas e filtros. Essas unidades podem usar o processo de destilação, dessulfurização ou de osmose reversa.1

99006480 Consiste nos serviços de instalações submarinas por métodos não-convencionais (qualquer método, com exceção dos convencionais: S-lay, J-lay ou Reel-lay), compreendendo a elaboração de projeto detalhado, suprimento de  materiais (tubos, equipamentos e acessórios), gerenciamento, montagem onshore e offshore, lançamento de dutos, risers e equipamentos submarinos, serviços de chegada de praia, correção de vãos livres, pré-comissionamento (limpeza, calibração e teste hidrostático) e condicionamento de dutos e equipamentos submarinos.3

99006483 Consiste em serviços de manutenção em campo de turbinas industriais a gás.

Definição breve dos serviços e tipos de manutenções:

Manutenção de grande porte do tipo I:
O objetivo principal dessa intervenção é verificar as partes expostas a temperaturas do gás quente descarregado do compressor. A intervenção inclui inspeção de todos os combustores, as palhetas fixas e rotativas da turbina, e componentes estacionários de selagem, podendo ser executado reparos e substituições de peças quando necessário.
Estas intervenções ocorrem em intervalos de cerca de 24.000 a 25.000 horas de operação.

Manutenção de grande porte do tipo II:
O objetivo principal dessa intervenção é verificar todos os componentes rotativos e estacionários desde a entrada até o exausto da máquina. Estas intervenções ocorrem em intervalos de cerca de 48.000 a 50.000 horas de operação. Todas as carcaças são abertas e todo o conjunto é exposto para inspeção e reparos.2

99006484 Serviços de reparo de vazamentos em acessórios, tubulações, trocadores de calor e flanges de equipamentos pressurizados, executados com linha em operação.2

99006490 Aplicação de película protetora ou difusora de iluminação em vidros de esquadrias e/ou de veículos, assim como para proteção de superfícies.1

99006501 Consiste no reparo e manutenção em máquinas operatrizes. 1

99006632 Serviço de manutenção em cabeça de poço conforme API 6A, visando à recuperação de áreas de vedação, roscas, flanges e demais partes do sistema.2

99006511 Serviços de manutenção geral de ventiladores industriais. 1

99006540 Serviço de atendimento pré-hospitalar, transferência inter-hospitalar e transporte de emergência por unidades móveis terrestres (ambulância ou UTI móvel) conforme a Resolução CFM nº 1.671/03, com classificação de A a D.1

99006551 Serviços de vistoria de embarcações podendo incluir:

* Inspeção SIRE
Vistoria técnica de navio-tanque segundo os critérios do programa SIRE (Ship Inspection Report) da OCIMF (Oil Companies International Marine Forum), com geração de relatório no site da OCIMF abordando os seguintes aspectos:
- Certificação e Documentação;
- Gerenciamento da Tripilação;
- Navegação;
- Gerenciamento de Segurança;
- Prevenção de Poluição;
- Condição Estrutural;
- Sistema de Carga e Lastro;
- Amarração;
- Comunicações;
- Praça de Máquinas e Máquina do Leme;
- Aparência e condições do Navio.

* Vistoria de Condição
Vistoria técnica de navio-tanque baseada nos critérios do programa SIRE (Ship Inspection Report) da OCIMF (Oil Companies International Marine Forum), com geração de relatório contemplando todos os aspectos do navio, sua condição física, seu gerenciamento técnico, certificados, registros, procedimentos e condição e histórico operacional, devendo incluir também relatório fotográfico.1

99006633 Manutenção objetivando a restauração das condições regulamentares do equipamento do sistema de segurança BOP (Blow Out Preventer) de sondas terrestres ou marítimas.2

99006634 O serviço de manutenção em válvulas de gás lift, consiste nos serviços de retirada das válvulas através de operações a cabo, desmontagem, limpeza, inspeção, troca de eventuais componentes danificados, montagem, teste de estanqueidade da válvula de retenção, teste de envelhecimento, calibração de válvulas tipo pressão e reassentamento nos mandris, em conformidade com a norma ISO 17078-2.2

99006635 O serviço de manutenção em mandris de gás lift, consiste em realizar diagnostico, limpeza, recuperação, ensaios, torqueamento de tubos curtos e teste hidrostático dos mandris de gás lift, em conformidade com a norma ISO 17078-1.2

99006831 Consiste nos serviços de limpeza interna, externa ou ambas, das tubulações de produção e perfuração, preparo de superfície, aplicação de polímero e processo de cura do revestimento, executados em instalações apropriadas.2

99006840 Os serviços de manutenção, reparo e recondicionamento de juntas de riser de perfuração e juntas telescópicas, realizados onshore e offshore, consistem na desmontagem, limpeza e inspeção por END completa dos equipamentos e seus acessórios, no recondicionamento e reparo dos mesmos, através de caldeiraria, usinagem, soldagem, tratamento térmico, preparação e aplicação de revestimentos em superfície, reparo de flutuadores, montagem final e testes funcionais, conforme normas API e outras aplicáveis, além de preservações rotineiras, visando restabelecer a integridade operacional dos equipamentos.2

99006850 Consiste nos servicos especializados de diagnostico, substituicao de componentes/peças, testes para restabelecer a perfeita funcionalidade dos sistemas de bombeio centrifugo submerso (BCS), motores, bombas, selos protetores, separadores de gás e demais componentes do sistemas de BCS.2

99006862 Montagem de instalações para resfriamento conforme projeto, contemplando instalação de equipamentos como: câmara frigorífica, refrigeradores, túneis de resfriamento e similares.2

99006584 Consiste no serviço de retirada e eventual armazenamento temporário do resíduo oleoso das embarcações para posterior transporte e destinação final.3

99006628 Serviços de limpeza, caldeiraria, desmontagem e remontagem de internos (bandejas distribuidoras, distribuidores, bandejas misturadoras, grades de suporte e instrumentação) necessários ao descarregamento (a vácuo ou por gravidade) de catalisadores usados e carregamento (mecanizado ou manual) de catalisadores novos em: reatores de hidrorrefino (hidrotratamento de nafta, querosene, diesel, gasolina, lubrificantes e parafinas), reformadores a vapor para produção de hidrogênio ou síntese de amônia (incluem os reatores de pré-tratamento, o reformador propriamente dito, reatores de shift (de alta, media ou baixa) e metanadores (quando aplicável));  neutralização , limpeza e preparo de superfície para inspeção ensaios e testes (ENDs).1

99006630 Serviços de medição do nível de fluido no poço (níveis estático e dinâmico) por meio de ondas acústicas (perfil sonolog) e registro do ciclo de cargas de peso das hastes na unidade de bombeio (cartas do dinamômetro).2

99006901 Serviços de manutenção de braços de carregamento de navios, tais como: limpeza dos braços, lubrificação, manutenção eletromecânica e manutenção das estruturas.1

99007051 Consiste nos serviços de operação e/ou inspeção e/ou manutenção em guindastes offshore com profissionais devidamente qualificados, incluindo substituição de partes e peças (in situ ou oficina) fornecendo quando requerido, sobressalentes especificados em conformidade ao projeto do equipamento.2

99005725 Transporte rodoviário nacional de materiais, produtos e cargas sólidas perigosas, inflamáveis, explosivas e radioativas. 3

99005732 Serviço de armazenamento e movimentação de petróleo, seus derivados e outros produtos químicos em granéis líquidos ou sólidos.2

99005737 Consiste nos serviços de investigação geotécnica terrestre, com ensaio in situ e/ou coleta de amostras, através de pelo menos um dos métodos: SPT (Standard Penetration Test), sondagem rotativa, CPTU (Cone Penetration Test com medição de poropressão), Vane Test (ensaio de palheta), ensaio de densidade in situ, coleta de amostra indeformada de material argiloso de baixa resistência com amostrador tipo Shelby (Amostragem indeformada Shelby), coleta de amostra indeformada em solo resistente com amostrador (Amostragem indef em solo resistente), coleta de bloco de amostra indeformada, ensaio de perda d’água, ensaio de permeabilidade.1

99006642 Serviços de monitoramento de emissões atmosféricas em fontes fixas (amostragens de chaminé) ou móveis com avaliação crítica de resultados. O monitoramento pode ser realizado das seguintes maneiras:
- Monitoramento contínuo de fontes fixas (chaminés – poluentes regulados) através do uso de CEMS (Continous Emissions Monitoring Systems) ou PEMS - Predictive Emissions Monitoring System);
- Monitoramento descontínuo de fontes fixas (chaminés);
- Monitoramento de fontes móveis.1

99006645 Coleta e amostragem ambiental incluindo o tratamento de amostras de água, sedimentos, solo e biota em ambientes terrestres, dulcícolas, costeiros ou marinhos para fins de caracterização, avaliação e monitoramento ambiental.1

99006646 Serviços de medição de parâmetros hidráulicos ou hidrológicos em corpos hídricos superficiais, corpos hídricos subterrâneos ou medições pluviométricas. Incluem-se nesta família os seguintes tipos de medições:
- Em corpos hídricos superficiais: vazões, volumes, velocidades, pressões, fluviometria e pitometria;
- Em corpos hídricos subterrâneos: vazões, pressões, níveis estáticos e dinâmicos e testes de bombeamento;
- Pluviometria.1

99006650 Consiste na disponibilização da unidade de cimentação, tanque de mistura (batch mix), unidade de dosagem de aditivos líquidos, unidade de bombeio e prestação de serviços de operação dos mesmos.3

99006651 Consiste no serviços técnicos de cimentação (preparação da pasta de cimento com aditivos químicos e de fluidos), elaboração da composição da pasta de cimento a ser aplicada, com uso de softwares de simulação, acidificação, teste de pressão e bombeio de fluidos para o poço. Inclui o fornecimento de acessórios não permanentes (cabeça de cimentação, linhas de bombeio, sensores, e outros) ao serviço.2

99005738 Transporte rodoviário nacional de materiais, produtos e cargas liquidas perigosas, químicas, inflamáveis, explosivas e radioativas.3

99006655 Estudos para caracterização, avaliação e monitoramento ambiental com análise e interpretação de dados em ambientes terrestre, dulcícola costeiro ou marinho podendo incluir:  elaboração de desenhos amostrais, planejamento e realização de campanhas, análise e integração de dados ambientais, interpretação de resultados, elaboração de relatórios, mapas e gráficos. Este serviço pode ser realizado por meios comuns ou por RPAS (DRONE) (Remotely Piloted Aircraft System - Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada)1

99006656 Ensaios de bioacumulação e avaliação de biomarcadores de exposição e efeito a poluentes. 1

99006661 Serviços de operação aeroportuária nas seguintes atividades:
- Carregamento/descarregamento, conferência, catalogação, armazenamento e expedição de cargas
- Disponibilização e manutenção de balcões de check-in, saguão de embarque, salas de briefing, de pré-embarque, de armazenamento provisório de cargas e bagagens, de apoio, cabina de inspeção manual de passageiros, sanitários, estacionamento de veículos, pátio e pista
- Abastecimento de combustível e lubrificantes
- Atendimento e controle de desembarque de passageiros
- Atendimento e controle de embarque de passageiros
- Inspeção de passageiro, tripulante, bagagem de mão e pessoal de serviço
- Inspeção de bagagem despachada
- Gestão de Sistemas de Proteção de FOD (Foreing Object Damage)
- Manutenção de Sistema de Iluminação Geral para o Pátio de Aeronaves
- Gestão de Sistema de Sinalização Luminosa ou de Balizamento Aeronáutico
- Manutenção de sistemas de sinalização vertical e horizontal
- Gestão de Sistema de Combate a Incêndio Aeronáutico
- Segurança Patr1

99006670 Serviços gerais de apoio ao transporte aéreo podendo incluir: Serviços destinados à orientação, organização, preparação e deslocamento de aeronaves, aeronautas, passageiros, bagagens e cargas quando em solo e serviços destinados à vigilância, detecção, identificação, proteção e outros aplicados sobre aeronaves, aeronautas, passageiros, bagagens e cargas para segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita executados no sítio aeroportuário, entre outros.1

99006682 Consistem na desmontagem, montagem, comissionamento, manutenção preventiva, e acompanhamento da instalação de conjunto liners.2

99006690 Consiste na execução de corte do tubo, usinagem e recuperação de roscas normativas (Ex. Buttress) ou licenciadas (Roscas Premium, TDS) em tubos utilizados na construção de poços de petróleo (perfuração, revestimento e completação).1

99006691 Consiste no fornecimento e operação de cabeça de cimentação de operação remota. 2

99006692 Consiste no serviço de proteção do revestimento com a utilização e instalação de protetores de revestimento e simulação do desgaste esperado.1

99006693 Consiste no serviço de engenharia, caldeiraria e usinagem de acessórios e modificações para aplicação em tubos de revestimento de poços de petróleo.1

99006723 Serviços técnicos especializados de estimulação, tratamento químico e contenção de areia em sondas e UEPs através da mistura e bombeio de fluidos e insumos químicos específicos para o tipo de operação realizada, incluindo pelo menos um dos seguintes serviços: Fraturamento hidráulico/Frac Pack, Gravel Pack, Acidificação matricial em formações areníticas e carbonáticas, Fraturamento ácido e Tratamentos químicos.3

99006725 Serviço consiste na reparação de soquetes - terminações dos cabos de aço utilizando  material específico (zinco, resina, entre outros). O soquete é um tipo de acabamento dado ao cabo de aço para a sua conexão1

99006741 Execução/acompanhamento de projetos ambientais para atendimento às obrigações das licenças e autorizações ambientais, bem como a qualquer exigência legal dos órgãos reguladores, tais como: Monitoramento ambiental (meios físico e/ou biótico em ambientes marinhos e/ou terrestres); Educação ambiental; Prospecção e resgate arqueológico; Reabilitação e resgate de fauna; Recuperação de área degradada; Revegetação para fins compensatórios.1

99006751 Serviço de investigação confirmatória ou detalhada, com ou sem avaliação de risco à saúde humana em áreas impactadas por contaminação química, conforme as Normas ABNT NBR15515-1, ABNT NBR15515-2 e ABNT NBR15515-3 e resoluções CONAMA pertinentes.  Investigação confirmatória é realizada para a confirmação ou não da existência de substâncias de origem antrópica nas áreas suspeitas, no solo, nos sedimentos, nas águas superficiais ou nas águas subterrâneas, em concentrações acima dos valores orientadores estabelecidos a critério do órgão ambiental competente. Investigação detalhada é realizada para a obtenção e interpretação de dados de área contaminada sob investigação, a fim de entender a dinâmica da contaminação nos meios físicos afetados e a identificação dos cenários específicos de uso e ocupação do solo, dos receptores de risco existentes, dos caminhos de exposição e das vias de ingresso. Para ambas as investigações podem ser realizadas campanhas de medições in situ em áreas impactadas através  de medições d1

99006752 Avaliação preliminar de passivo ambiental para a identificação de indícios de contaminação de solo e água subterrânea mediante coleta de dados existentes e realização de inspeção de reconhecimento da área, conforme ABNT NBR15515-1.1

99006753 O serviço consiste no alargamento concêntrico simultâneo em formações duras e abrasivas de poços de petróleo com alargadores expansíveis do tipo blocos cortadores com pastilhas de PDC (Polycrystalline Diamond Compact) . Esses alargadores são usualmente conhecidos como underreamer.2

99006754 O serviço técnico especializado em pescaria, ou fishing, consiste em qualquer atividade imprevista nas operações de um poço que necessite liberar uma coluna (ou parte dela) presa, ou em retirar qualquer material ou objeto caído ou deixado no poço, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários.2

99006755 Os serviços consistem em inspecionar através de técnicas como LP/PM (Líquido Penetrante/Partícula Magnética) e restabelecer o bom estado das ferramentas de pescaria de poços de petróleo.

Entende-se como pescaria, qualquer atividade imprevista nas operações de um poço de petróleo que consiste em liberar uma coluna (ou parte dela) presa, ou em retirar qualquer material ou objeto caído ou deixado no poço. Ferramentas de pescaria são os equipamentos especiais e exclusivos, utilizados para a realização dessa atividade2

99006757 Consiste no serviço de descida de ferramentas apropriadas na extremidade de um arame operado por uma unidade de guincho/motor para instalação ou remoção/pesca de equipamentos para intervenção em poços. Também tratado pelo nome de Slick line e em alguns casos como Wireline.2

99006762 Serviços de coleta, transporte e destinação de efluentes líquidos, sanitários, industriais ou pluviais por veículos terrestres, podendo incluir ou não o desentupimento, a manutenção e a limpeza das estruturas, tais como: fossas, sumidouros, caixas de gordura, poços de acumulação, tubulações, galerias e afins.3

99006770 Consiste nos serviços de manutenção de sistemas de proteção catódica por corrente galvânica ou por corrente impressa. O escopo dos serviços abrange, por exemplo, reparo de retificadores, substituição de leitos de anodos, reparo de dispositivos de proteção de juntas isolantes e substituição de caixas de medição e interligação.2

99006771 Manutenção de conversores de frequência para controle de rotação de motores elétricos. 2

99006772 Consiste na execução dos serviços de montagem de unidades (ex:módulos de compressão, unidades de geração de  energia, unidades de desulfurização), conforme projeto,  englobando:
1 - montagem de estruturas metálicas, montagem de equipamentos (fornos, caldeiras, geradores, reatores, conversores, torres, vasos, permutadores, etc) sistemas de bombeamento, interligações, válvulas,
2 - instalações elétricas, instrumentação,
3 - soldagem, tratamento térmico, preparo de superfície e pintura de equipamentos, tubulações e estruturas com tratamentos e procedimentos próprios para instalações off-shore,
4 - serviços complementares de refratamento e isolamento térmico,
5 - inspeções, ensaios e testes finais para comissionamento.
6 - gerenciamento da aquisição de materiais não tagueados3

99006773 Consiste nos serviços integrados de: suprimentos, engenharia e construção e montagem de Facilidades e Sistemas de Produção em Unidades Marítimas, contratados em regime de empreitada integral (EPC - Engineering Procurement and Construction), compreendendo a responsabilidade técnica, gerenciamento, planejamento, controle e execução até a pré operação e partida. São consideradas Unidades Marítimas:  sistemas flutuantes (Semi-submersíveis, FPSO, FSO), atirantadas (SPAR, TLP e TLWP) e fixas.

O EPC envolve os serviços de gerenciamento de suprimentos, engenharia , abrangendo elaboração de projeto básico e/ou executivo, construção e montagem de estruturas metálicas, sistemas modulares, interligações, válvulas, acessórios, instalações elétricas, instrumentação, montagem de equipamentos (geradores,  vasos, permutadores, entre outros), sistemas de ancoragem, instalações elétricas, instrumentação, soldagem, tratamento térmico, serviços complementares de isolamento térmico, inspeções, ensaios e testes finais para comissi3

99006780 Manutenção de subestações abrangendo circuitos de força, sistemas de controle, sistemas auxiliares e todos os equipamentos integrantes da instalação.2

99006781 Consiste nos serviços de construção e montagem, conforme projeto, de estruturas metálicas, facilidades, sistemas modulares, interligações, válvulas, acessórios, instalações elétricas, instrumentação, montagem de equipamentos (geradores, vasos, permutadores, entre outros), sistemas de ancoragem, instalações elétricas, instrumentação, soldagem, tratamento térmico, preparo de superfície e pintura de equipamentos, isolamento térmico, inspeções, ensaios e testes finais para comissionamento. Deve possuir instalações industriais adequadas com equipamentos para elevação e movimentação de cargas. São consideradas Unidades Estacionárias de Produção, sistemas flutuantes (Semi-submersíveis, FPSO, FSO) , atirantadas (SPAR, TLP e TLWP) e fixas.3

99006800 Consiste nos serviços de manutenção de quadros e paineis elétricos. O escopo dos serviços abrange, por exemplo, limpeza, reaperto de conexões e recuperação dos componentes internos.1

99006801 Consiste nos serviços de manutenção de geradores elétricos.  O escopo dos serviços abrange, por exemplo, limpeza da isolação, substituição de pacotes de chapas de estatores e rotores, substituição de enrolamentos, impregnação com verniz isolante e substituição de escovas.2
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Família Descrição Categoria

99005781 Transporte rodoviário nacional de materiais, produtos e cargas gasosas perigosas, inflamáveis, explosivas e radioativas. 3

99006812 Serviços técnicos especializados de estimulação e Contenção de Areia com Barco de Estimulação (WSSV) em poços de petróleo e gás, como também em linhas e dutos, incluindo obrigatoriamente as seguintes operações: fraturamento hidráulico/Frac Pack, Gravel Pack, Acidificação matricial em formações areníticas e carbonáticas, fraturamento ácido e tratamentos químicos.3

99006813 Serviços em unidades complementares em fluidos de perfuração, tais como: Estações de Fluidos (serviço de recebimento, tratamento, bombeio, estocagem e processamento); Planta de Granéis (serviço de recebimento, estocagem e bombeio pneumático de sólidos a granel); Galpões de Produtos Químicos (serviço de manuseio e estocagem  de produtos químicos embalados e/ou unitizados) e Unidades de Tratamento (serviço de recuperação de fluidos de perfuração ou salmouras pesadas).2

99006814 Inclui-se nesta família: extração de sólidos (peneiramento, decantação centrífuga, separação por hidrociclones); secagem de sólidos (separação centrífuga, vácuo, dessorção térmica, microondas, afins); filtração (filtro de cartucho, terra diatomácea, ou as duas técnicas conjugadas); recolhimento, estocagem e bombeio de sólidos secos ou úmidos e sistema para limpeza automatizada de tanques de fluídos. Para aprovação nesta família o fornecedor deve executar pelo menos um dos serviços citados.2

99006821 Serviços de transporte de água para consumo humano por veículos em meio terrestre (caminhão pipa), incluindo a obtenção da água, transporte, e controles de qualidade que se façam necessários.1

99006822 Consiste no serviço de operação ou manutenção de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), também denominadas Estações de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI), e tratamento dos lodos gerados. Esta família também enbloga os serviços de operação ou manutenção de Estações de Tratamento de Água (ETA).1

99006823 Serviços de tratamento de água produzida em unidades marítimas com o objetivo de descarte atendendo aos requisitos legais.3

99006830 Consiste nos serviços de inspeção e manutenção dos equipamentos de perfuração, tais como, haste quadrada, Kelly Hexagonal, elevadores e ferramentas de perfuração.2

99005822 Serviços de geoquímica de superfície podendo incluir:
- Coleta de amostras de solo e sedimento marinho em bacias terrestres ou marítimas para análise de geoquímica de superfície;
- Coleta de fluidos originados de solo e sedimento marinho em bacias terrestres ou marítimas através de adsorsores para análise de geoquímica de superfície;
- Leitura direta de gases superficiais em solos de bacias terrestres para análise de geoquímica de superfície;
- Levantamentos em bacias terrestres de dados de magnetometria, gamaespectrometria, geobotânica e microbiologia, como suporte indireto à interpretação das amostras obtidas em bacias sedimentares terrestres;
- Análises laboratoriais de amostras de superfície para determinação da presença de hidrocarbonetos usando métodos diretos ou indiretos;
- Confecção de relatórios de interpretação dos resultados analíticos.1

99006042 Serviços de escavações mecânicas, movimentação de terra, nivelamento de terreno, compactação de solos, execução de taludes e diques, drenagens, desmonte de rochas, estabilização de encostas e serviços de controle tecnológico.1

99006046 Consiste nos serviços de construção e ampliação portuária, incluindo dragagem e remoção de solos moles, cravação de estacas especiais de concreto vazado, concretagem com concretos especiais, tratamento anticorrosivo de superfícies, utilização de procedimentos para construções em ambientes marítimos ou fluviais, construção in loco de estruturas moldadas em concreto, utilização de gabiões, piers, pontes de acostagem, dolfins, paredes diafragma.2

99006860 Consiste nos serviços de montagem de Unidades Termoelétricas, conforme projeto, englobando construção civil, montagem de estruturas metálicas, montagem e instalação de equipamentos estáticos, instalação de equipamentos dinâmicos, fabricação e montagem de tubulação, instalações elétricas e de instrumentação, execução de soldagem, tratamento térmico, preparo de superfície e pintura, aplicação de refratamento e isolamento térmico, execução de inspeções, ensaios e testes, preservação e assistência à entrada em operação.3

99006861 Serviço de construção de embarcações, conforme projeto, com a finalidade especifica de atuarem no apoio à atividade de outra embarcação, como por exemplo, rebocadores. Engloba insumos, corte de chapas, montagem, soldagem, montagem de tubulações, inspeções, tratamentos térmicos, ensaios e pintura. Além das demais atividades como: montagem de cabines, carpintaria, salas de maquinas, instalações elétricas, hidráulicas, entre outros.2

99006048 Serviços de instalação elétrica, hidráulica, sanitária e de sistema de combate a incêndio em edificações. 1

99006603 Consiste no serviço de montagem de equipamentos de armazenamento, pressurização, estocagem ou processamento de fluidos (vasos de pressão, torres de processo, reatores de processo, esferas de armazenagem) e montagem de internos de tais equipamentos.
Excluem-se desta família a Montagem de Tanques de Armazenamento.2

99006870 Consiste nos serviços de diagnóstico, abertura, desmontagem, inspeção, reparos/substituições de componentes, análise de vibração, manutenção elétrica, alinhamento/ balanceamento de rotor, montagem, testes hidrostático/performance nos seguintes tipos de bombas:
- Centrífuga horizontal
- Centrífuga vertical
- Alternativa
- Rotativa (monofásica). Ex: Bomba de engrenagem, lóbulo, palheta, parafuso.
- Parafuso (multifásica)2

99006654 Análises ecotoxicológicas através de:
- Ensaios de ecotoxicidade com organismos aquáticos (marinhos ou dulcícolas) ou terrestres, em amostras de água, sedimentos, solo, efluentes, produtos, formulações, resíduos e demais materiais de interesse.
- Ensaios com aplicação do Método TIE (Toxicity Identification Evaluation) para identificação das substâncias responsáveis pela toxicidade em amostras ambientais.
- Ensaios de mutagenicidade e genotoxicidade.1

99006892 Serviço de reabilitação de áreas impactadas por contaminação química, podendo incluir o projeto executivo, utilizando uma ou mais das seguintes técnicas: Biorremediação, bioventilação, bioestimulação, fitorremediação,  tratamento térmico,  in situ em solos e aquíferos; Biopilha; Confinamento geotécnico (capping); Instalação de barreiras hidráulicas; Instalação de barreiras reativas permeáveis; Extração multifásica;  Extração de fase vapor;   Remoção de água subterrânea e fase livre por vácuo; Bombeamento ou tratamento de água subterrânea e fase livre.1

99006893 Manejo de fauna silvestre, exótica, ou doméstica, podendo incluir: procedimentos de captura, transporte, afugentamento, controle de espécies por ave de rapina (Falcoaria), desencalhe, despetrolização, destinação, necrópsia, tratamento veterinário, reabilitação e soltura dos animais, elaboração de planos de manejo, resgate e salvamento de fauna, eliminação de espécies invasoras, repovoamento e avistagem.1

99006803 Serviços executados nos itens comissionáveis, malhas, subsistemas, sistemas e instalações, com o objetivo de obter a certificação de completação mecânica, elétrica e de instrumentação de subsistemas e sistemas operacionais e levá-los até o estágio de operação plena garantindo a continuidade operacional.2

99006902 Manutenção da integridade de linhas de transmissão, considerando todos os equipamentos e componentes. 2

99006903 Consiste nos serviços de manutenção de chaves seccionadoras podendo incluir, por exemplo, verificação de eficácia do efeito mola, aperto das chaves (ou condutibilidade) e substituição de componentes.1

99006911 Consiste nos serviços de manutenção de sistemas ininterruptos de energia (UPS - Uninterruptible Power Systems).  Os serviços incluem, por exemplo, a manutenção de retificadores, chaves estáticas e inversores que constituem os sistemas ininterruptos de energia.2

99006920 Consiste no serviço de montagem de tanques para armazenamento ou estocagem de petróleo, seus derivados líquidos ou outros fluidos.2

99006923 Consiste no serviço executado com o objetivo de evitar atmosfera explosiva, concentração de gases e vapores tóxicos ou asfixiantes, como controlar a concentração de oxigênio nos equipamentos, dutos e/ou tubulações.1

99006931 Serviços especializados de  Estações  Prestadoras  de  Serviços  de  Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA), incluindo:
- Operação
- Manutenção
- Implementação1

99006941 Consiste nos serviços de monitoramento e controle de emissões fugitivas e evaporativas de hidrocarbonetos (HC) realizado das seguintes maneiras:
- Detecção de emissões fugitivas de HC em componentes de linhas de processo como válvulas, flanges, conexões, selos de bombas com o uso de analisadores portáteis (programa LDAR)
- Detecção de emissões fugitivas/ evaporativas de HC com o uso de câmera de imagem ótica (Smart  LDAR) e/ou outra (ex: laser) em:
a) componentes de linhas de processo como válvulas, flanges, conexões, selos de bombas;
b) tochas
c) tanques de armazenamento e sistemas abertos.
Este serviço pode ser realizado por meios comuns ou por RPAS (DRONE) (Remotely Piloted Aircraft System - Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada)1

99006980 Serviço de análise da qualidade do ar de interiores de edificações em atendimento à Resolução - RE/ANVISA nº 9. 1

99006981 Serviço de recuperação de metais em catalisadores usados (gastos), a base de níquel, cobalto, molibdênio, zinco, cobre, ferro e titânio, utilizados no processo de hidrorrefino e posterior descarte dos resíduos de acordo com os regulamentos aplicáveis.3

99006990 Serviços de assessoria de salvatagem incluindo o exercício de ofício de mestres, contra-mestres e auxiliares de cabotagem para plataformas ou  para embarcações a serviço da Petrobras.1

99006991 Consiste no serviço de monitorização individual com  avaliação da dose de exposição dos indivíduos à radiação ionizante conforme CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear).1

99006994 Avaliação de exposição ocupacional a agentes ambientais, com ou sem a elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), contemplando, mas não se limitando a:

- Levantamento das funções e setores/processos da organização;

- Definição dos grupos homogêneos de risco (GHR);

- Identificação dos perigos físicos (exposição ao ruído, radiações, temperatura, vibrações, pressões anormais, campos eletromagnéticos, umidade);

- Identificação dos riscos químicos (exposição a poeiras, névoas, fumos, gases, vapores, produtos químicos,);

- Identificação dos riscos biológicos (exposição a agentes patogênicos como bactérias, vírus, fungos, protozoários, bacilos, parasitas);

- Identificação dos riscos de acidentes (quedas, choque elétrico, contusões e outros);

- Identificação dos riscos ergonômicos (postura, iluminação, levantamento de cargas, vento, repetitividade);

- Medição dos agentes ambientais identificados utilizando-se de equipamento apropriado e devidamente calibrado (termômetro globo, anemômetro,1

99006995 Serviços de inspeção, manutenção ou calibração de equipamentos de higiene ocupacional, podendo incluir:

- Inspeção ou manutenção das condições de operação.

- Calibração de instrumentos de medição, tais como: medidores de nível de pressão sonora, bombas de amostragem, luxímetro, dentre outros.1

99006997 Consiste no serviço de resgate de emergência em espaço confinado ou altura, conforme definido nas Normas Regulamentadores NR-33 e NR-35, respectivamente.1

99007002 Serviço de inspeção ou manutenção em sistema de alarme visual ou sonoro para emergências, podendo ser dos tipos: luminoso tipo pisca-pisca em leds, sistema sonoro tipo buzina, centrais de alarme por monitor central ou endereçáveis, sirenes, buzinas, alarmes vinculados a sensores de abertura e centrais múltiplas de alarme (CMA).1

99007010 Serviço de construção de embarcações, conforme projeto, com a finalidade especifica de transporte de produtos a granel com capacidade de carga inferiores e superiores a 20000 toneladas de peso bruto. Engloba os insumos, corte de chapas, montagem, soldagem, montagem das tubulações, inspeções, tratamentos térmicos, ensaios e pintura.3

99007011 Consiste nos serviços de manutenção de motores elétricos. O escopo dos serviços abrange, por exemplo, limpeza da isolação, substituição de barras e anéis de curto-circuito de rotores de gaiola, substituição de enrolamentos, impregnação com verniz isolante e substituição de escovas.2

99007031 Consiste em realizar, periodicamente, exercícios simulados e promover prevenção de combate a incêndio e realização de treinamentos específicos.1

99007041 Construção e lançamento de linhas submarinas com embarcação de lançamento, englobando as seguintes atividades: fabricação de juntas, soldagem e execução de END nos tubos, limpeza, revestimento, lançamento de tubos, instalação de acessórios e equipamentos, correção de vãos livres, pré-comissionamento (limpeza, calibração e teste hidrostático) e condicionamento de dutos.3

99007050 Montagem de instalações para resfriamento de água industriais conforme projeto, contemplando instalação e interligação de equipamentos como: dutos, bombas, válvulas e unidade de troca de calor podendo ser torre de resfriamento, radiador com ventilação forcada, descarte da agua aquecida ou similares. Obs.: Não deverá ser considerado para contratação sob o regime de EPC.2

99006863 Consiste nos serviços de manutenção de acumuladores estacionários, podendo incluir, por exemplo, reparo, substituição de componentes e ensaios necessários. Esta família abrange acumuladores estacionários chumbo-ácidos e alcalinos.2

99007060 Serviços técnicos especializados de limpeza de dutos com ferramentas tipo PIG. 2

99007061 Serviços técnicos especializados de inspeção de dutos com ferramentas tipo PIG. 2

99007062 O serviço pode incluir, por exemplo, teste de isolação, teste em bobinas, substituição de juntas, óleo isolante, pintura das aletas e do Cage em transformadores a seco ou a óleo.2

99007080 Manutenção de disjuntores podendo incluir, por exemplo, teste de resistência ôhmica, de sensor de corrente, sensor de surto, assim como substituição dos componentes eletromecânicos.1

99006190 Serviço de análises químicas em amostras ambientais para determinação de parâmetros orgânicos e inorgânicos em amostras de solos, sedimentos ou águas subterrâneas, com fins de investigação de contaminação ambiental; - resíduos sólidos com fins de caracterização.1

99007190 Consiste na aplicação de revestimentos refratários moldáveis (concretos, argamassas e afins) ou pré-moldados (tijolos, blocos e afins), no interior de equipamentos. Excluem-se desta família os serviços de aplicação de fibra cerâmica no interior de equipamentos.1

99007203 Serviços de recebimento, acondicionamento e estocagem temporária de resíduos perigosos. 3

99007220 Serviço de coleta, transporte e descontaminação de resíduos de serviço de saúde (RSS) infectantes, utilizando calor, energia térmica ou micro-ondas e destinação final em aterro sanitário ou industrial do resíduo gerado no processo.3

99007182 Montagem de instalações elétricas industriais, podendo incluir cabeamento, suporte dos cabos, fixação e ligação de acessórios como disjuntores e chaves. Excluem-se desta família os serviços de montagem de sistemas de instrumentação e automação.2

99007181 Consiste nos serviços de manutenção objetivando a restauração das condições originais de acumuladores hidráulicos, bem como seus componentes.1

99007036 Consiste no serviço de instalação ou manutenção no equipamento utilizado para fazer flutuar no oceano sinalizadores ou sistema de atracação para navios.1

99007033 Consiste no serviço de inspeção ou manutenção periódica em cilindro de gás industrial. 1

99007032 Serviço de inspeção ou manutenção periódica de conjunto de ar respirável (SCBA - Self-Contained Breathing Apparatus), conforme a Norma NFPA 1981 - Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) for Emergency Services.1

99007180 Consiste nos serviços de manutenção de equipamentos pneumáticos objetivando a restauração das condições regulamentares e aferição em campo e/ou laboratório. Esta família abrange os seguintes equipamentos: cilindros, acumuladores, atuadores, posicionadores e reguladores de pressão.1

99007034 Serviço de exame e vistoria periódico de sistemas fixos de combate a incêndio por gás CO2, conforme Norma ABNT NBR 12232 - Execução de sistemas fixos automáticos de proteção contra incêndio com gás carbônico (CO2) em transformadores e reatores de potência contendo óleo isolante.
O sistema é composto por cilindros de armazenamento, válvula de abertura rápida, tubos coletores, acionador automático, bicos nebulizadores e detectores automáticos. Aplicado usualmente em subestações, casa de máquinas, depósitos de materiais inflamáveis e equipamentos de processo químico.1

99007035 Serviço de exame e vistoria periódica de sistemas fixos de combate a incêndio por agentes limpos, conforme Norma NFPA 2001 - Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems.
Aplicáveis usualmente em salas de computadores (CPDs), centrais telefônicas, salas de controle, museus, bibliotecas e salas de telecomunicações (Call Center), laboratórios, sem causar prejuízos e danos aos bens protegidos1

99007183 Consiste na montagem e manutenção de revestimentos em fibra cerâmica para uso interno em equipamentos. 1

99007184 Consiste no projeto e aplicação de revestimento intumescente para proteção passiva contra fogo (fireproofing) em instalações elétricas. Excluem-se desta família a utilização em instalações industriais.1
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99007185 Consiste no projeto e aplicação de revestimentos para proteção passiva contra fogo (fireproofing) em instalações industriais. Excluem-se desta família a utilização em instalações elétricas.1

99007200 Serviços de tratamento fitossanitário em embalagens ou suportes de madeira com objetivo de evitar a propagação de pragas.1

99007130 Montagem de subestações, linhas de transmissão e redes elétricas de distribuição com projeto próprio ou de terceiros, podendo contemplar obras civis da instalação, bases, trilhos e divisórias para transformadores, chaves e para-raios, colunas, vigas ou pórticos de estrutura para suporte de cabos, barramentos e instalação de sistemas de proteção de subestações, torres de transmissão, fixação de pencas de isoladores, lançamento e tensionamento de cabos de energia.2

99007120 Serviços de gerenciamento e administração de embarcações de apoio e de plataformas marítimas.
Está incluso no escopo desta família os serviços de:
- Marinharia, serviços de assessoria em salvatagem, controle de estabilidade de embarcação e de marinharia de convés. Visando atender a demandas legais, como NORMAM 01.
- Serviços de operação de radiotelefonia e telefonia a serem realizados entre plataformas, embarcações, helicópteros e bases em terra.1

99007112 Serviço de recuperação de componentes internos de válvulas especiais de grande porte utilizadas em unidades de craqueamento catalítico (UFCC) e unidades de reforma catalítica (URFCC) tipo "slides valves" (corrediça) e "plug valves" (macho).
Componentes internos das válvulas:
- Tipo corrediça (slide valves):
placa de orifício;
guias;
disco ou gaveta;
haste interna;
haste do atuador;
bucha e luva;
anel de selagem ("lip seal");
internos de caixa de gaxetas;
parafusos, porcas e pinos;
peça de acoplamento das hastes.
- Tipo macho (plug valves):
haste tubular;
camisa cromada;
plug ou cone;
capuz;
haste roscada do atuador;
internos de caixa de gaxetas;
bucha e luva;
parafusos, porcas e pinos;
peça de acoplamento das hastes.2

99007111 O serviço de recuperação de válvulas de controle, regulagem ou bloqueio atuadas, compreendendo o conjunto válvula-atuador, composto de uma válvula e seu atuador casado, seja este do tipo hidráulico, pneumático ou elétrico.
O serviço de recuperação compreende a execução de atividades que afetem e dependam das características originais do projeto do fabricante como por exemplo: lapidação e/ou retífica de superfícies cônicas e esféricas; retirada de material por usinagem; deposição de material (solda, eletrodeposição ou níquel-químico).
Compreende as seguintes atividades: limpeza; avaliação de recebimento; desmontagem; avaliação dimensional e de desgaste; deposição de material (solda, eletrodeposição ou níquel-químico);  substituição de elementos de vedação e componentes com desgaste compatíveis com o projeto original; retirada de material por usinagem; lapidação e/ou retífica de superfícies; remontagem e ajustes; testes de integridade; pintura; testes de estanqueidade, com líquido e gás; embalagem e preservação2

99007110 O serviço técnico de recuperação de válvulas de bloqueio e regulagem, com acionamento manual, e válvulas de retenção compreende a execução de atividades que afetem e dependam das características originais do projeto do fabricante como por exemplo: lapidação e/ou retífica de superfícies cônicas e esféricas; retirada de material por usinagem; deposição de material (solda, eletrodeposição ou níquel-químico).
Compreende as seguintes atividades: limpeza; avaliação de recebimento; desmontagem; avaliação dimensional e de desgaste; deposição de material (solda, eletrodeposição ou níquel-químico);  substituição de elementos de vedação e componentes com desgaste compatíveis com o projeto original; retirada de material por usinagem; lapidação e/ou retífica de superfícies; remontagem e ajustes; testes de integridade; pintura; testes de estanqueidade, com líquido e gás; embalagem e preservação; relatório técnico com rastreabilidade dos serviços realizados;
Todos os serviços realizados deverão preservar as características 2

99007100 Manutenção de relés digitais empregados em sistemas elétricos de proteção. 1

99007091 Instalação ou manutenção corretiva e preventiva em sistemas de ar condicionado central e individual, bem como sistemas de ventilação ou exaustão, contemplando, por exemplo, a avaliação das condições de funcionamento de equipamentos de aquecimento, refrigeração ou ventilação de ar visando posterior reparo ou substituição de peças ou componentes, além de poder abarcar atividades como limpeza e higienização, alinhamento, ajustes e lubrificação.1

99007090 Consiste nos serviços de manutenção de barramentos elétricos podendo incluir, por exemplo, reaperto e substituição dos bornes.1

99006820 Serviços de projeto e fornecimento de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) ou Estações de Tratamento de Despejos Industriais (ETDI), contemplando:
- Projetos básico e detalhado;
- Integração do pacote tecnológico;
- Comissionamento, pré-operação, partida e operação assistida.2

99006810 Serviços técnicos de manutenção, reparo, inspeções apoio naval de sistemas e equipamentos de embarcações ou sistemas flutuantes com participação ou não de classificadora; em dique seco, flutuante ou terrestre (syncrolift).2

99006681 Consiste no levantamento das condições do poço, avaliação do cimento fornecido, elaboração da composição da pasta de cimento a ser aplicada, com uso de softwares de simulação, elaboração da composição de fluidos necessários a operação de cimentação e planejamento da sequência da operação.2

99006662 Serviço de manutenção de conjunto de contenção de areia em poço aberto e horizontal (Gravel pack), de conjunto de contenção de areia em poço revestido (Frac Pack) e de manutenção de cauda de completação.2

99006659 Serviços de projeto e fornecimento de Estações de Tratamento de Águas (ETA) ou Estações de Tratamento de Condensado de Vapor (ETC), contemplando:
- Projetos básico e detalhado;
- Integração do pacote tecnológico;
- Comissionamento, pré-operação, partida e operação assistida.2

99006625 Serviços de instalação ou manutenção de sistemas de comunicação para as unidades marítimas da Petrobras (Estações NDB, GMDSS, EPIRB).1

99006623 Serviços de instalação, operação e manutenção de cabeamento interno ou externo para composição de rede LAN, WAN e WLAN de telecomunicações.1

99006613 Serviços de instalação, manutenção e operação de Sistemas de Circuito Fechado de TV (CFTV) ou Sistemas de Circuito Aberto de TV (CATV), sistema de videoconferência, sistema integrado de segurança privada (SISP) e sistemas de intercomunicação industrial.1

99006611 Suporte técnico a transceptores de dados transmitidos por sinal de satélite, envolvendo prestação de serviços de configuração e manutenção dos transceptores. Transceptor é um dispositivo que combina um transmissor e um receptor. No caso de comunicação de satélite, em geral é denominado transponder.1

99006539 Serviços de projeto, montagem e/ou desmontagem e manutenção de torres de telecomunicações. 1

99005921 Atividade que inclui os serviços de remoção do equipamento, limpeza, eventual troca de juntas, gaxetas, reparos de flange e respectivo groove, usinagem, testes hidrostáticos, inspeções finais e montagem.
Incluem-se nesta família:
- Válvulas que restringem o escoamento de retorno do poço para controle da pressão nas operações de controle de poço (Choke).
- Válvulas de obturação utilizadas no controle do escoamento de fluidos.2

99007273 Serviços de recebimento, acondicionamento e estocagem temporária de resíduos não perigosos. 1

99007271 Serviço de coleta e rerrefino de óleo lubrificante usado ou contaminado. 1

99007270 Serviços que consistem em tecnologia de descontaminação através do procedimento de tríplice lavagem, tratamento térmico ou outro processo para limpeza e recondicionamento de tambores, contêineres ou bombonas.1

99007262 Serviço relacionado ao processo de descontaminação de equipamentos e materiais contendo bifenilas policloradas (PCB - polychlorinated biphenyl).3

99007261 Serviços de coleta/disposição final de resíduos Classe A provenientes da construção civil e resíduos inertes no solo, conforme Resolução CONAMA n° 307, em aterro de resíduos classe A.3

99007255 Serviços relacionados à atividades de recepção, separação, classificação, armazenamento e destinação adequada de resíduos atendendo à legislação vigente.3

99007241 Serviço com aplicação de processo que utilize o potencial de microrganismos e suas enzimas para a remoção ou degradação de contaminantes de solos.1

99007240 Serviços de coleta e transporte de resíduos utilizando veículos e equipamentos apropriados de acordo com as normas técnicas e a legislação vigente. Excluem-se desta família os resíduos de serviços de saúde (RSS).1

99007172 Serviço de assistência técnica no tratamento químico de água, gás e óleo produzidos, com o fornecimento de produtos químicos de performance (desemulsificante e inibidor de incrustação), além de outros produtos químicos relacionados ao processamento primário de petróleo, dentre eles inibidor de asfaltenos, inibidor de corrosão, inibidor de naftenatos, inibidor de parafinas, polieletrólitos, sequestrantes de sulfeto de hidrogênio (H2S) e afins2

99007158 Serviços relacionados ao processo que utilize o potencial de organismos e suas enzimas para a degradação de contaminantes de lodos sépticos, secagem e estabilização para posterior reuso, destinação ou disposição final.1

99007157 Serviço de aquecimento controlado de solo ou resíduos sólidos em fornos, objetivando a remoção dos contaminantes voláteis e semi-voláteis, aderidos, adsorvidos ou retidos nos poros, com geração de gases ou vapores ricos em contaminantes para a sua recuperação, ou destruição.3

99007151 Manutenção de radios transceptores portáteis, móveis e fixos. 1

99006790 Consiste no manuseio de chaves flutuantes, chaves hidráulicas, cunhas, colares de segurança, entre outros equipamentos, nas instalações (conexão), retiradas (desconexão) e manobras das colunas, acompanhamento e inspeção visual das conexões.2

99006721 Os serviços consistem no bombeio e vaporização de nitrogênio em poços de petróleo ou correlatos, para indução de surgência, deslocamento para completação, injeção com flexitubos, testes de formação, de estanqueidade, limpeza de poços, além de limpeza de linhas de produção com a remoção de hidratos e inertização de vasos de produção.2

99006710 Consistem na operação de unidades de flexitubo, incluindo seu sistemas de sustentação auxiliar, também chamado de "lifting frame". As operações com flexitubo destinam-se a atividades de pescarias, indução de surgência, interligação com risers de produção, cimentação, perfilagem, limpeza de poços, injeção de nitrogênio, acidificacao, entre outros, em poços de petróleo.2

99006683 Serviços de intervenção em poços através de dispositivos acoplados a equipamento com propulsão acionado por cabo elétrico, proporcionando através de movimentos  longitudinais e/ou rotacionais, a instalação de tampões e válvulas de gás "lift", abertura e fechamento de válvulas tipo "sliding sleeve", remoção de incrustações na coluna, corte de válvulas tipo "flappers" ou esferas ou obstruções causadas por acúmulo de residuos, como também operações de perfilagem, em poços de petróleo.2

99006674 Realizar limpeza, verificação das condições de funcionamento, recuperação ou substituição, se necessário, dos componentes móveis de acoplamento em outros componentes, como, por exemplo juntas de expansão, separações com selagem (TSR ou similares), entre outros.

Trocador de calor de superfície raspada (TSR) são trocadores que exteriormente são similares aos trocadores casco e tubos tradicionais, que possuem implementos que permanentemente raspam a superfície interna dos tubos em autolimpeza, ajudando na operação com fluidos muito viscosos ou com alto indice de incrustação.2

99006673 Realizar a remoção com ferramentas especiais de obturadores recuperáveis hidráulicos, hidrostáticos, mecânicos e de gravel packing, para executar a limpeza, recondicionamento e reinstalação em poços de perfuração e produção de petróleo e gás. Estes serviços podem ser executados em sondas de produção em terra, plataformas e oficinas.2

99006672 Realizar manutenção em conjuntos mecânicos e elétricos das válvulas e acessórios das árvores de natal convencionais, visando reparo ou substituição de peças necessárias, Além disto, contempla atividades de limpeza, alinhamento, lubrificação e similares, regulagem, isolamento, bem como emissão de certificados dos equipamentos manutenidos. Estes serviços podem ser executados em sondas de produção em terra, plataformas e oficinas.2

99006663 Serviço de limpeza do revestimento e riser de perfuração (utilizando magnetos, escovas, cestas coletoras de detritos, raspadores, entre outros); troca de fluido de perfuração por fluido de completação; recondicionamento do fluido de perfuração (até atingir parâmetros desejados de PST - Plug Screen Test).2

99006653 Prestação de serviços técnicos especializados e operação de equipamentos de sistemas de perfuração (equipamentos e materiais de superfície e subsuperfície para perfuração vertical, direcional e horizontal, trajetória do poço, perfilagem em tempo real, otimização da perfuração, acompanhamento e monitoramento de parâmetros físicos e das características litológicas do poço durante a perfuração e outras intervenções)2

99006606 Serviços de operação e manutenção de infraestrutura de Telecom (Grupo Motor Gerador - GMG, climatização, sistema de energia AC DC, baterias e conservação/limpeza de estações de telecomunicações).1

99006588 Serviços de manutenção de equipamentos de infraestrutura de TI (servidores, appliances, unidades de fitas, dispositivos de armazenamento e outros equipamentos de data center). Não se aplicam a esta família equipamentos para usuário final e equipamentos de rede (switches, roteadores, similares).1

99006283 Consiste nos serviços de instalação de mobiliário e expositores (gôndolas), equipamentos (refrigerado, aquecido ou a temperatura natural) para exposição de produtos e elementos de comunicação visual para lojas de conveniência para postos de combustível.1

99006282 Compreende a instalação e montagem de totens, testeiras, mobiliário de ilha de bombas, rótulos de edifício (letreiros) e comunicação visual para postos de serviço de abastecimento de combustível.1

99005692 Serviços de suporte técnico, manutenção e operação (configuração) de Centrais telefônicas TDM e/ou IP. 1

99007140 Consiste no serviço de fornecimento de equipamentos para terraplanagem (escavadeiras, retro-escavadeiras, motoniveladoras, rolos compressores, caminhoes basculantes, caminhoes pipa, e afins) com ou sem operadores.1

99006502 Consiste nos serviços de desmontagem de redutores ou caixas de transmissão, seguida da verificação da integridade dos componentes, substituição ou reparo, limpeza, ajustes, lubrificação, remontagem e execução de testes.1

99006500 Consiste nos serviços de reparo ou manutenção em acoplamento ou  eixo cardan de conjunto de bombas. 1

99005947 Consiste nos serviços logísticos especializados em gerenciamento e execução de atividades logísticas nas várias fases da cadeia de suprimento, agregando valor aos produtos dos mesmos, com competência para prestar serviços nas duas atividades básicas: controle de estoques/armazenagem e gestão de transportes.1

99007290 É o conjunto de atividades profissionais de assessoria ao Comandante, requeridas por força de peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação da embarcação. Estes locais são próximos de terra, nos quais navega-se em meio a perigos e ao tráfego regional, sob influência de amplo leque de variáveis locais, tais como: ventos, estado do mar, marés, correntes marinhas, visibilidade, entre outras.
O Serviço de Praticagem engloba uma estrutura de apoio em terra que funciona de forma ininterrupta nos 365 dias do ano, composta de uma estação de monitoramento do tráfego, operadores de rádio e estrutura para a operação e manutenção de lanchas especialmente adaptadas para possibilitar o embarque e o desembarque nos navios de forma segura.2

99006652 Serviços de injeção, instalação, aplicação de traçadores químicos para monitoramento da produção de água, gás e óleo, em poços de petróleo. Contempla as técnicas de monitoramento do fluxo entre poços injetores e produtores, incluindo avaliação de miscibilidade/partição, o monitoramento e determinação de perfis de vazão em poços ou a injeção e subsequente quantificação de traçadores num mesmo poço. Alguns dos usos de traçadores químicos são para diagnóstico de saturação de óleo residual, saturação de água irredutível, limpeza de poço, molhabilidade de rocha, monitoramento de operações de fraturamento hidráulico, acidificação, canhoneio, cimentação, marcação de fluidos de perfuração, detecção de vazamentos por trás do revestimento e empacotamento de gravel packs.2

99007280 Consiste nos serviços de operação de instalações de bases de distribuição de derivados de petróleo, álcool, combustíveis e outros. Inclui inspeções em caminhões de produtos e seus tanques, supervisão de motoristas, conexão/desconexão de mangotes, registro das operações, drenagem de produtos, conferência de notas fiscais e certificados de qualidade.2

99007260 Serviços de disposição final de resíduos industriais perigosos (Classe I) em aterros licenciados pelos órgãos ambientais. 3

99007256 Serviço de queima controlada de resíduos no estado líquido ou sólido, em altas temperaturas, com destinação das cinzas geradas no processo para aterro industrial. O objetivo é a destruição da fração orgânica do resíduo e a diminuição de seu volume.3

99007254 Serviços de separação do mercúrio ou encapsulamento em uma matriz sólida. A recuperação pode ser obtida por processo térmico, químico, físico ou associação destes. O encapsulamento pode ser feito em matriz vítrea ou em sólido cimentante.
Excluem-se desta família lâmpadas de vapor de mercúrio.3

99007252 Serviços de disposição final de Resíduos não Perigosos,  conforme classificação da Norma ABNT NBR 10.004/04 - Classe IIA (não Inertes) ou Classe IIB (Inertes), em aterros licenciados por órgãos ambientais.3

99007173 Consiste nos serviços de desmontagem e desativação (EPRD – Engenharia, Preparação, Remoção e Disposição) de plataformas fixas. Tais serviços englobam engenharia de planejamento, preparação e condicionamento da planta com a limpeza, desinstalação e desmontagem dos equipamentos, corte, remoção e transporte de equipamentos e estruturas metálicas, tratamento de resíduos, armazenamento e disposição final de materiais.3
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99007156 Serviço de tratamento térmico de resíduos de serviços de saúde (RSS) em altas temperaturas (maior que 800oC) visando eliminar a patogenicidade ou a toxicidade e reduzir o volume.3

99006811 Consiste na execução de serviços técnicos de Perfilagem a Poço Aberto e Revestido e Canhoneio em poços de petróleo, gás ou água", podendo incluir:


           Poço Aberto: Raios Gama, Resistividade, Indução, Densidade/Porosidade, Sísmica Check Shot/VSP, Sísmica 3D/Walkaway, Ressonância Magnética, Amostragem de fluido intervalar/pontual com bombeio, Amostragem de rocha lateral rotativa 1"x2" / 1,5"x 2,5", Indução Multi-componentes, Microresistividade, Imagem Microelétrica (fluido base água/óleo), Calibre do poço, Imagem Microelétrica (fluido base água/óleo), Imagem Resistiva alta resolução, Imagem Ultrassônica, Sônico, Espectroscopia de Captura Nuclear, Identificação de fluido da formação, Amostragem de fluido com probe de área expandida;

Poço Revestido: Perfil de Produção – PLT, Indicador de Ponto Livre, Corte Químico de Coluna,  Contagem de luvas CCL, Aderência de cimento, Avaliação de corrosão, Corte Severo de Coluna, Calibre do revestimento, Saturação C/O , Aderência de cimento com mapa ultrassônico, Per2

99006793 Serviços de manutenção que incluem preservação, limpeza, calibração, montagem, desmontagem e testes em equipamentos e ferramentas:
 - Manobra (elevadores, chaves, cunhas, etc.),
 - Completação (packer, tubing seal receptacle (TSR), Modulados de coluna, entre outros),
- Arame (MIQs, DHSVs, entre outros),
- Avaliação (Tanques de aferição, Manifold, mangueiras, registradores e acessórios).2

99006792 Consiste nos serviços técnicos de obtenção de dados para avaliação de formações, tais como:
- amostragem monofásica,
- amostragem de superfície,
- registros de pressão e temperatura dos reservatórios,
- medição de vazão de produção do poço, entre outros.2

99006791 Serviço de suporte técnico nas operações de completação, compreendendo coordenação e acompanhamento operacional onshore e offshore, consultoria técnica, elaboração de procedimento, testes, instalação e retirada de coluna de produção / injeção com acompanhamento e supervisão da montagem e dimensionamento dos equipamentos envolvidos, bem como o cálculo de balanceio, workover e restauração de poços.2

99006720 Consiste na disponibilização e nos serviços de instalação e recuperação de tampão de abandono recuperável, na retirada de packers de operação de poços nas situações de abandono temporário ou testes de pressões, bem como assistência técnica pertinente.2

99006700 Serviços de instalação de equipamentos para contenção de areia e/ou completação inferior convencional em poço aberto e revestido. Serviço de instalação de conjunto de contenção de areia em poço aberto e horizontal (Gravel pack), de conjunto de contenção de areia em poço revestido(Frac Pack), e de cauda de completação incluindo: procedimento, logística, preparação, fornecimento de ferramental apropriado para instalação, testes, operação de instalação, retirada, operação de workover, inspeção, manutenção e preservação dos equipamentos. O serviço compreende coordenação operacional onshore e acompanhamento operacional offshore.2

99007340 Emitir Mapas de Ruído, por meio de levantamentos de campo, através de software de modelagem acústica que permita a simulação de propostas de ações de controle para reduzir os Níveis de Pressão Sonora Elevados e os Níveis de Ruído para efeito de conforto acústico conforme Normas e legislação vigente. Está incluso no escopo do serviço as ações de implementação de barreiras acústicas, enclausuramentos e isolamento de vibrações, e afins.1

99007322 Consiste nos serviços de transporte fluvial de cargas gerais e de gêneros alimentícios exceto biocombustíveis, petróleo e seus derivados.1

99007390 Consiste no serviço de manutenção em dutos de linhas terrestres, por profissionais capacitados, para os serviços de inspeção, testes,ensaios, soldagem, conservação de pista de dutos, operação de dutos, e similares, em ambiente onshore.2

99007381 Serviços de manutenção de governadores/reguladores de velocidade de turbinas a vapor, a gás, hidráulicas e motores de combustão, objetivando a conservação e bom funcionamento do equipamento. São atividades que se enquadram como manutenção: desmontagem, inspeção, reparo e substituição de componentes em conformidade com o projeto do equipamento, testes e ajustes finais.2

99007391 Consiste na aplicação da Técnica MPD durante a perfuração do poço, permitindo através de um gerenciamento da pressão de fundo do poço prosseguir com mais segurança na perfuração. Isso é realizado por meio de um controle maior sobre o fluido de perfuração, minimizando perdas para formação ou influxos de fluido para dentro do poço. MPD ou Managed Pressure Drilling vem sendo bastante aplicado durante as perfurações de poços em zonas (fases) muito críticas e em cenários de estreita ou ausência de janela operacional.2

99007401 Consiste na manutenção da infraestrutura de cabos de fibra ótica submarina, em leito marinho, com embarcações especializadas. O escopo pode incluir atividades de manobra com retirada, substituição e reparo do cabo ótico submarino.2

99007440 Serviço de tratamento de gás natural podendo incluir fornecimento de material, insumos e disponibilização de compressor. Dentre os serviços a serem utilizados, pode-se compreender: tratamento, limpeza e compressão do gás.2

99007450 Serviços especializados em salvamento marítimo. Disponibilização de recursos materiais (equipamentos) e/ou, principalmente, humanos para gerenciar e executar o atendimento a emergência naval em unidades flutuantes. Disponibilização de especialistas com reconhecida experiência no serviço de salvage para planejamento e execução de planos emergenciais, visando minimizar danos a vida humana, ao meio ambiente e aos ativos.
Excluem-se desta Família os serviços de salvatagem e marinharia, bem como os equipamentos de resgate e manutenção da vida no pós desastre offshore, por exemplo boia de emergência de um navio e material de salvatagem, como barcos dedicados, refletores de radar para lanchas, coletes salva vidas, sinal fumigeno flutuante laranja, facho manual de luz vermelha, botes.1

99007460 Serviços de manutenção em válvulas de alívio de pressão e/ou vácuo, com ou sem corta chamas, englobando, por exemplo, desmontagem, limpeza, lubrificação e troca de componentes internos.2

99007490 Consiste na execução de serviços de operação e manutenção de poços terrestres de petróleo e gás natural, incluindo o monitoramento e o acompanhamento das estações de transferência de óleo, das estações de geração, injeção e tratamento de água para vapor e demais atividades inerentes a produção de petróleo e gás natural em campos terrestres.2
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