
DADOS DA EMPRESA

Descrição de Serviços:
A Câmara é uma empresa que atua no segmento de petróleo e gás, desde 2007. Criada para 
atender à indústria nas áreas de Petróleo, Gás natural, Energia, Mineração, Qualidade, Meio 
ambiente e Segurança do Trabalho, a vasta experiência no mercado lhes permite uma relação 
de confiança e credibilidade com seus clientes.
Desde 2009, a empresa é especializada em certificação de Conteúdo Local para a cadeia produtiva 
de petróleo e gás, a Câmara é uma empresa credenciada junto à Agência Nacional de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis – ANP, conforme resoluções específicas.
Além disso desde 2018, a empresa também é um Organismo de Certificação de Produtos, 
acreditado pelo CGCRE/Inmetro, para a certificação no escopo de Água mineral natural e água 
natural envasadas.

Razão Social: CAMARA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
Website: www.camaraconsultoria.com.br
CNPJ: 08.879.811/0001-16
Data de abertura: 13/06/2007
CNAE Principal: 7490-1/99 - outras atividades profissionais, cientificas, 
técnicas não especificadas anteriormente.
Tipo: Privada
Porte:EPP
Número de colaboradores: 10

LOCALIZAÇÃO
Endereço: Rua Agnelo de Brito, n° 259, Edifício Ondina Empresarial, salas 303 e 304, Federação, 
CEP:40.210-245, Salvador - BA

CONTATOS PRINCIPAIS
Nome: ROBERTO JOSÉ BATISTA CÂMARA
Cargo: SÓCIO-DIRETOR
Telefone principal: +55 71 9605-1969
Telefone secundario: +55 71 3022-5998
E-mail: roberto@camaraconsultoria.com.br / comercial@camaraconsultoria.com.br

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS POR ESSA EMPRESA

• Certificação de conteúdo local para área petrolífera de bens, materiais, mão de obra, conjunto e sistemas
• Certificação de produto: água mineral envasada não retornável com análise dos resultados laboratoriais.
• Consultoria para implementação de normas de sistemas de gestão de qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente, e especificas para mercado 
petrolífero (normas APIs).
• Desenvolvimento de soluções de gestão integrada e gestão de baixo carbono.
• Pesquisas e consultorias técnicas para o setor energético e afins.
• Prestação de serviços técnicos de engenharia de minas, petróleo, civil e na área energética.
• Treinamento de terceiros nas normas reguladoras, (Conteúdo local, segurança operacional, PD, outros) auditoria interna e sistema de gestão.
• Consultoria em Governança Global do Clima, Mercados de Carbono, Estratégias Climáticas Corporativas, Aglomerações Produtivas, Planejamento 
Territorial, etc.
• AET -  Análise Ergonomica do Trabalho.

PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS POR ESSA EMPRESA

• Auditor de sistemas de gestão e  auditor especialista.
• Consultor técnico especialista;
• Aluguel de carro;
• Passagens aéreas;
• Hospedagem

CERTIFICAÇÕES
Acreditado junto ao Inmetro como Organismo Certificador de Produto(ABNT NBR ISO/IEC17065);
Acreditado junto a ANP como Certificadora de Conteúdo Local;


