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Declaração de Registro Simplificado
MATERIAISEmitente: 25 de março de 2014.Data de Emissão:
17282377000183CPF/ CNPJ: Validade do Registro: 9 de outubro de 2014.
IRMAOS AYRES S/A CONSTRUCOES INDUSTRIA EFornecedor:
7000014843-4Número: Este documento substitui e cancela os anteriores.

 
INFORMAMOS que a empresa acima identificada encontra-se regularmente 
 inscrita no Registro Simplificado de Fornecedores de Materiais e Serviços da PETROBRAS e habilitada para as especialidades indicadas 
conforme relação em anexo. 
 
 
A inscrição, evidenciada por esta Declaração, não representa  obrigação de contratar, ficando o titular do mesmo sujeito  aos procedimentos 
licitatórios pertinentes. 
 
 
O uso indevido desta DRS constitui falta grave passível de sanções sanções no Registro Simplificado de Bens e Serviços da PETROBRAS, 
podendo a empresa ficar impedida de transacionar com todo o Sistema PETROBRAS. 
 
 
Atenção: Toda alteração em seus dados cadastrais (Endereço  completo, DDD, telefone, e-mail, Responsável e Responsável Comercial)  deve 
ser imediatamente comunicada através do Fale Conosco,  de maneira a evitar prejuízos no relacionamento entre essa empresa e  a 
PETROBRAS. 
 
 
A Data de Validade do Registro, constante nesta Declaração, poderá ser cancelada ou restringida em função de reavaliação por razões 
técnicas, irregularidade perante a quitação de tributos federais, não preenchimento dos questionários dos Critérios Técnico e/ou Legal no Portal 
de Cadastro quando solicitado, baixo desempenho durante o fornecimento do material e/ou prestação do serviço e descumprimento de datas 
contratuais.
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Informações do documento 
Este fornecedor está habilitado a fornecer os seguintes serviços/materiais. 
 
Atenção! Quando do processo de contratação/compra, a habilitação de cada material deverá ser confirmada no sistema de informação da PETROBRAS, 
em decorrência de possíveis alterações na qualificação técnica que possam ocorrer durante a vigência do presente documento. 

Família de Bens Fornecedor de Bens

M-70 - Calços metálicos e não metálicos (98008066)

M-70 - Peças usinadas sob encomenda (98008075)

M-70 - CHAPAS METÁLICAS EXPANDIDAS E/OU PROCESSADAS (98008077)

M-70 - Componentes e partes estruturais soldadas (98008078)

M-70 - Máquinas e equipamentos ferroviários  (98008100)

M-70 - Grades de Piso Metálico e Acessórios (98008495)

M-70 - Suportes metálicos; (98009281)

M-70 - CAVALETES (98009348)

Família de Serviços Prestador de Serviços

Recuperação e reforma de caixas metálicas (99003224)

Recuperação de filtro (99003211)

Usinagem (99003111)

Pequenos serviços de mecânicos, caldeiraria (99002393)

Desenho técnico especializado - mecânica (99002232)

Projeto de estruturas em geral (99002171)

Projeto de engenharia (99001614)

Projeto de detalhamento de estruturas metalicas - offshore (99001455)

Fabricação, montagem e manutenção em tubulações industriais - offshore (99001431)

fabricacao, montagem e manutencao em estruturas metalicas e chaparia - offshore (99001430)

Usinagem geral de pequeno porte (99001334)

Usinagem geral de grande porte (99001333)

Execução de desenhos técnicos de engenharia (99001329)

Consultoria em projetos de engenharia mecânica (99001318)

Caldeiraria pesada - fabricação, montagem, manutenção em equipamentos (99001286)

Caldeiraria básica (99001285)

Projeto de detalhamento de equipamentos de caldeiraria (99000958)

Projeto de detalhamento (estrutura, tubulação, mecânica) (99000957)




