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Actemium assina novos contratos de Construção e Montagem em FPSOs Replicantes









Actemium assina novos contratos de
Construção e Montagem em FPSOs
Replicantes
A Actemium Óleo e Gás Offshore assinou dois contratos de Construção e Montagem para execução de
serviços de instalação, montagem, fabricação, fornecimento, condicionamento, preservação,
comissionamento e apoio à partida de sistemas dos FPSOs Replicantes localizados nos campos de Lula,
Atapu e Berbigão e Sururu, que pertencem à bacia de Campos.

A Actemium Óleo e Gás Offshore, no mês de julho, celebrou com a Petrobras dois contratos de
Construção e Montagem para execução de serviços de instalação, montagem, fabricação, fornecimento,
condicionamento, preservação, comissionamento e apoio à partida de sistemas
dos FPSOs Replicantes localizados nos campos de Lula, Atapu e Berbigão e Sururu, que pertencem à bacia de
Campos. Com a assinatura dos novos contratos a Actemium O&G Offshore, uma unidade de negócios da VINCI
Energies no Brasil, soma quatro contratos de Construção e Montagem em atual vigência com a Petrobras.
Os dois novos contratos possui prazo de execução de 540 dias, com possibilidade de prorrogação. O primeiro
contrato, relativo ao Lote A, inclui as plataformas P-66, P-67 e P-69 e possui como cliente direto o Consórcio AIP
de Lula, composto pelas empresas Petrobras, Shell, Petrogal e a PPSA; o segundo contrato, referente ao Lote B,
inclui as plataformas P-68 e P-70 e possui como clientes diretos, respectivamente, o Consórcio BM-S-11ª (formado
pela Petrobras, Shell, Petrogal e Total) e o Consórcio AIP de Atapu (constituído
pela Petrobras, Shell, Total, Petrogal e PPSA).
Além de s erviços especializados Onshore e Offshore, a Actemium também será responsável pelo suprimento de
equipamentos, materiais, ferramentas e consumíveis necessários à execução dos contratos nas 5 unidades
marítimas replicantes do tipo FPSO (do inglês Floating Production Storage and Offloading).
A Actemium Óleo e Gás Offshore, localizada em Macaé/RJ, atua com excelência no mercado desde 2014,
oferecendo soluções de Construção e Montagem em Unidades Marítimas, incluindo serviços de caldeiraria,
montagem de andaimes, elétrica e instrumentação, pintura industrial e fabricação onshore de tubulações e
estruturas metálicas. Em seu portfólio, a unidade de negócios conta com mais de 12 paradas de produção e 5
campanhas de UMS bem sucedidas.
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