RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços de fiscalização das obras civis e montagem eletromecânica para implantação da SE Miramar
230/69 kV, localizada no estado do Pará. 4707

2013/2014

ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

Serviços de fiscalização das obras de ampliação das subestações Santa Maria - Etapas AT3 e adequação
do pátio 138 kV e BC 1 / BC2, e Utinga - TR1 e etapa 4 complementação 69 kV e 2 entradas de linhas,
Estado do Pará. 4706

2013/2014

ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

2013

Jaraguá Equipamentos Industriais Ltda

Serviços especializados para gerenciamento, coordenação e fiscalização de construção civil e montagem
multidisciplinar - Projeto TOUCAN. 4704

2013

BASF S/A

Serviços de projeto de detalhamento do terceiro tanque de armazenamento de C5+ e sistemas auxiliares a
ser implantado na UTGCA - Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato no município de Caraguatatuba
- São Paulo. 4702

2013

TKK Engenharia Ltda – PETROBRAS S/A

Serviços de engenharia consultiva para a elaboração de projeto executivo para a construção da nova clinica
Escola de Odontologia - Faculdade de Imperatriz - FACIMP - no Estado do Maranhão. 4700

2012/2013

FACIMP – FACULDADE DE IMPERATRIZ

Serviços de elaboração de Projeto Básico Complementar, Pareceres Técnicos e Verificação de Documentos
de Fornecedores de materiais e equipamentos, Assistência Técnica durante a fase de contratação de
Montadora/ Construtora e Assistência Técnica durante a fase de elaboração do projeto executivo das
Instalações Civis Portuárias e Operacionais do Novo Píer de recebimento de petróleo para o Terminal de
São Sebastião (TEBAR), pertencentes às áreas e atividades de instalações e dutos terrestres da PET 4695

2012/2014

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de elaboração de Projetos de Engenharia (Básicos e Projetos de Predetalhamento), Prestação de
Assistências Técnicas e Revisão de Projetos, Conforme Construídos (As Bult) de novas instalações, ou de
modificações em instalações existentes, no âmbito de projetos identificados em conformidade com os
investimentos aprovados, pertencentes às áreas e atividades de instalações e dutos terrestres da
PETROBRAS - Abastecimento Logística (AB-LO). 4694

2012/2014

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços técnicos de engenharia de projeto, fiscalização e gerenciamento de obras, para as Unidades de
Hidrotatamento de Diesel II e de Geração de Hidrogênio II, instalações de Novas Unidades de Processos
Auxiliares e Utilidades, ampliações e adequações em Unidades existentes, bem como as interligações da
Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP Canoas. 4693

2012/2013

UTC Engenharia S/A

Fornecimento de profissionais de projeto no contrato de Interligações dos Tanques do COMPERJ.

4709

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Elaboração do projeto de pré-detalhamento FEED, para as adaptações e novas instalações previstas para a
ampliação do oleoduto OSBRA, pertencentes às áreas e atividades de instalações e dutos terrestres da
PETROBRAS - Abastecimento Logística (AB-LO) da Petrobras. 4689

2012/2013

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Prestação dos Serviços suplementares para o desenvolvimento de estudos e projetos na área de GNL,
atividades de suporte técnico à operação, manutenção e projetos de melhorias e adaptações dos ativos de
GNL e acompanhamento e direcionamento técnico dos projetos embarcados para transformação físicoquímica do Gás Natural. 4687

2012/2013

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de engenharia para revisão do levantamento de materiais (MTO) referente a implantação do
sistema de captação, tomada d´água e dos sistemas de tratamento de água e efluentes industriais da Usina
Siderúrgica Aços Laminados do Pará - ALPA, em fase de implantação pela Vale S.A. no município de
Marabá, PA. 4687

2012

Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A

Contratação de serviços especializados de engenharia para apoio à fiscalização dos serviços de eletricidade,
constituindo-se como parte da fiscalização técnica e comercial com a realização de inspeções de 17
(dezessete) municípios no Estado do Pará. 4697

2012

ARCON – Agência Estadual de Regulação e Controle dos
Serviços Públicos

Serviços técnicos de engenharia para atualização e modificação de documentação da Unidade de Produção
de Estireno Monômero - UPSM da INNOVA. 4692

2012

INNOVA S/A

Estudos hidráulicos para verificação da capacidade de descarga do vertedouro da barragem do Jundiaí
Mirim, implantada em operação. 4690

2012

DAE S/A – Água e Esgoto

Serviços técnicos de engenharia e apoio para a complementação dos projetos de detalhamento do \"OnSite\" para as Unidades de Hidrotratamento de Diesel II e de Geração de Hidrogênio II e instalações de
Novas Unidades de Processo Auxiliares e Utilidades e Ampliações e Adequações em Unidades existentes
para a Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP em Canoas - RS. 4687

2012

UTC Engenharia S/A

Serviços de elaboração ou complementação de projetos básicos, pré-detalhamento (FEED), detalhamento,
revisão e comentários de projetos de engenharia na área de terminais e dutos. 4685

2011/2013

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Prestação serviços de engenharia compreendendo a verificação de consistência da documentação técnica e
elaboração do projeto de detalhamento para implantação da Tubovia de Interligação do Trem 1 do Refino do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

2011/2013

MPE – Montagens e Projetos Especiais S/A

Serviços de Assessoria Técnica de Engenharia e Desenvolvimento de Projetos Executivos Industriais para
SFE – Sociedade Fluminense de Energia Ltda.
4683

2011/2013

SFE – Sociedade Fluminense de Energia Ltda
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ANO

CONTRATANTE

Serviços técnicos especializados de apoio à operação e manutenção, de conformidade com os termos e
condições nele estipulados e em seus anexos.
4677

2011/2013

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Projeto de detalhamento para o convite PETROBRAS n° 0911838.11.8 - Execução dos serviços relativos à
verificação de consistência da documentação técnica, elaboração do Projeto Executivo, Construção Civil,
Montagem Eletromecânica, Interligações, Comissionamento (Preservação, Condicionamento, Pré-Operação
e assistência a Partida e à Operação Assistida) e Testes para o Pipe-Rack do Complexo Petroquimico do
Rio de Janeiro - COMPERJ. 4676

2011/2012

Consorcio Pipe Rack COMPERJ
CNO-MENDES JR-UTC

Serviços de elaboração de projeto básico para a construção de barragens no rio Jaguari no município de
Pedreira (eixo pedreira) e no rio Camanducaia no município de Jaguariúna (eixo duas pontes).
4672

2011/2012

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Contratação de serviços de automação de Projetos em ferramenta CAD/CAE - e gerenciamento eletrônico
de documentos de projeto no âmbito Engenharia de abastecimento (ENGENHARIA/IEABAST/EAB) no Rio
de Janeiro.
4669

2011/2012

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

URE - Serviços relativos a verificação da consistência da documentação do projeto básico, projeto executivo,
construção civil, montagem eletro-mecânica, interligações e comissionamento (preservação,
condicionamento, testes e apoio à pré-operação, à operação assistida), da UTA U- 4200 - URE da U-4400,
U-4410, U-4430 e U-4450 - UTGRE U-4470, UOA U-4490, UAE U-6822 incluindo SE-4200 e SE-4400 e área
de apoio logístico U-8112 compreendidas dentro das quadras destas unidades.
4668

2010/2013

COMPERJ PETROQUÍMICOSBASICOS S.A

HDT - Serviços relativos a verificação da consistência da documentação do projeto básico, projeto executivo,
construção civil, montagem eletro-mecânica, interligações e comissionamento (preservação,
condicionamento, testes, pré-operação, partida e operação assistida), da UHN U-2300, subestação elétrica
SE-2300, a estrutura do pipe rack U-6100 interna a quadra da unidade e a área de apoio logístico U-8112
também interna à quadra da unidade.
4667

2010/2013

COMPERJ PETROQUÍMICOSBASICOS S.A

Prestação de serviços relativos a projeto executivo, comissionamento e testes, apoio a pré-operação e a
operação assistida para as Unidades de Hidrotratamento (UHDT), Geração de Hidrogênio (UGH) e
Tratamento de Aguas Acidas (UTAA) da Carteira de Diesel da UN- REPLAN – IERN
4663

2010/2013

Galvão Engenharia S/A

Contratação de serviços de engenharia para as unidades U-3283, U-1230, central de nitrogênio, subestação
e casa de controle da REPLAN.
4652

2010/2013

Galvão Engenharia S/A

Serviços de projeto e suporte técnico de engenharia, em instalações terrestres, para a Gerência Geral de

2010/2013

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
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ANO

CONTRATANTE

Serviços de projeto, suprimento, construção e montagem e comissionamento das unidades do on-site que
compõem a Carteira de Diesel HDT, UGH, UTAA e DEA da REGAP.
4640

2010/2013

Consórcio Construcap/Estrutural/Projectus

Serviços de engenharia de detalhamento, execução do acompanhamento à construção e montagem (ACM),
"as built" da documentação do projeto executivo dos off sites da unidade de hidrodessulfurização de
gasolina - UHDS, na REFAP S/A.
4655

2010/2012

Alberto Pasqualini – REFAP S/A

Prestação dos serviços técnicos de engenharia especializados para as gerências da área de instalação de
superfície da UN-Rio.
4661

2010/2012

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de engenharia incluindo análise de consistência do projeto FEED, detalhamento do projeto
executivo, revisões em documentos de projeto existentes, verificação de documentos de fornecedor,
preparação da documentação "as built" das disciplinas de civil, mecânica, tubulação, estrutura metálica,
automação, controle, instrumentação e elétrica para o empreendimento de ampliação da capacidade e
modificações nos sistemas de bombeamento de petróleo da Transpetro desde o Terminal de São Sebastião
(TEBAR) até a REVAP (São José dos Campos), passando pela Estação de Bombeamento de Rio Pardo e
pelo Terminal de Guararema.
4660

2010/2012

Engecampo Engenharia Ltda

Serviços técnicos, gerenciamento e fiscalização de obras execução de projetos referentes à implantação,
construção, reformas e manutenção em postos de serviços de abastecimento de combustíveis, em
instalações de abastecimento.
4634

2010/2014

PETROBRAS Distribuidora S/A

Elaboração de documentos técnicos de engenharia, para projetos conceituais, básicos e estudos de
engenharia de projetos para levantamento de quantitativos de materiais, serviços e equipamentos para as
fases seguintes para a carteira de projetos. 4637

2010/2012

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serv. de eng. de avaliação do levantamento de materiais - MTO e apoio para implantação das Unidades de
On Site, Off Site e interligações do Projeto PLANSAL - Rota Cabiúnas e Ampliação do Terminal de Cabiúnas
- TECAB) para a ENGENHARIA/IETEG/IECA.
4682

2011

Carioca Christiani Nielsen Engenharia Ltda

Serviços relativos à complementação da engenharia básica e projeto de detalhamento das disciplinas de

2010/2011

Engecampo Engenharia Ltda

Implementação de Empreendimentos para E&P (IEEPT), através da Engenharia de E&P e Transporte
Marítimo (EEPTM), em atendimento aos empreendimentos das Unidades de negócio do E&P da Petrobras,
além da subsidiária Transpetro.
4648
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ANO

CONTRATANTE

Elaboração do projeto executivo hidráulico da estação de tratamento de esgoto Santa Cruz que será
implantada no Município de Tietê.
4642

2010

SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Tietê

Análise de consistência e complementação do projeto básico, detalhamento do projeto executivo e serviços
de engenharia de suprimentos para o Duto de Expedição de produtos da Refinaria do Nordeste - RNEST. 4633

2010

Consórcio CONDUTO/ EGESA

Serviços técnicos de engenharia, planejamento, controle e desenho de sistemas industriais, em atendimento
às demandas da Gerência Geral de Engenharia Básica de Abastecimento e Gás e Energia do CENPES. 4630

2009/2011

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços técnicos de engenharia objetivando desenvolver o projeto de detalhamento Civil à implantação da
(ETDI) e projeto de detalhamento completo das Torres de Resfriamento TR-52001, TR-53001 e TR
54001serviços técnicos de engenharia da refinaria do Nordeste – RNEST
4620

2009/2011

Consórcio EGESA/TKK

Serviços de análise de consistência, complementação do projeto de detalhamento e elaboração da maquete
eletrônica, projeto de ampliação da capacidade de escoamento de alcool - REPLAN - TABG na UNREPLAN.
4621

2009/2012

TKK Engenharia Ltda.

Serviços de engenharia para implantação da unidade de recuperação de hidrogênio (U-3241) e da central de
oxigênio, na UN-REPLAN.
4622

2009/2011

SCHAHIN Engenharia S/A

Serviços complementares de projeto da Unidade de Hidrodessulfurização de Nafta - REFAP.

2009/2011

SKANSKA Brasil Ltda.

Prestação de serviços de engenharia objetivando o projeto de detalhamento e a assistência à construção e
montagem, assistência ao comissionamento e à partida da 2ª parte do off-site da carteira de gasolina da
REPLAN.
4571

2008/2011

Consórcio ALUMPE

Serviços de apoio ao suprimento do Consórcio, para a implantação e execução da obra da ETDI (U-90) e
das torres de resfriamento (TR-52001, TR-53001 e TR-54001), da RNEST, conforme convite Petrobras nº

2009/2010

Consórcio ETDI

Serviços de engenharia de projeto de detalhamento para a unidade de estireno a ser instalada na planta de
Camaçari.
4617

2009/2010

EDN Estireno do Nordeste

Serviços de gerenciamento e execução do "Front-End Engineering Design - Feed" das Unidades UHDT II,
UGH II, UAR VI e OFF-SITE para as obras da expansão da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP S.A.

2009/2010

Alberto Pasqualini – REFAP S/A

civil, mecânica, tubulação, estrutura metálica, automação, controle, instrumentação e elétrica para a
construção de um sistema de geração e distribuição de água gelada e interligações com as instalações
existentes no CENPES.
4656

4612

0629123.09-8. 4636
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ANO

CONTRATANTE

Verificação do projeto de automação elétrica das novas subestações, verificação de desenhos de fornecedor
e incorporação de suas informações, nos projetos executivos e assistência técnica à construção e
montagem, das interligações da UTE – RPBC.
4597

2009/2010

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Projeto de detalhamento, apoio à construção e montagem, ao pré-comissionamento e comissionamento, à
pré-operação, partida e a operação assistida das interligações de processo e utilidades do empreendimento
da Carteira de Hidrotratamentos da RECAP.
4583

2009/2010

PLATUME Instalação Industrial Ltda

Execução de serviços de apoio técnico para a implementação do gasoduto Paulínia-Jacutinga.

2008/2010

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Prestação de serviços de recepção, arquivamento de documentos técnicos, operacionalização de sistema,
logística, contratação, comunicação e suprimento, em todos os locais de abrangência do CMSPCO.
4560

2008/2010

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de projeto de engenharia do offsite da unidade de hidrodessulfurização de gasolina - UHDS.

2007/2010

Alberto Pasqualini – REFAP S/A

2007/2012

Consorcio CONPAR

2009

BRASKEM S/A

Execução dos serviços de elaboração do projeto executivo, fornecimento de materiais, fornecimento parcial
de equipamentos, construção civil, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes, préoperação, partida, operação assistida, assistência técnica e treinamentos, para construção na área “onsite”
das unidades de hidrodessulfurização de nafta craqueada (HDS), de hidrotratamento de nafta leve de coque
(HDT), e geração de hidrogênio (UGH), e respectivas interligações dessas unidades com a subestação pt215 e casa de controle CCL-16; na área “off-site” da ampliação da torre de resfriamento 323-z-01 e suas
interligações, na implementação de empreendimentos para REGAP, no âmbito da refinaria Gabriel Passos –
REGAP.
4535

2007/2010

Consorcio Andrade Gutierrez, Mendes Junior, KTY

Serviços de engenharia para detalhamento de projeto executivo para o OSBL (off site baterry limit) do novo
centro administrativo e novo laboratório para a RPBC, no ambito da ENGENHARIA/IEABAST/IERB, em
Cubatão, no Estado de São Paulo.
4595

2009

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Complementação de projetos básicos e elaboração de projetos de detalhamento de mecânica, tubulação,
elétrica, instrumentação e civil para o projeto Nova Era, na empresa Satipel.
4578

2008/2009

Satipel Industrial S/A

4607

4530

4552

Serviços de consolidação do projeto básico e execução de projeto executivo e assistência técnica à
construção e montagem da UHDTI - U2313, UGH - U22311, UDEA do Coque - U-32323 e Unidades que
compõem a Carteira de Gasolina, da REPAR.
4553
Sistema de purificação e condicionamento de ar para o pavimento superior da casa de comando da SITEL.
4619
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ANO

CONTRATANTE

Serviços de projeto, assistência a construção e montagem, as built das Unidades de Hidrotratamento de
instáveis, dietanolamina, tratamento de águas ácidas, geração de hidrogênio e hidrodessulfurização de nafta
craqueada - RECAP.
4565

2008/2009

Consórcio CONSTRUCAP / ENESA / PROJECTUS

Serviços de suporte técnico ao gerenciamento de empreendimentos para a LUBNOR.

2007/2010

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEI RO S/A

Fornecimento de postos de serviços para supervisão de qualidade de obras de reforços e melhorias, em
diversas subestações.
4539

2007/2010

ELETROSUL Centrais Elétricas do Sul

Serviços de elaboração de projeto executivo - FEED e detalhamento, assistência técnica à construção e
montagem e revisão de projeto conforme construído (as built) da ampliação de capacidade de escoamento
de álcool - UN-REPLAN-TABG. 4534

2007/2011

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Contratação de serviços de apoio técnico na área de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia de materiais,
equipamentos e controle da corrosão.
4495

2006/2009

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

2008

POLIBUTENOS S/A

Serviços de análise de consistência do projeto básico e pré-detalhamento, projeto e
detalhamento, suprimento de materiais e equipamentos, fabricação, construção e montagem eletromecânica,
testes, pré-comissionamento, comissionamento e apoio à ...RPBC
.4538

2007/2012

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de análise de consistência do projeto básico, projeto de detalhamento, as built, assistência técnica
à obra, testes de comissionamento e ETDI - para o projeto de modernização da REVAP.
4532

2007/2011

CONSTRUCAP – CCPS Engenharia e Comércio S/A

Serviços de engenharia para elaboração do projeto executivo para operação biocombustível da UTE
Barbosa Lima Sobrinho, localizada no município de Seropédica - RJ.
4540

2007/2008

Serviços de complementação da engenharia básica e engenharia de detalhamento para o projeto de
ampliação e modernização das Unidades de Etilbenzeno (EB) e Estireno (SM).
4529

2007/2008

CBE – Companhia Brasileiro de Estireno

2007

COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul

2007/2008

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

2007

UNIPAR – União de Indústria Petroquímica S/A.

4536

Serviços de detalhamento de todo o projeto civil da unidade PIB-II.

Projetos básicos emergenciais - COPESUL.
Serviços de projeto de cruzamentos e travessias especiais do gasoduto Cacimbas - Barra do Riacho.

4541
4547

Elaboração de relatório ambiental preliminar (RAP), referente à ampliação da capacidade produtiva da
unidade de Cumeno (dissopropilbenzeno) / Área 22 da UNIPAR.
4518
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CONTRATANTE

Serviços de complementação da engenharia básica, detalhamento, serviços de suprimentos,
assessoramento à construção e condicionamento, pré-operação, partida e operação assistida do REVAMP
dos sistemas de utilidades do projeto de ampliação da PQU ..
4520

2007/2008

Petroquímica União S/A

Fornecimento de serviço de engenharia para a modernização e expansão das unidades de EB e SM.

2006/2008

CBE – Companhia Brasileiro de Estireno

Serviços de apoio técnico à fiscalização de projetos e obras de UTGC II e a IEES implementação de
empreendimentos para o espírito Santo da Engenharia - IEEPT.
4511

2007/2009

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de planejamento, programação, controle, inspeção e implantação de projetos, durante a parada
para manutenção.
4484

2006/2008

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de consultoria na atividade de fiscalização de projeto executivo de Unidades de Produção de
Petróleo e Gás e Assistência nas fases de Construção e Montagem e de Operações de Unidades de
Produção de Petróleo e Gás, da ENGENHARIA/IEETM
.
4489

2006/2009

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de engenharia básica de terminais, estações de bombeamento e interligações de dutos relativo ao
plano diretor de São Paulo e Rio de Janeiro.
4465

2006/2010

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de engenharia para consolidação do projeto conceitual MA-450 - Ampliação da Unidade Industrial
Suzano Petroquímica - Mauá - SP.
4514

2006/2007

Suzano Petroquímica S/A

Serviços de complementação de projetos de engenharia básica, desenvolvimento de métodos de engenharia
e assistência técn. às Unidades da Petrobras,em atendimento às demandas da área de abastecimento, pela
Gerencia Geral de Engenharia Básica do CENPES
4463

2006/2010

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de complementação da engenharia básica, detalhamento, suprimentos assessoramento à
construção e montagem e partida da ampliação da Área 300 Hidrogenação de Gasolina de Pirólise, na
Petroquímica em Capuava - Santo André.
4451

2005/2008

Petroquímica União S/A

Prestação dos serviços de elaboração dos projetos básicos arquitetônicos e complementares do CIC, no
âmbito da REMAN - Manaus - Estado do Amazonas.
4502

2006/2007

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Prestação de serviços de engenharia para modernização dos sistemas de diesel e bunker do Terminal
Aquaviário de Santos.
4504

2006/2008

CNO – Construtora Norberto Odebrecht S/A

4513

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

2006/2007

Aker Kvaerner do Brasil Ltda

2006/2008

COPESUL – Companhia Petroquímica do Sul

2005/2007

Petroquímica União S/A

Serviços de projeto básico e de detalhamento e assistência técnica à construção e montagem das
interligações eletromecânicas da UTE - UN-RPBC, em Cubatão - SP.
4389

2005/2009

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de elaboração de projetos de engenharia na área de abrangência da regional São Paulo e OSBRA.

2005/2007

PETROBRAS Transporte S/A

Serviços de apoio técnico e administrativo à fiscalização da Petrobras, nos municípios de Osório, Canoas e
Rio Grande.
4426

2005/2007

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de projetos de engenharia e fiscalização de obras.

2005/2007

REFAP S/A

Elaboração dos programas ambientais para atendimento às condicionantes da LP a ser emitida para o duto
São José dos Campos - Mauá da Norfolk.
4496

2006

Petroquímica União S/A

Serviços de engenharia de projeto para levantamentos de quantitativos das unidades de coqueamento e do
sistema de manuseio de coque da UN-REPAR.
4483

2006

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de projeto, suprimento de materiais e equipamentos e montagem, comissionamento, apoio à préoperação e manutenção da Unidade de Propeno da UN-REVAP e suas interligações (U-280, TR-28001, SE2800, Esferas EF-47012 e EF-47014.
4488

2006/2007

CNO – Construtora Norberto Odebrecht S/A

Serviços de complementação da engenharia básica e detalhamento da unidade de produção de Polibutenos
- Área 1100.
4472

2006

POLIBUTENOS S/A

Fiscalização das obras de implantação do novo sistema separador de finos, canal de drenagem externo e
readequação da estação elevatória de águas pluviais.
4480

2006

PETROCOQUE S/A

Estudo de concepção, projeto básico e estudos ambientais para a implantação de dutovia e terminais de
derivados de petróleo em Alemoa - Santos e Capuava - Mauá.
4399

2005/2006

NORFOLK DISTRIBUIDORA LTDA

Serviços de Apoio técnico à fiscalização de projetos e obras de Peroá II.

2008/2007

PETROBRAS – PETROLEO BRASILEIRO S/A

Execução do Projeto de detalhamento para o pacote 2 - Ripasa.

4486

Serviços de engenharia consultiva, engenharia básica, preparação de FEED, engenharia de detalhamento,
levantamentos de campo, execução de "as built", estudos técnicos e econômicos, paraceres técnicos,
análise de risco, e controle de documentação etc.
(4479
Serviços técnicos de faixa de dutos do oleoduto São Paulo/Brasília OSBRA da Transpetro

4438

4421

4408

4432

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços de engenharia de projeto para consolidação dos projetos básicos e pré detalhamento - FEED REPAR.
4459

2005/2006

PETROBRAS – PETROLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de pré-detalhamento de engenharia para o projeto de Peroá fase 2, consistindo na adequação da
plataforma PPER-1, visando o aumento de produção para 10 MMm3/dia para a implementação do
empreendimento para o Espírito Santo.
4457

2005/2006

PETROBRAS – PETROLEO BRASILEIRO S/A

Acompanhamento das obras de construção do Gasoduto Campinas – Rio

2005/2006

PETROBRAS Transporte S/A

Projeto executivo da aplicação da Estação de tratamento de Água na REDUC – TERMORIO em Duque de
Caxias – RJ, a fim de atender à expansão do sistema de água clarificada, para reposição das torres de
resfriamento da TERMORIO – Duque de Caxias.
4410

2005/2006

ENFIL S/A

Serviços de engenharia e estimativa de investimento para a implantação de uma nova planta de produção
de polipropileno - Bahia.
4450

2005

Suzano Petroquímica S/A

Projeto executivo do canal de drenagem pluvial, em área externa a Petrocoque, reimplantação da estação
elevatória do sistema de drenagem pluvial e detalhamento do sistema de retenção de finos da unidade
industrial.
4431

2005

PETROCOQUE S/A

Serviços de análise de consistência dos projetos básicos, projeto de pré-detalhamento (Front end
Engineering Design - FEED), levantamento de materiais e equipamentos para a unidade de propeno U-280.

2005

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de engenharia para gasoduto de gás natural residual - Projeto LNG. 4419

2005

White Martins Gases Industriais

Serviços técnicos de engenharia para complementação de projeto executivo de detalhamento – estação de
medição de GLP (EMED) do Terminal Aquaviário de Santos.
4416

2005

POTENCIAL – EMED - GLP

Elaboração de estudo de concepção e projeto básico para a implantação de dutovia e terminais de
derivados de petróleo em Alemoa/Santos e Capuava/Mauá.
2287

2005

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A - PQU

Disponibilização de uma equipe de engenheiros de processos sênior e juniores para realização de trabalhos
para o projeto básico das UnidadesUPGR e DEA em elaboração no Centro de Pesquisas da Petrobras CENPES. 4392

2004/2005

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A – PQU

Serviços de projeto básico e de detalhamento e assistência técnica à construção e montagem das
interligações eletromecânicas da torre de resfriamento K – 4302 da UM – RPBC, em Cubatão - SP.

2005/2008

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

4433

4428

4390

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços de as built do projeto, administração do arquivo técnico e assistência técnica a construção,
montagem, pré-operação e partida das novas unidades da REPLAN, complemento e as builts dos fornos F24501, F-24501, F-24502
. 4380

2004/2005

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de apoio técnico nas atividades de planejamento e fiscalização de obras, inspeção e automação
nos dutos de São Paulo e Centro-Oeste.
4368

2004/2005

TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A

Apoio técnico à fiscalização de projetos e obras da Plataforma P-34.

2004/2006

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de desenvolvimento de estudos e do projeto básico e FEED da UTE Cubatão (SP), da UTE
Manaus (AM) e da Fase III da UTE Ibirité (MG) e para consolidação do projeto básico e FEED do
fechamento do ciclo da UTE Canoas (RS) e UTE Lagoas (MS).
4372

2004/2006

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de apoio técnico nas atividades de planejamento e fiscalização de obras, inspeção e automação
nos Terminais e Refinarias de São Paulo e Centro - Oeste.
4367

2004/2005

TRANSPETRO -PETROBRAS TRANSPORTE S/A

Serviços de apoio à fiscalização e gestão para a implementação de empreendimentos para a LUBNOR

2004/2007

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

2004

PETROBRAS - RNNE

Serviços de fiscalização de faixa do oleoduto São Paulo - Brasília (OSBRA) da Transpetro, com utilização
de técnicos de faixa de dutos, incluindo-se trabalhos de reconhecimento e atendimento de emergência na
faixa.
4349

2004/2005

TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A

Serviços de estudo técnicos de melhoria operacional, na Base Geólogo Carlos Walter Marinho Campos Área Portuária de Imbetiba (Pier) e Áreas da US-TA no Parque de Tubos de Imboassica, Macaé- RJ.

2004

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

2004

POTENCIAL Engenharia e Construções Ltda

2004

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de cadastramento dos locais das instalações e equipamentos do conjunto Pituba – BA

4370

4355
4356

4350

Serviços de projeto básico e detalhamento executivo para Unidade de Hexano na RPBC.

4340

Serviços de elaboração de projeto básico e executivo da reforma do prédio de laboratório da UN-RLAM.
4332

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços técnicos de apoio à fiscalização nos serviços de manutenção dos dutos e Terminais de São Paulo
e Centro Oeste.
4333

2003/2004

TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A

Serviços de projeto de engenharia básica para o CENPES.

2203/2004

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços projetos de engenharia para os terminais e bases do Estado de São Paulo e região Centro Oeste TRANSPETRO - SP.

2002/2003

TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A

Serviços de projeto de engenharia básica, de detalhamento, atualização de documentação técnica e
fiscalização de obras na Refinaria Alberto Pasqualini – REFAP - Canoas - RS.
4299

2002/2003

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de apoio técnico ao gerenciamento e planejamento do TTOL nos terminais de São Caetano,
Cubatão e Guarulhos - TRANSPETRO - SP.
4296

2002/2003

TRANSPETRO PETROBRAS TRANSPORTE S/A

Serviços de engenharia para atender a complementação de projetos de engenharia básica no CENPES –
RJ.
4294

2002/2003

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de fiscalização técnica da construção da Plataforma de Exploração e Produção de Petróleo Peroá
– Cangoá – RJ.
4292

2002/2005

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de apoio ao gerenciamento de projetos e obras de implantação de obras de construção e reforma
de dutos para o Projeto PÉGASO para a PETROBRAS no Estado de São Paulo.

2002/2003

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de atualização de documentação técnica e cálculo de pressão máxima admissível de trabalho
(PMAT) de vasos de pressão.
4289

2002/2003

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de projetos de detalhamento para melhorias das unidades operacionais da LUBNOR – Fortaleza –
CE..
4274

2002/2004

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de fiscalização das obras de infra-estrutura de automação no TELIS, TEBRÁS e TEVEL em
Brasília, Porto Velho e Estado do Maranhão.
4275

2002/2003

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Elaboração dos estudos de impacto ambiental e licenciamento do gasoduto REVAP – PQU, incluindo
instalações na refinaria, gasoduto e instalações na PQU, na extensão de 100 km, entre São José dos

2002/2003

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A

4331

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços de detalhamento de projetos de tubulação, instrumentação e automação, eletricidade e civil para a
REVAMP da Unidade de Destilação Atmosférica – U 200 A e outras melhorias operacionais na Refinaria do
Planalto – REPLAN – SP.

2001/2003

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de marketing e análise econômica e financeira de mercado - RJ.

2002/2003

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Serviços de projeto executivo do sistema de captação de água no rio Tietê para o Pólo Petroquímico de
Capuava, compreendendo captação, elevação, adutora de 30.000 metros, reservação e distribuição de
água. Santo André – SP.

2002

PETROQUÍMICA UNIÃO E PÓLO PETROQUÍMICO DE
CAPUAVA

Gerenciamento e fiscalização de obras e montagens em pontos de consumo, serviços de Engenharia e
Arquitetura, inspeção e manutenção de instalação de tanques e eletricidade, projetos básicos e executivos
nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

2001/2003

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

2002

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A

2001/2002

TRANSPETRO - DTCS

2001

TRANSPETRO S/A

Serviços de projetos básicos e executivos para as unidades operacionais da TRANSPETRO no estado de
São Paulo, integrantes do projeto PÉGASO – São Paulo – SP.

2001/2002

UTC - TRANSPETRO

Serviços de fiscalização técnica de obras civis e montagem na refinaria Landulpho Alves, em Mataripe –BA.

2000/2001

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Serviços de assessoria, fiscalização, inspeção e apoio administrativo para pontos de consumo e postos de
combustíveis no interior dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

2000

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Serviços de fiscalização e inspeção de obras e instalações de postos de combustível e Consultoria de
Engenharia e Arquitetura no estado do Rio de Janeiro – RJ.

2000

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Gerenciamento e fiscalização de obras e montagens em pontos de consumo, serviços de Arquitetura,
Engenharia, inspeção e manutenção de instalação de tanques e eletricidade, incluindo o projeto e
gerenciamento de projetos básicos e executivos de mais de 200 postos de abastecimento nos estados de

1995/2000

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Campos e Capuava – SP.

4352

4266

Projeto básico e executivo de drenagem oleosa para a unidade de Capuava – SP.
Serviços de certificação e verificação de qualidade de projetos para as unidades da TRANSPETRO em São
Paulo – SP.
4273
Projeto do Sistema de Armazenamento para Embarque de Resíduos no Terminal de Alemoa –Santos.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

1998/1999

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

1997

PETROBRAS

Fiscalização de projetos e obras para implantação de pontos de consumo de combustível comerciais e
industriais; Consultoria de Engenharia no Estado do Rio de Janeiro – RJ.

1996/1997

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Desenvolvimento de métodos de cálculo de propriedades físicas para inferência de qualidade de produto –
CENPES.

1996/1997

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Levantamentos em arquivos e campo, complementação do projeto do sistema contra incêndio da Unidade
Industrial e respectiva aprovação no Corpo de Bombeiros – SP.

1996/1997

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A

Levantamento de campo e elaboração de projetos de eletricidade e mecânica na unidade de Goiânia –
GO.

1996

ARISCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

Elaboração do projeto básico de REVAMP da Unidade de Destilação Atmosférica e à Vácuo para a
REPAR - Refinaria de Araucária – PR.

1996/1997

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Elaboração de projetos civis, mecânicos, instrumentação, tubulação e eletricidade para diversas Unidades
de Produção nas instalações da industrialização do Xisto – PR.

1995/1996

PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

Projeto de tancagem para produtos químicos e alimentícios, compreendendo Arranjo Geral, Eletricidade,
Tubulação e Instrumentação - Goiânia – GO.

1995/1996

ARISCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

Projeto civil das fundações e estruturas de concreto e metálicas do Ground Flare da Petroquímica União
AS – SP.

1995/1996

PETROQUÍMICA UNIÃO

Definição do processo, projeto executivo de fundações e estruturas, eletricidade, mecânica e hidráulica
para a Estação de Efluentes Industriais da Fábrica da ACIL, em São Paulo-SP.

1993/1994

ACIL-AUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

1995

POLIBUTENOS INDÚSTRIAS QUÍMICAS

São Paulo e Mato Grosso do Sul - SP e MS.
Gerenciamento de projetos e obras para implantação de pontos de consumo de combustível comerciais e
industriais; Consultoria de Engenharia no Estado do Rio de Janeiro, incluindo projetos de mais de 150
postos de combustível – RJ.

Projetos de melhorias operacionais para a Refinaria Landupho Alves

Execução de serviços “As built” das instalações industriais em Capuava – SP.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO – SETOR INDUSTRIAL
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Projeto executivo de fundações, estruturas de concreto, instalações elétricas e hidráulico-sanitárias do
Super Posto de Serviços CEASA - Campinas – SP.

1995

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

Levantamento, reformulação e atualização do sistema de combate a incêndio da Unidade Industrial de
Capuava- SP.

1994/1996

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A.

Projeto executivo de arquitetura, fundações, estruturas de concreto e metálicas, instalações elétricas,
comunicações, hidráulico-sanitárias, paisagismo, comunicação visual, levantamento topográfico,
sondagens à percussão e ensaios de solo para os super postos de abastecimento e serviços da Rodovia
dos Bandeirantes, Tutóia, Vale 132 Rodovia Pres. Dutra e Posto Ecológico de Campos do Jordão - Km
28,5 e 38 – SP.

1993/1994

PETROBRAS DISTRIBUIDORA

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviço de consultoria especializada para realização de diagnóstico dos recursos hídricos do estado visando
subsidiar o plano estadual de recursos hídricos.
4603

2009/2010

Governo do Estado do Acre

2005

Departamento de Água e Esgoto S/A. - DAEE

2005

ELETRONUCLEAR

2004/2005

PETROQUÍMICA UNIÃO S. A.

2004

PREFEITURA ARARAS

2002/2004

SABESP

Serviços de consultoria especializada para renovação da outorga de captação no rio Atibaia.

4434

Elaboração do projeto executivo do prédio de monitoração do centro de gerenciamento de rejeitos da Central
Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA.
4388
Serviços de licenciamento ambiental do projeto UPGR-PQU-REVAP

4352

Elaboração do plano diretor do município de Araras – SP.
Estudo de concepção, projeto de engenharia e projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário dos
municípios de Campo Limpo e Várzea Paulista, compreendendo 30 km de obras lineares e estação de
tratamento pelo sistema de lodos ativados e capacidade total para 300.000 habitantes.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Projeto executivo do aterro sanitário, páteo de compostagem e adequação da usina de reciclagem de lixo do
município de Rio Pomba – MG.

2002

PM RIO POMBA

Projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do município de Votorantim, composto de interceptor
(5.000 m) e Estação de Tratamento de Esgotos, pelo processo de lodos ativados, compreendendo a
população de 80.000 habitantes em Votorantim – SP.
4265

2002

SAAE – VOTORANTIM

Serviços de execução do Plano Diretor da cidade de Altamira – PA.

2002

PREF. DE ALTAMIRA

Projeto executivo da nova Estação de Tratamento de Água do município de Paulínia, com capacidade para
80.000 habitantes, em Paulínia – SP.
4231

2002

SABESP

Serviços de Gerenciamento e Fiscalização e Projetos e Obras Integrantes do Programa de Urbanização de
44 Municípios do Estado do Ceará, Envolvendo a Implantação de Núcleos Residenciais, Equipamentos
Urbanos, Escolas, Quadras Esportivas, nas Disciplinas de Arquitetura, Sistemas de Água, Esgotos,
Drenagem e Pavimentação e Edificações – Ce.
4212

2000/2003

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO CEARÁ

Plano Diretor de Água do município de Cerquilho, envolvendo a população de 50.000 habitantes – SP

2000/2001

SAAEC CERQUILHO

Projetos básicos e executivos de macro e microdrenagem urbana para diversos bairros do município do Rio
de Janeiro – RJ.
4176

2000

FUNDAÇÃO RIO ÁGUAS - PMRJ

Estudo de concepção, projeto básico, estudos ambientais, inclusive licenciamento ambiental do sistema de
esgotamento sanitário do município de Cerquilho, abrangendo a população de 30.000 pessoas, obras
lineares, estações elevatórias e estações de tratamento – SP.

1999/2000

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CERQUILHO–SAAEC

Projeto Básico e Executivo de macrodrenagem do córrego Matilde, envolvendo estudos hidrológicos e
hidráulicos, canalização, obras de arte, reservatórios de contenção de cheias, Relatório Ambiental Preliminar,
no município de Sorocaba – SP.

1999/2000

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SOROCABA - SAAE

Projeto básico e obtenção de outorga de uso do sistema de captação e adução de água a partir do rio Tietê
em Suzano – SP.
4163

1999

PETROQUÍMICA UNIÃO S. A.

4269

4208

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Estudo de concepção, projeto básico e Relatório Ambiental Preliminar, inclusive licenciamento ambiental do
sistema de esgotamento sanitário de Jacareí, abrangendo a população de 50.000 pessoas, obras lineares,
estações elevatórias e estações de tratamento-SP.

1998/1999

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
JACAREÍ – SAAE

Projeto executivo, relatório ambiental e licenciamento ambiental do aproveitamento da bacia do córrego Água
do Norte, compreendendo barragem de acumulação, captação, adução e reservação, em Marília, Estado de
São Paulo.
1089

1998/1999

PREF. MUNICIPAL DE MARÍLIA

Estudo de concepção, projeto básico, projeto executivo e Relatório Ambiental Preliminar, inclusive
licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário do município de Tietê, abrangendo 40.000
pessoas, obras lineares, estações elevatórias e estações de tratamento – SP.

1998/1999

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE TIETÊ

Elaboração dos estudos ambientais e elaboração do EIA-RIMA, inclusive licenciamento ambiental para
implantação da Eclusa de Tucuruí – PA.

1997/1998

ADMIN. HIDROVIAS DA AMAZ. ORIENTAL

Projeto executivo, retificação e canalização do córrego da área junto a Fazenda Palmital, em Marília, Estado
de São Paulo.

1998/1999

PREF. MUNICIPAL DE MARÍLIA

Projeto básico do sistema de esgotamento sanitário do município de Sorocaba, abrangendo a população de
500.000 habitantes, 37 km de interceptores, 14 estações elevatórias de percurso e 3 estações de tratamento
de esgoto pelo processo de lodos ativados convencional e aeração prolongada, incluindo análises de
alternativas, orçamento e preparo do pacote técnico de licitação e assessoria para obtenção de
financiamento – Sorocaba – SP.
4146

1997/1998

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SOROCABA

Projeto básico e preparo de pacote técnico de licitação e assessoria para obtenção de financiamento junto a
CEF para as obras de alteamento da barragem da Cascata, interceptor de esgotos, canalização e
recuperação de área degradada no córrego Palmital, implantação de via expressa de 3.100 metros e
anteprojeto do Parque Ecológico da cascata – Marília – SP.
4152

1997/1998

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Elaboração de Relatório Ambiental Preliminar (RAP), inclusive licenciamento ambiental para implantação de
sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário dos municípios de Assis, Igaratá, Itapeva,
Itapetininga, Pilar do Sul, Pindamonhangaba, São Miguel Arcanjo e Taguaí no Estado de São Paulo.

1997/1998

SABESP – PRI ENGENHARIA

1996

ENGECORPS

1996/1997

CAMARGO CORRÊA

Estudo de navegabilidade do Rio Araguaia nos trechos de corredeira – PA.
Controle tecnológico de solos para as obras de construção da barragem do Rio Jundiaí - Mirim através da
implantação de laboratório no local - Jundiaí – SP.

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - RECURSOS HÍDRICOS, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Elaboração do Relatório Ambiental Preliminar para a implantação de captação e adução de água a partir do
Rio Paraíba do Sul e assessoria para obtenção da outorga de uso de recursos hídricos junto ao DNAEEMMA - Pólo Petroquímico de Capuava – SP.

1996

PETROQUÍMICA UNIÃO
25.000

Detalhamento do projeto ambiental de descontaminação do subsolo para retirada de hidrocarbonetos em
fase livre – SP.

1996

PETROQUÍMICA UNIÃO SA

Estudo de Alternativas de Produção de Água para o Pólo Petroquímico de Capuava-SP.

1995

PÓLO PETROQUÍMICO DE CAPUAVA

Projeto Executivo do Complexo da Barragem do Rio Jundiaí-Mirim, englobando barragem, conjunto
habitacional para 130 residências, relocação de estradas, estação elevatória para 3.000 l/s, adutoras,
interceptor de esgotos e parque ecológico.

1995/1996

CAMARGO CORRÊA

Estudo de concepção e projeto executivo para o sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposição
final dos esgotos urbanos de Vinhedo, Cordeirópolis e Sto. Antônio de Posse - SP.

1993

DEPTO. DE ÁGUA E ENERGIA ELÉT. - DAEE

Definição do processo, projeto executivo de fundações e estruturas, eletricidade, mecânica e hidráulica para
a Estação de Efluentes Industriais da Fábrica da ACIL, em São Paulo-SP.

1993/1994

ACIL-AUTO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Projeto executivo para o sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos esgotos urbanos
do município de Louveira-SP.

1993/1994

DEPTO. DE ÁGUA E ENERGIA ELÉT. - DAEE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - SETOR DE INFRA-ESTRUTURA - ENERGIA, TRANSPORTES E URBANISMO.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Contratação de Serviços de Gerenciamento, Supervisão Técnica e Fiscalização para as obras sob a
responsabilidade do Município de Rio Branco-Acre.
4614

2009/2012

Prefeitura Municipal de Rio Branco

Serviços de consultoria especializada para suporte na análise técnica de estudos e projetos de reforços da
Rede Básica e das Demais Instalações de Transmissão - DIT. 4624

2009/2010

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

Serviço de assessoria técnica de engenharia e desenvolvimento de projetos executivos industriais, na SFE.

2009/2012

SFE – Sociedade Fluminense de Energia Ltda.

Execução dos serviços de fiscalização das obras implantação de 02 transformadores trifásicos e um vão de
138 kv na SE Santa Maria, 01 Banco de transformadores na SE Guamá, e 01 banco de transformadores na SE
Utinga, localizadas no Estado do Pará.
4598

2009/2010

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços de consultoria especializada para suporte na análise técnica de estudos e projetos de reforços de
rede básica e das demais instalações - DIT.
4577

2008/2009

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

Execução dos serviços de consultoria em obras de artes especiais e elaboração de projeto executivo de
engenharia para construção dos acessos e da ponte sobre o rio Envira, localizada no município de Feijó.

2007/2009

Governo do Estado do Acre

2007/2009

CEMIG Geração e Transmissão S/A

Fornecimento de postos de serviços para supervisão de qualidade de projeto, inspeção e comissionamento
de linhas de transmissão e de subestações. 4517

2007/2008

ELETROSUL – Empresa Transmissora de Energia
Elétrica do Brasil S/A.

Execução de estudos ambientais e elaboração de EIA/RIMA da Rodovia Federal BR 317, sub-trecho divisa
AM/AC - Senador Guiomard.
4546

2007/2009

Governo do Estado do Acre

Serviços técnicos para a inspeção e diagnóstico das condições atuais da estrutura das pontes metálicas: JK
sobre o Rio Acre em Rio Branco e sobre o Rio Iaco, na BR 364/AC em Sena Madureira, desenvolvimento de
estudos e elaboração dos projetos exec...
4545

2007/2008

Governo do Estado do Acre

Serviço de elaboração de projeto executivo do sistema de aterramento e do sistema de proteção contra
descargas atmosféricas das edificações do setor de comando e controle, setor de controle de satélites, setor
de preparação e lançamento.
4516

2006/2008

Comando da Aeronáutica
Centro de Lançamento de Alcântara

Prestação de serviços especializados, para dar suporte ao plano de revitalização e capacitação do Programa
de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRC-PRODEEM.
4447

2005/2007

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

4623

4549

Serviços complementares de engenharia do proprietário da PCH Cachoeirão.

4550

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - SETOR DE INFRA-ESTRUTURA - ENERGIA, TRANSPORTES E URBANISMO.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços de fiscalização e controle de qualidade da instalação de cabo OPGW nas LT´s 230 kV
Coxipó/Nobres, Nobres/Sinop e Rondonópolis/Rio Verde I - Couto Magalhães.
4510

2006/2007

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços de consultoria de projeto de instalações industriais para clientes diversos.

4505

2006/2007

Grupo Rede – Empresa de Energia Elétrica

Serviços de fiscalização de linhas e subestações do sistema de transmissão Acre/Rondônia.

4497

2006

EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações
S/A

Serviços de engenharia com apoio técnico-administrativo operacional, para suporte ao programa de
revitalização e capacitação - PRC, do Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios PRODEEM.
4404

2005/2006

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços de fiscalização e controle de qualidade das obras civis e montagem eletromecânica das LT´s 69 kV
Santana/Santa Rita e Equatorial/Santa Rita, e das SE´s 69/13,8 kV Santa Rita e Equatorial, nos municípios
de Santana e Macapá no estado do Amapá

2005/2006

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Prestação de serviços técnicos para o Laboratório CESP de Engenharia Civil, localizado na cidade de Ilha
Solteira.
4396

2005/2006

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO -CESP

Elaboração de estudo de viabilidade técnica operacional e financeira, para implantação de uma adutora,
interligando, o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro, e a
rede pública de abastecimento.

2005

INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra Estrutura
Aeroportuária

Serviços com mão de obra nas categorias: técnico em informática, eletricista industrial, a serem executados
no âmbito da Eletronorte, municípios de Macapá, no Estado do Amapá.

2004/2006

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Prestação de serviços de engenharia com apoio técnico-administrativo-operacional, para dar suporte ao
programa luz para todos, coordenado pelo MME/Eletronorte, no Estado do Mato Grosso.
4361

2004/2006

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços de engenharia e de apoio técnico especializado, para funcionamento e manutenção das atividades
de engenharia desenvolvidas pela Superintendência Regional de Engenharia de Mato Grosso – MT. 4344

2004/2005

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

RELAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS OU EM EXECUÇÃO - SETOR DE INFRA-ESTRUTURA - ENERGIA, TRANSPORTES E URBANISMO.
TÍTULO DO SERVIÇO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ANO

CONTRATANTE

Serviços com mão de obra nas categorias: assistente técnico, assistente administrativo, auxiliar técnico,
técnico em informática, no município de Santana, Macapá, Ferreira Gomes, Estado do Amapá.

2004

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Contratação de empresa especializada para fiscalização técnica de contratos das obras de engenharia para
a gerência de engenharia do PGOSE do SRPA.
4354

2004

INFRAERO

Serviços de apoio técnico para o laboratório de solos de Ilha Solteira – SP.

2004

CESP

Projeto básico do reservatório de contenção de pico de cheia TA-1/Córrego Taboão, a ser implantada em
área junto a Avenida Rio das Pedras e Avenida Mazzaropi.
4327

2003/2004

PMSP

Elaboração dos projetos executivos para a canalização, reservatórios e retenção e demais intervenções na
bacia do córrego São Quirino e seus afluentes, visando o combate às inundações a montante do cruzamento
com a ferrovia.
4329

2003/2004

ALPHAVILLE URBANISMO S/A

Serviços técnicos e administrativos referentes à montagem de um autotransformador na SE Coxipó,
regularização fundiária e acompanhamento ambiental do Sistema de Transmissão de Energia da Eletronorte
- Estado do Mato Grosso.
4304

2003/2004

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços técnico-profissionais especializados, para a elaboração de projetos executivos necessários à
implantação do novo pórtico - marquise e reurbanização da Praça do Patriarca.
4241

2003

Serviços de fiscalização e controle de qualidade das obras civis e montagem eletromecânica da SE Altamira,
etapa AT2, 230/69/13,8 KV e da SE Transamazônica, 230/34,5 KV nos municípios de Altamira e Uruará –
PA..
4259

2002

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Levantamento planialtimétrico cadastral e projeto executivo de implantação do Parque Ecológico
Prudente – SIURB.

2002

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

2001/2003

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Elaboração de documentação técnica, fiscalização e controle tecnológico e administrativo relativo a
ampliação das SE’s Nova Mutum, Sorriso e SINOP, em 230 KV – MS.
4232

2001/2003

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços de supervisão e fiscalização das obras eletromecânicas da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera –

2001/2002

CESP

4373

4337

Vila

EMURB- EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

4261

Serviços de regularização fundiária nas linhas de transmissão e subestações de energia elétrica no Estado
de Mato Grosso e serviços de elaboração de documentação técnica, fiscalização e controle tecnológico e
administrativo relativo a ampliação das SE’s Rondonópolis, Couto Magalhães e Barra do Peixe – MS.
4255
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2002/2003

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO -CESP

2002/2003

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

SP.
Serviços de apoio técnico para o laboratório de solos de Ilha Solteira – SP.

4248

Elaboração de documentação técnica, fiscalização e controle tecnológico e administrativo relativo a
construção da Linha de Transmissão 230 KV, Coxipó - Jaurú e da SE Jaurú – MS.
4257

Serviços de fiscalização e controle de qualidade e elaboração de documentação técnica nas áreas de
Cartografia, Geologia e Geotecnia para a elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, rio Xingú – PA.
4214

2000/2001

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.ELETRONORTE

Serviços de fiscalização e controle de qualidade, gerenciamento e consultoria em Hidrologia, Cálculo,
Eletromecânica e Estudos Energéticos para a elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica da
Usina Hidrelétrica de Belo Monte, rio Xingú – PA..
4215

2000/2001

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
ELETRONORTE

Serviços técnicos de fiscalização, controle de qualidade e elaboração de documentação técnica para
implantação da instalação de sistemas de energia alternativa no Estado de Mato Grosso – MT.
4217

2000/2001

ELETRONORTE

Serviços de engenharia para elaboração dos projetos básico e executivo civil e eletromecânico das
subestações Pimenta Bueno e Vilhena.
4191

2000

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
ELETRONORTE

Serviços de projetos executivos de LD 34,5 kv Rio Branco/Campinas com 60 KM de extensão, ampliação de
redes de distribuição em várias cidades do estado do Acre e SE’s 138/34,5 kv Rio Branco, Campinas,
Acrelâdia e Plácido de Castro
4174

1999/2000

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE ELETROACRE

Serviços de supervisão e fiscalização das obras eletromecânicas da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera –
SP.
4187

1999/2000

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO -CESP

Serviços de orçamentação completa das obras civis da Usina de Canoas II.

1998/1999

COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO -CESP

Fiscalização e gerenciamento de projetos e obras de Usinas Termelétricas no Estado do Acre – AC.

4158

1998/1999

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
ELETRONORTE
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ANO
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Plano funcional e projeto básico geométrico, drenagem, terraplenagem, estrutural e sinalização de viaduto
sobre interseção de avenidas em Cuiabá - MT.
4137

1998

PREF. MUNICIPAL DE CUIABÁ

1997/1998

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gerenciamento, fiscalização e apoio às obras do túnel sob os Rios Pinheiros e Complexos Viário Eusébio
Matoso – SP.
4071

1995

EMURB

Projeto básico de viaduto da Avenida Politécnica sobre a Rodovia Raposo Tavares e canalização do córrego
Jaguaré – SP
4076

1995

SECRETARIA DE VIAS PÚBLICAS – PMSP

Serviços de projetos básico e executivo, fiscalização, inspeção de equipamentos e comissionamento para
Implantação de SE Altamira 69 – 34,5 – 13,8 kv e projeto executivo de LT 69 kv (Celpa/Eletronorte).

1997/1998

CELPA – Centrais Elétricas do Pará S/A

Projeto básico e executivo geométrico, pavimentação e drenagem, urbanização e paisagismo para
implantação da segunda pista expressa da Via Marginal Pinheiros e Duplicação desde a Ponte Cidade
Jardim até a Ponte Morumbi e adequação e reforço da Ponte Ary Torres – São Paulo. 4049

1994/1995

SERVENG-CIVILSAN

Projeto de muros de arrimo em áreas com risco de deslizamentos – SP.

1995/1996

SVP – PMSP

Assessoria Técnica em projetos para o escritório de Brasília – DF.

1997/2001

ELETRONORTE

1997

CPOS

Gerenciamento e fiscalização de obras civis e interligação elétrica - Subestação Brás Cubas e Seccionadora
Vila Clarice – SP.

1993/1994

CPTM – CIA. PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS

Estudo de avaliação técnica qualitativa da infra-estrutura do Porto de Mangaratiba, para Minerações
Brasileiras Reunidas - MBR, no Rio de Janeiro – RJ.

1993

PRICE-WATERHOUSE

Gerenciamento da construção do edifício Sede em Brasília – DF.

4129

4135

Projeto multidisciplinar da reforma e ampliação da Unidade da FEBEM no Guarujá – SP.

4126
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CONTRATANTE

Projetos básicos e executivos de arquitetura e urbanismo, terraplenagem, pavimentação, fundações,
estruturas, instalações elétricas e hidro - sanitárias para a Escola do 1º e 2º Graus “Caminho do Sol”, com
área construída de 19.500 m², em Imperatriz – MA.

1990/1991

CENTRO RENOVADO DE IMPERATRIZ LTDA.-CERIL

