
Família Descrição Categoria

99005521 Afretamento e serviços de operação de Unidades Estacionárias de Produção (UEPs) 3

99005530 Montagem de unidades industriais para processamento e transferência de petróleo, gás e derivados 3

99005552 EPC - Construção e montagem de unidades de processo e energia 3

99005570 EPC - Construção de dutos terrestres 3

99005590 Lançamento de rede de fibra ótica submarina 2

99005600 Serviços de inspeção e intervenção submarina com uso de ROV ou AUV 2

99005602 Instalação e manutenção de sensores e processamento de dados hídricos e meteooceanográficos 2

99005603 Serviço de mergulho raso para atividades gerais 2

99005604 Serviço de mergulho raso para inspeção 2

99005610 Construção de oleodutos e gasodutos em linhas terrestres 3

99005620 Serviços geodésicos offshore 2

99005621 Manutenção onshore de Equipamentos Submarinos, Sistemas de Controle e Ferramentas associadas 1

99005622 Lançamento de equipamentos submarinos e instalação de equipamentos em plataformas flutuantes e fixas 3

99005631 Serviços de levantamentos hidrográficos 2

99005632 Serviços de mergulho profundo 2

99005633 Lançamento de dutos flexíveis, umbilicais, cabos elétricos e óticos e instalações de equips submar 3

99005634 Serviço de peação marítima 1

99005635 Apoio técnico para atividades de ancoragem, engenharia naval e engenharia submarina 1

99005640 Investigação geotécnica sob lâmina d’água 2

99005671 Perfuração horizontal direcional (HDD) com equipamentos de grande capacidade 2

99005672 Perfuração horizontal direcional (HDD) para transposição da interface marítima-terrestre 2

99005673 Perfuração horizontal direcional (HDD) com equipamentos de pequena capacidade 2

99005686 Reparo de dutos flexíveis 2

99005687 Manutenção de umbilicais e cabos de potência submarinos 2

99005688 Armazenamento e manutenção de dutos flexíveis 2

99005700 Afretamento e operação de MODU (Mobile Offshore Drilling Unit) 3

99005701 Disponibilização e operação Sondas Moduladas e Produção Marítima e Perfuração e Produção Terrestre 2

99005702 Operação e manutenção de sondas 2

99005724 Fretamento de micro-ônibus e ônibus 1

99006140 Serviço de inspeção, manutenção e usinagem em tubos de perfuração, produção e revestimento 2

99005726 Transporte rodoviário de cargas líquidas 1

99005729 Manejo de Flora 1

99006160 Afretamento de Unidade de Manutenção e Segurança (UMS) 3

99006164 Construção de edificações 2

99006213 Serviços de manutenção de oleoduto e gasoduto - linhas subaquáticas 2

99005739 Levantamento e aquisição de licença de uso de dados sísmicos marítimos 2

99005750 Movimentação de petróleo e derivados em terminais 3

99005764 Transporte rodoviário de carga sólida 1

99005770 Transporte de pessoas em vans 1

99006262 Serviço de dragagem 1

99005810 Levantamento e aquisição de licença de uso de dados sísmicos terrestres 1

99005811 Levantamento e aquisição de licença de uso de dados não-sísmicos marítimos 2

99005812 Levantamento e aquisição de licença de uso de dados não-sísmicos terrestres 1

99005813 Transporte rodoviário de cargas gasosas 1

99005814 Serviços de vigilância 1

99005821 Tomografia elétrica e correlação geologia-geofísica em ambiente marinho 2

99005830 Levantamento e aquisição de licença de uso de dados não-sísmicos aéreos 2

99005850 Levantamento de dados geofísicos marinhos de alta resolução 2

99005881 Lavra a céu aberto(serviço de mineração) 3

99005892 Levantamento arqueológico 1

99005893 Levantamento de dados geológicos 1

99005920 Manutenção e operação de sistemas de Riser de Completação 3

99005922 Apoio Logístico 1

99005930 Brasagem de pastilhas de Widia e diamantes industriais 1

99005940 Soldagem em tubos e acessórios tubulares de poço de petróleo 1

99005942 Inspeção e reparo da estrutura de casco de unidades flutuantes 2

99005944 Manutenção de preventor de erupção submarino 2

99005945 Operação de Sistemas de Pull-in e Pull-out de Dutos Submarinos 3

99005982 Serviço de câmara 1

99006009 Serviço de gestão de facilities prediais 1
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99006030 Movimentação de cargas 1

99006031 Operação portuária 1

99006032 Serviços de Fluidos de Perfuração e Completação para Poços Marítimos de Petróleo e Gás 2

99006033 Serviços de Fluidos de Perfuração e Completação para Poços Terrestres de Petróleo e Gás 2

99006040 Serviços de torqueamento/tensionamento controlado 1

99006043 Construção de pistas e pavimentação de vias 2

99006044 Manutenção de pistas de dutos 1

99006045 Manutenção de pieres para atracação de petroleiros 1

99006341 Manutenção de mangotes 2

99006047 Limpeza de lagoas e diques 1

99006510 Afretamento de rebocador portuário e serviços de rebocagem 1

99006049 Manutenção Predial 1

99006057 Serviço de integração de sistema de automação industrial 1

99006078 Conservação de válvulas de bloqueio ou regulagem manuais 2

99006099 Construção ou conversão de cascos para Unidades Estacionárias de Produção 3

99006100 Ensaios não destrutivos (END) 1

99006106 Recebimento e controle de material 1

99006107 Serviço de testemunhagem em poços de petróleo 2

99006123 Análise de tensões estáticas e dinâmicas em tubulações 1

99006127 Amarração e desamarração de navios 1

99006131 Serviço técnico de atendimento a incidentes de poluição por óleo e hidrocarbonetos 3

99006136 Serviços clínicos e hospitalares para atendimento a urgências e emergências 1

99006138 Serviço de limpeza de área industrial 1

99006139 Construção e montagem offshore 3

99006554 Serviço de transporte de água para embarcações 1

99006141 Análise de coeficiente de atrito de helideques 1

99006158 Serviço de manutenção de sistema de detecção fogo e gás 1

99006159 Serviço de manutenção em analisadores de processo 1

99006556 Serviços de transporte marítimo internacional 1

99006161 Perfurações em estruturas de concreto 1

99006163 Montagem e desmontagem de andaimes 1

99006165 Construção e montagem de estruturas metálicas 1

99006169 Revestimento de oleodutos, gasodutos e tubulações industriais 1

99006203 Serviço de limpeza química 1

99006204 Serviço de lubrificação 1

99006205 Serviços de limpeza de tanques armazenamento 1

99006206 Serviços de limpeza mecânica por jateamento 1

99006208 Manutenção de tubulação 2

99006209 Manutenção ou operação de equipamentos de movimentação de carga 1

99006210 Serviço de manutenção de instrumentos de processo 1

99006211 Serviço de manutenção em válvulas de segurança 2

99006212 Serviço de montagem de sistema de instrumentação 1

99006215 Manutenção de atuadores hidráulicos 1

99006216 Manutenção de ponte rolante 1

99006217 Manutenção de empilhadeiras 1

99006219 Manutenção em motor de partida 1

99006221 Serviços de medição de vazão 1

99006222 Manutenção de elevadores industriais 1

99006223 Serviços de revestimento anticorrosivo não metálico em equipamentos ou em tubulações 1

99006224 Manutenção de motor de popa 1

99006226 Manutenção em secadores de ar 1

99006227 Instalação e Manutenção de Monobóias ou Quadro de bóias 2

99006229 Inspeção para identificação de materiais 1

99006230 Reforço ou recuperação em estrutura de concreto 1

99006231 Construção de estruturas de concreto 1

99006232 Provas de Carga em Fundações 1

99006233 Perfuração de poços d'água 1

99006240 Impermeabilização de superfícies em obras civis 1

99006241 Manutenção de impermeabilizações em obras civis 1

99006242 Obras de Fundação 2
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99006250 Manutenção, inspeção e controle de materiais de ancoragem e offloading 2

99006260 Instalação de divisórias prediais 1

99006261 Construção de estação de tratamento 2

99006580 Afretamento de balsas e empurradores 1

99006263 Construção de cercamento 1

99006264 Manutenção de cercamento 1

99006265 Captação, adução, distribuição de água e esgoto sanitário 2

99006270 Construção de canais e obras de drenagem 2

99006271 Ensaios tecnológicos estruturais 1

99006272 Sondagens para obras civis 1

99006273 Serviços de soldagem em obras civis 1

99006280 Construção e reparos civil Offshore 2

99006281 Construção de túnel 2

99006290 EPC - Instalação de sistemas submarinos por métodos convencionais 3

99006291 Afretamento de embarcações (LWI, LWO e WSSV) e serviços de intervenção em poços submarinos 3

99006581 Serviços de transporte aquaviário nacional 1

99006583 Serviços de lancha para apoio portuário 1

99006310 Manutenção em motores de combustão interna 2

99006311 Manutenção e reparo de motores a diesel 2

99006312 Manutenção em turbinas a gás 2

99006314 Monitoração da corrosão 1

99006321 Manutenção em balanças rodoviárias 1

99006322 Serviços de usinagem 1

99006331 Análise de falhas em equipamentos mecânicos 1

99006332 Inspeção eletromagnética em cabos de aço 1

99006333 Serviço de revestimento metálico 1

99006334 Conservação de válvulas atuadas 2

99006335 Serviços de isolamento térmico e acústico 1

99006340 Serviços de revestimentos poliméricos com cargas metálicas ou não metálicas 1

99006631 Manutenção de sistemas elétricos para equipamentos submarinos 2

99006342 Inspeção e reclassificação de amarras 1

99006350 Manutenção de baleeiras, balsas e botes de resgate 1

99006352 Serviço de salvamento de sistemas flutuantes (salvatagem) 1

99006353 Manutenção de estrutura metálica 1

99006354 Montagem de tubulação 2

99006355 Manutenção de agitadores mecânicos industriais 1

99006356 Serviços de manutenção de compressor alternativo industrial 2

99006360 Manutenção de defensas 1

99006361 Manutenção de cestas de passageiros 1

99006362 Manutenção de fornos e caldeiras 2

99006363 Manutenção em equipamentos estáticos - Caldeiraria 2

99006364 Manutenção de gerador de gás inerte 2

99006365 Serviço de tratamento térmico e alívio de tensão 1

99006366 Manutenção em estruturas civis não metálicas 1

99006370 Conexão e desconexão, tensionamento e manutenção de sistemas de ancoragem 1

99006371 Monitoramento de lançamento de estaca torpedo 2

99006372 Serviço de proteção catódica em dutos 2

99006380 Serviços de pintura industrial 1

99006382 Manutenção em trocador de calor 2

99006383 Manutenção em gerador de hipoclorito 1

99006385 Manutenção em centrifugadoras de óleo diesel 1

99006386 Serviços de manutenção de equipamentos hidráulicos - conversores de torque 1

99006387 Serviços de manutenção em turbinas a vapor 2

99006388 Serviços de manutenção de compressor rotativo 2

99006389 Serviços de manutenção de compressor centrífugo (API 617) 2

99006433 Análise ferrográfica em lubrificantes e isolantes 1

99006458 Serviços com escalador ou alpinista industrial 2

99006473 Manutenção em grades de unidades marítimas de produção 1

99006474 Manutenção em dessanilinizador 1

99006480 EPC - Instalação de sistemas submarinos por métodos não-convencionais 3
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99006483 Manutenção em turbinas industriais a gás 2

99006484 Serviços de eliminação de vazamentos sem parada operacional 2

99006490 Aplicação de película protetora 1

99006501 Manutenção em máquinas operatrizes 1

99006632 Manutenção reparo de equipamentos de cabeça de poço 2

99006511 Manutenção de ventiladores industriais 1

99006540 Serviços de atendimento a urgências e emergências por unidades móveis terrestres 1

99006551 Serviços de vistoria de embarcações 1

99006633 Manutenção de equipamentos do sistema de segurança de poços (BOP) 2

99006634 Manutenção de válvulas de gás lift 2

99006635 Manutenção de mandris de gás lift 2

99006831 Aplicação de revestimentos especiais em tubos de produção, perfuração e tubos de revestimento 2

99006840 Serviço de manutenção, reparo e recondicionamento de juntas de riser de perfuração e juntas telescópicas 2

99006850 Manutençao de equipamento de elevação (BCS) 2

99006862 Montagem de instalações frigoríficas 2

99006584 Retirada de resíduos oleosos de embarcações 3

99006628 Carregamento e descarregamento de catalisadores 1

99006630 Operação com sonolog e dinamômetro em poços de petróleo e correlatos 2

99006901 Manutenção de braços de carregamento de navios 1

99007051 Operação, inspeção ou manutenção de guindaste Offshore 2

99005725 Transporte rodoviário de carga sólida perigosa 3

99005732 Armazenamento e movimentação de granéis 2

99005737 Investigação geotécnica terrestre 1

99006642 Monitoramento de emissões atmosféricas em fontes fixas ou móveis 1

99006645 Coleta e amostragem ambiental 1

99006646 Medições de parâmetros quantitativos em corpos hídricos 1

99006650 Serviços de cimentação de poços de petróleo e gás marítimos - offshore 3

99006651 Serviços de cimentação de poços de petróleo e gás terrestre - onshore 2

99005738 Transporte rodoviário de cargas líquidas perigosas 3

99006655 Estudos para caracterização, avaliação e monitoramento ambiental 1

99006656 Ensaios de Bioacumulação e biomarcadores 1

99006661 Operação aeroportuária 1

99006670 Serviços gerais de apoio ao transporte aéreo 1

99006682 Serviço de instalação e manutenção de liners de revestimento para poço de petróleo 2

99006690 Serviço de usinagem de rosca em tubos de poços de petróleo 1

99006691 Fornecimento e operação de cabeça de cimentação 2

99006692 Serviço de proteção do revestimento contra desgaste causado pelo tubo de perfuração 1

99006693 Serviço de caldeiraria e usinagem em tubos e acessórios de revestimento de poços de petróleo 1

99006723 Serviços de estimulação, tratamento químico e contenção de areia em sondas e UEPs 3

99006725 Soquetagem 1

99006741 Execução/acompanhamento de projetos ambientais para licenciamento ambiental 1

99006751 Investigação confirmatória ou detalhada de áreas contaminadas 1

99006752 Avaliação preliminar de passivo ambiental 1

99006753 Alargamento concêntrico em poços (underreamer) 2

99006754 Serviços técnicos especializados em pescaria em poços 2

99006755 Inspeção e recuperação de equipamentos de pescaria 2

99006757 Serviços técnicos especializados com unidade de arame em poços (slick line) 2

99006762 Coleta, transporte e destinação de efluentes 3

99006770 Manutenção de sistemas de proteção catódica 2

99006771 Manutenção de conversor de frequência 2

99006772 Construção e montagem de unidades moduladas para UEP (Unidades de Exploração e Produção) 3

99006773 EPC - Construção de facilidades e sistemas de produção em unidades marítimas 3

99006780 Manutenção de subestações 2

99006781 Construção de UEP - Unidade Estacionária de Produção 3

99006800 Manutenção de quadros e paineis elétricos 1

99006801 Manutenção de geradores 2

99005781 Transporte rodoviário de cargas gasosas perigosas 3

99006812 Serviços de Estimulação e Contenção de Areia com Barco de Estimulação 3

99006813 Unidades complementares em fluidos de perfuração 2

99006814 Serviço de extração de sólidos e tratamento de cascalhos 2
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99006821 Transporte terrestre de água potável 1

99006822 Operação e/ou manutenção de ETE/ETDI 1

99006823 Tratamento de água produzida em unidades marítimas 3

99006830 Inspeção e manutenção de equipamentos de perfuração 2

99005822 Serviços de geoquímica de superfície 1

99006042 Terraplenagem 1

99006046 Construções portuárias 2

99006860 Montagem de sistemas termoelétricos 3

99006861 Construção de embarcações auxiliares 2

99006048 Serviços de instalações prediais 1

99006603 Montagem de equipamentos estáticos (Vasos, Torres, Reatores e Esferas) 2

99006870 Manutenção em bombas industriais 2

99006654 Análises ecotoxicológicas 1

99006892 Reabilitação de áreas impactadas 1

99006893 Manejo de fauna 1

99006803 Comissionamento, pré-operação, partida e operação assistida de unidades industriais e marítimas 2

99006902 Manutenção de linhas de transmissão 2

99006903 Manutenção de chaves seccionadoras 1

99006911 Manutenção de Sistema Ininterrupto de Energia (UPS) 2

99006920 Montagem de tanques de armazenamento 2

99006923 Inertização de equipamentos, dutos e tubulações 1

99006931 Serviços especializados de EPTA 1

99006941 Monitoramento e controle de emissões fugitivas e evaporativas 1

99006980 Análise da qualidade do ar em interiores 1

99006981 Recuperação de metais em catalisadores 3

99006990 Assessoria de salvatagem em plataformas 1

99006991 Monitorização individual à radiação ionizante 1

99006994 Avaliação de exposição ocupacional a agentes ambientais 1

99006995 Inspeção, manutenção e calibração de equipamentos de higiene ocupacional 1

99006997 Resgate de emergência em espaço confinado e altura 1

99007002 Inspeção ou manutenção em sistema de alarme para emergência 1

99007010 Construção de navios-tanques 3

99007011 Manutenção de motor elétrico 2

99007031 Serviço de brigada de incêndio 1

99007041 Construção de oleodutos/gasodutos de linhas subaquáticas 3

99007050 Construção e montagem de sistema de resfriamento de água 2

99006863 Manutenção de acumuladores estacionários 2

99007060 Serviços de limpeza de dutos com PIG 2

99007061 Serviços de inspeção de dutos com PIG 2

99007062 Manutenção de transformadores 2

99007080 Manutenção de disjuntores 1

99006190 Análises químicas em amostras ambientais 1

99007190 Aplicação de refratários 1

99007203 Armazenamento de resíduos perigosos 3

99007220 Descontaminação de RSS 3

99007182 Instalações elétricas industriais 2

99007181 Manutenção em acumuladores hidráulicos 1

99007036 Manutenção em boia de sinalização marítima 1

99007033 Manutenção em cilindro de gás industria 1

99007032 Manutenção em conjunto de ar respirável (SCBA) 1

99007180 Manutenção em equipamentos pneumáticos 1

99007034 Manutenção em sistema fixo de CO2 1

99007035 Manutenção em sistemas fixos de combate a incêndio com gás 1

99007183 Montagem de fibra cerâmica no interior de equipamentos 1

99007184 Projeto e aplicação de proteção passiva contra fogo em instalações elétricas 1

99007185 Projeto e aplicação de proteção passiva contra fogo em instalações industriais 1

99007200 Tratamento fitossanitário de madeira 1

99007130 Montagem de subestações e redes de transmissão e distribuição 2

99007120 Administração de embarcações de apoio e de plataformas marítimas 1

99007112 Recuperação de componentes em válvulas de UFCC/URFCC 2
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99007111 Recuperação de válvulas atuadas 2

99007110 Recuperação de válvulas de bloqueio ou regulagem manuais 2

99007100 Manutenção de relés digitais de proteção 1

99007091 Manutenção de sistemas de refrigeração, ventilação e exaustão, central e individual 1

99007090 Manutenção de barramentos 1

99006820 Projeto e fornecimento de Estações de Tratamento de Efluentes (ETE) 2

99006810 Serviços técnicos de docagem 2

99006681 Planejamento e execução de serviços para cimentação de poços marítimos de petróleo e gás 2

99006662 Manutenção de equipamentos de completação inferior convencional 2

99006659 Projeto e fornecimento de Estações de Tratamento de Águas (ETA) 2

99006625 Serviço instal e manut de sist de comunicação para as unidades marítimas (Estações NDB, 1

99006623 Serviços em infraestrutura de cabeamento 1

99006613 Serviço em sistema de segurança patrimonial e videocomunicação 1

99006611 Suporte técnico em tranceptores de comunicação satelital 1

99006539 Serviços de infraestrutura de torres de telecomunicações 1

99005921 Reparo de Válvula Reguladora de Vazão ou Pressão de Fluidos (Choke) Hidráulico 2

99007273 Armazenamento de resíduos não perigosos 1

99007271 Rerrefino de óleo lubrificante 1

99007270 Recondicionamento de tambores, containeres e bombonas 1

99007262 Descontaminação de materiais e equipamentos com PCB 3

99007261 Aterro para resíduos de construção civil 3

99007255 Gerenciamento de resíduos 3

99007241 Tratamentos biotecnológicos de solos 1

99007240 Coleta e transporte rodoviário de resíduos 1

99007172 Processamento primário de petróleo 2

99007158 Tratamento biológico de lodo séptico 1

99007157 Dessorção Térmica 3

99007151 Manutenção de rádios transceptores 1

99006790 Serviço de manuseio, conexão e desconexão de coluna 2

99006721 Serviço com unidade de nitrogênio em poços de petróleo e correlatos 2

99006710 Serviço com unidade de flexitubo, "lifting frame" 2

99006683 Serviço com unidades de cabos elétricos utilizando ferramentas de propulsão eletromecânica em poços 2

99006674 Manutenção e reparo de TSR 2

99006673 Manutenção e reparo de obturadores recuperáveis 2

99006672 Manutenção e reparo de árvore de natal convencional 2

99006663 Serviço de limpeza de poços 2

99006653 Serviços de Perfuração de Poços de Petróleo e Gás 2

99006606 Serviços de operação e manutenção de infraestrutura de Telecom 1

99006588 Manutenção de equipamentos de Infraestrutura de TI 1

99006283 Instalação de mobiliário, equipamentos e comunicação visual 1

99006282 Instalações de imagem corporativa de postos de serviço 1

99005692 Suporte técnico, manutenção e operação de centrais telefônicas 1

99007140 Locação equipamentos de terraplenagem 1

99006502 Manutenção em redutores e caixas de transmissão 1

99006500 Manutenção em acoplamento e eixo cardan 1

99005947 Operação Logística 1

99007290 Serviços de praticagem 2

99006652 Injeção e monitoramento de traçadores químicos 2

99007280 Operação de bases de distribuição de derivados 2

99007260 Aterro para resíduos perigosos 3

99007256 Incineração de resíduos líquidos ou sólidos 3

99007254 Destinação de resíduos com mercúrio 3

99007252 Aterro para resíduos não perigosos 3

99007173 Descomissionamento de plataformas fixas de petróleo 3

99007156 Incineração de RSS 3

99006811 Perfilagem e canhoneio de poços de petróleo e gás 2

99006793 Serviços de manutenção em equipamento de manobra, completação, arame e avaliação 2

99006792 Serviços de avaliação de formações 2

99006791 Serviços de suporte técnico para descida de coluna 2

99006720 Serviços de instalação e recuperação de tampão de abandono recuperável 2
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99006700 Serviços especializados de instalação de equipamentos de completação inferior 2

99007340 Análise e controle de ruído em máquinas e equipamentos 1

99007322 Serviços de transporte fluvial (cargas gerais e gêneros alimentícios) 1

99007390 Manutenção de oleoduto e gasoduto em linhas terrestres 2

99007381 Manutenção de governadores/reguladores de velocidade 2

99007391 Sistema de Gerenciamento de Pressão (MPD) 2

99007401 Manutenção da infraestrutura de cabos de fibra ótica submarina 2

99007440 Serviços de tratamento de gás natural 2

99007450 Salvage 1

99007460 Manutenção em válvulas de alívio de pressão e/ou vácuo 2

99007490 Suporte da produção de petróleo e gás natural em campos terrestres 2
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