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1. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
Para habilitação técnica é necessário que a empresa seja aprovada no(s) requisito(s) listado(s) neste 
documento.  
 
 
2. TRADIÇÃO DE FORNECIMENTOS DETALHADOS 
 

A empresa deverá evidenciar atuação na operação de plantas Petroquímicas de 1ª ou 2ª Geração ou 
plantas de Fertilizantes. Para isso, a empresa proponente deve comprovar que possui experiência como 
operadora das plantas por no mínimo 2 anos, dentro dos últimos 20 anos, ou comprovar fornecimento como 
fabricante destes produtos dentro dos últimos 20 anos. 
 
 

2.1 Documentos válidos 
 

Para comprovação do requisito, os seguintes documentos são aceitos: 
 
a) Atestado de fornecimento de PRODUTOS emitido por clientes, contendo no mínimo as seguintes informações: 

• Assinatura do cliente com identificação do responsável; 
• Razão social da empresa que busca habilitação técnica, bem como o número de identificação (CNPJ, ou ID 

Number, ou VAT Number, ou TAX Number, ou endereço fabril); 
• Identificação do cliente (Razão Social, ou Nome do Grupo, ou Nome Fantasia); 
• Descrição do bem fornecido e as suas características específicas.  

 
Observação: É sugerida a utilização do Modelo de Carta de Referência de Cliente, disponível na área 
externa do Portal de Cadastro (Cadastro na Petrobras >> Etapas do Processo >> Questionários de Avaliação). 

 
b) Atestado de serviço de OPERAÇÂO emitido por clientes, contendo no mínimo as seguintes informações: 

• Assinatura do cliente com identificação do responsável; 
• Razão social da empresa que busca habilitação técnica, bem como o número de identificação (CNPJ, ou ID 

Number, ou VAT Number, ou TAX Number, ou endereço fabril); 
• Identificação do cliente (Razão Social, ou Nome do Grupo, ou Nome Fantasia); 
• Descrição do serviço e as suas características específicas.  

 
Observação: É sugerida a utilização do Modelo de Carta de Referência de Cliente, disponível na área 
externa do Portal de Cadastro (Cadastro na Petrobras >> Etapas do Processo >> Questionários de Avaliação). 
 

c) Atestado de serviço de OPERAÇÃO via Consórcio de empresas, juntamente com o Termo de Constituição do 
Consórcio, em que esteja definido o escopo de participação da empresa. Caso o escopo não esteja definido no 
Termo de Constituição do Consórcio, deverá ser evidenciada pelo menos 20% de participação da empresa no 
consórcio; 
 

d) Relatório de Demonstrações Financeiras que evidencie a propriedade das PLANTAS ou Licença de Operação 
ou equivalente (para empresas operando no exterior).  

 
 
NOTA: 
 

• Nos casos em que a documentação apresentada não contiver todas as informações necessárias para 
comprovar o detalhamento (características específicas) do escopo pretendido, estas poderão ser 
complementadas mediante outros documentos técnicos, tais como catálogo de produtos, memorial 
descritivo, folha de dados ou Databook. 
 

• Serão aceitos atestados em nome da Matriz ou Filial, e de empresas do mesmo grupo econômico, desde 
que comprovada a relação entre elas, o que poderá ser feito através de documentos de constituição das 
empresas, tais como Contrato Social, Certidão da Junta Comercial, Annual Report, ou informações 
presentes nos portais eletrônicos oficiais das empresas. 

 
• Os documentos enviados em idiomas diferentes do Português, Inglês e Espanhol devem ser apresentados 

com tradução juramentada. 


