Declaração de Registro Simplificado
Emitente:
CPF/ CNPJ:
Fornecedor:
Número:

15 de setembro de 2017.
Data de Emissão:
SBS/ECGF/GBF
07411076000159
Validade do Registro: 29 de agosto de 2018.
CRV INDUSTRIAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE
7000065835-2
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.
A validade deste DRS está condicionada à manutenção das informações cadastrais atualizadas, estando a inscrição cadastral e a lista de famílias de bens/
serviços passível de revisão a qualquer momento. Atente para as orientações contidas no Portal do Cadastro Banner "Revisão do Cadastro de
Fornecedores".

Família de Bens

Fornecedor de Bens

M-70 - Máquinas e ferramentas hidráulicas, componentes e acessórios(Em cancel. NOVA: 98010075) (98008007)
M-70 - Máquinas, ferramentas pneumáticas seus componentes e acessórios (Em cancel. NOVA: 98010044) (98008009)
M-70 - Máquinas, equipamentos e suprimentos para esmerilhamento, polimento e alisamento (Em cancel. NOVA: 98010113)
(98008106)
M-70 - Máquinas, acessórios e suprimemtos para soldagem e brasagem (Em cancel. NOVA: 98010154) (98008126)
M-70 - Compressores para processo não industriais, e componentes e acessórios de compressores (Em cancel. NOVA: 98010929)
(98008203)
M-70 - Ferramentas de cortes (Em cancel. NOVA: 98010054, 98010064) (98008282)
M-70 - Ferramentas e Acessórios de Lubrificação (Em cancel. NOVA: 98010055) (98008484)
M-70 - Grampos e Abraçadeiras; (Em cancel. NOVA: 98010568) (98009266)
M-70 - Pregos, tachas e rebites (98009274)
M-70 - Buchas (Em cancel. NOVA: 98010042; 98010459; 98010446) (98009275)
M-70 - Ferramentas elétricas portáteis (Em cancel. NOVA: 98010064) (98009277)
M-70 - Ferramentas manuais (Em cancel. NOVA: 98010056) (98009278)
M-70 - Ferramentas de Medição; (Em cancel. NOVA: 98010074) (98009304)
M-70 - Ferramentas de encanador (Em cancel. NOVA: 98010056) (98009305)
M-70 - Ferramentas de construção (Em cancel. NOVA: 98009996) (98009306)
M-70 - Escovas e pincéis; (Em cancel. NOVA: 98010056) (98009307)
M-70 - Ferramentas de marcação (Em cancel. NOVA: 98009996) (98009315)
M-70 - Arruelas, porcas, parafusos e fixador (98010160)
Parafuso máquina
- Tipo: NENHUM
- Tipo: Tipo bolt
- Tipo: Tipo bolt estrutural
- Tipo: Tipo bolt pesado
- Tipo: tipo cap screw
- Tipo: Tipo estrutural
- Tipo: tipo flangeado
- Tipo: Tipo pesado
- Tipo: tipo screw
Parafuso auto-atarraxante
- Nome padronizado: parafuso auto-atarraxante
Parafuso auto-roscante
- Nome padronizado: Parafuso auto-brocante
- Nome padronizado: Parafuso auto-roscante
Detalhamento:
Parafuso para madeira
- Nome padronizado: parafuso para madeira
Parafuso francês de cabeça redonda
- Nome padronizado: Parafuso francês cab. redonda
Porca calota
- Nome padronizado: Porca calota
- Nome padronizado: Porca calota baixa
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Porca olhal
- Nome padronizado: Porca olhal
Porca borboleta
- Nome padronizado: Porca borboleta
Arruela de pressão
- Denominação p/arruela pressão: Arruela de pressão
Arruela lisa padronizada
- Nome padronizado: Arruela lisa
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