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Escritório São José dos Campos - contrato REVAP 

 

PROJECTUS terá novo escritório em São José dos Campos para atender o contrato da 

REVAP 

 

O novo escritório da PROJECTUS será inaugurado em breve e está localizado em um espaço 

no Clube dos Empregados da Petrobras, o CEPE, com uma área de aproximadamente 400m². 

A princípio a equipe da nova sede será composta por cerca de 30 profissionais, podendo 

chegar a até 60 colaboradores. 

Este contrato, identificado pelo número 4703, é um Contrato de OS – Ordem de Serviços – 

referente a projetos de instalações ou melhorias na Refinaria Henrique Lage, REVAP, entre 

2013 e 2015, com o objetivo de atender aos seguintes serviços: 

Elaboração e atualização de desenhos e projetos; 

- Serviços de assistência técnica e suporte a montagem dos projetos; 

- Serviço de cadastro e verificação de disponibilidade de materiais do projeto no sistema ERP 

(SAP R/3) 

- Levantamento de campo com a finalidade de definir soluções, detectar e contornar  
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interferências complementando as informações para o detalhamento dos projetos; 

- Atividades de suporte ao planejamento e suporte à gestão de investimentos. 

O escritório será inaugurado para atender prioritariamente este contrato, baseado em uma das 

novas filosofias da Petrobras, que visa manter as equipes de planejamento e engenharia 

externas às dependências da refinaria, sob o total gerenciamento da empresa contratada. 

O grande diferencial deste contrato é trabalhar com Unidades de Medição de Serviço para 

cada disciplina, diferentemente de trabalhar com H.H. (hora/homem). Cada serviço prestado 

possui uma tabela e unidade específicas por disciplina com valores previamente estipulados. 

Nesta nova modalidade de medição a PROJECTUS possui a gestão integral do contrato. 

Inicialmente este contrato será mobilizado provisoriamente em São Paulo, durante os meses de 

fevereiro e março. O escritório tem previsão para ser inaugurado em meados de abril. 

A família PROJECTUS deseja a todos os colaboradores envolvidos neste projeto, boa 

sorte e muito sucesso! 

 


