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3.Coletar dados, informações e evidências que contribuam para a definição de
critérios para avaliação da economicidade de tais acumulações ou campos e para
concessão de eventuais incentivos.
Os documentos relacionados a esta Tomada Pública de Contribuições, assim
como os procedimentos para participação, estarão disponíveis, na íntegra, no sítio:
http://www.anp.gov.br/wwwanp/consultas-e-audiencias-publicas.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Termo de Cooperação firmado com MUNICÍPIO DE CANOAS. OBJETO: Preservação da
segurança do usuário de transporte metroviário, tendo em consideração, principalmente, o
interior das composições, as áreas de passarela de acesso às estações e transposições de
vias, pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do instrumento, nos termo da
Lei 8.666/93, consolidada. Processo Administrativo n.º 1800/2017. Assinatura:
29/10/2018.

DÉCIO FABRICIO ODDONE DA COSTA
Diretor-Geral

EDITAL Nº 23, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E CONSULTAPÚBLICA Nº 27/2018

O Diretor-Presidente da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A,
doravante denominada TRENSURB, torna público a convocação dos candidatos para a
Avaliação Médica Admissional e apresentação de documentos, etapa de caráter
eliminatório, os quais deverão comparecer de 06/11/2018 até 15/11/2018, das 9hs às
11h30 e das 13h30 às 16hs, no Setor de Pessoal da TRENSURB, de acordo com as regras
do Edital n° 001/2017. O não comparecimento resultará na eliminação dos candidatos.
Emprego: Agente Metroviário - Ocupação: Operação de Estações: 6º afro-brasileiro (305°
ampla concorrência): RAFAEL GALIAO DA SILVA. Emprego: Analista Administrativo Ocupação: Advogado: 1º CLAUDIA OLIVEIRA LIMA.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria
ANP nº 481, de 29 de dezembro de 2016, com base na Resolução de Diretoria nº 536, de
6 de setembro de 2018, e no que consta no processo nº 48600.001446/2018.
COMUNICA que realizará Audiência Pública no dia 19 de dezembro de 2018 das
14h30 às 17h30, no Escritório Central da ANP, na Av. Rio Branco, nº 65, 13º andar, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, precedida de Consulta Pública por um período de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação deste Aviso no Diário Oficial da União, excluindo-se da
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
OBJETIVO: Apresentar a proposta de revisão das Resoluções ANP nº 37/2009 e
63/2014, que tratam das especificações e regras de controle da qualidade do querosene de
aviação fóssil, alternativo e suas misturas. Ademais, em função da revisão das Resoluções
supracitadas, a Audiência Pública objetiva apresentar adequações nas Resoluções ANP nº
17/2006 e 18/2006, que tratam das atividades de distribuição e revenda de combustíveis
de aviação.
Os documentos relacionados a esta Audiência Pública, assim como os
procedimentos para envio de confirmação de participação na Audiência, estarão
disponíveis, na íntegra, no sítio: http://www.anp.gov.br/wwwanp/consultas-e-audienciaspublicas.

DAVID BORILLE
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2018
Publica a revogação do do Prg-E supra, devido a mudanças ao objeto. Objeto:
Fornecimento, instalação e ativação de 02 (duas) unidades de sistemas ininterruptos de
fornecimento de energia (UPS - Uninterruptible Power Supply ou No-Break) de 30 (trinta)
KVA cada unidade, operando em modo paralelo redundante ativo (N+1), com os
respectivos bancos de baterias e quadro de energia e disjuntores, incluindo equipamentos,
materiais, componentes e interfaces, montagem, configuração, comissionamento, testes,
treinamento e garantias. Proc. 0000958.00001072/2018-01.

DÉCIO FABRICIO ODDONE DA COSTA
Diretor-Geral

CLÁUDIO AMBOS GARCIA
Pregoeiro

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 28/2018
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base na Resolução de
Diretoria nº 671, de 1º de novembro de 2018, e no que consta no processo nº
48610.002526/2014-86,
COMUNICA que realizará Audiência Pública no dia 11 de dezembro de 2018, a
partir das 14h30min, no auditório da ANP, situado na Av. Rio Branco, nº 65, 13º andar,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, precedida de Consulta Pública no período de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação deste Aviso no Diário Oficial da União, excluindo-se da
contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
OBJETIVO: Obter subsídios e informações adicionais sobre a minuta de
resolução que regulamenta os procedimentos a serem adotados nos processos de cessão
de contratos de E&P, nas alterações de controle societário e na constituição de garantias
reais sobre direitos emergentes de contratos de E&P.
Os documentos relacionados à Consulta Pública e à Audiência Pública, assim
como os procedimentos para envio de comentários e sugestões no período de Consulta e
participação na Audiência, estarão disponíveis, na íntegra, nos sítios eletrônicos
http://rodadas.anp.gov.br e http://www.anp.gov.br.

Ministério das Relações Exteriores
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECUSOS LOGÍSTICOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2018 - UASG 240013
Nº Processo: 09013000152201875. Objeto: Aquisição, por sistema de registro de preços, de
bandeiras e material relacionado. Total de Itens Licitados: 14. Edital: 06/11/2018 das 10h00
às 13h00 e das 15h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bl."h" 8.andar Salas
806 a 807., - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/240013-5-000092018. Entrega das Propostas: a partir de 06/11/2018 às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/11/2018 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

DÉCIO FABRICIO ODDONE DA COSTA
Diretor-Geral
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 33/2018

EDUARDO DE CAMPOS TEIXEIRA
Pregoeiro

Sagrou-se vencedora do certame a empresa GLOBALWEB OUTSOURCING DO
BRASIL LTDA. com o valor anual de R$ 3.799.998,00.

(SIASGnet - 31/10/2018) 240013-00001-2018NE800016

Ministério de Minas e Energia

MATHEUS SANTOS
Pregoeiro

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

(SIDEC - 01/11/2018) 323031-32205-2018NE800368
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 48/2018
A ANP torna público aos interessados que o objeto deste certame foi
adjudicado e homologado à empresa Katalysis Comércio e Locação de Equipamentos de
Informática Ltda. pelo valor total de R$ 513.652,00 (quinhentos e treze mil seiscentos e
cinquenta e dois reais).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2018 - UASG 320004
Nº Processo: 48340004526201871 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e
bens diversos, para uso no âmbito do Ministério de Minas e Energia, em Brasília/DF,
conforme condições, quantidades e demais exigências estabelecidas no Edital e seus
Anexos. Total de Itens Licitados: 00011. Edital: 05/11/2018 de 09h00 às 12h00 e de 14h00
às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "u" - Sala 433 Centro - BRASILIA - DF
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/320004-05-17-2018. Entrega das Propostas:
a partir de 05/11/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
16/11/2018 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital
encontra-se disponível no Site wwww.mme.gov.br

EDUARDO PESSANHA CAVALCANTI
Pregoeiro
(SIDEC - 01/11/2018) 323031-32205-2018NE800368

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº ECV-PRFP-3/2018

MARIA JOSE SOARES MENON
Pregoeira

ELETROBRAS: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; CONVENENTE: CBCS CONSELHO BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL; OBJETO: Desenvolver benchmarks
e indicadores de desempenho energético em uso, de edificações comerciais e públicas, em
15 tipologias distintas, visando um futuro desenvolvimento de uma base de dados de
consumo energético e desenvolvimento de um programa nacional de gestão energética
para edificações em uso, tal qual existe atualmente para novas construções; ESPÉCIE:
Convênio de Cooperação Técnico-financeira nº ECV-PRFP-003/2018. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei 13.303/2016. VALOR: R$ 1.944.062,07 (Um milhão, novecentos e quarenta e quatro mil
e sessenta e dois reais e sete centavos). VIGÊNCIA: 30 (trinta) meses. DATA DE
ASSINATURA: 31/10/2018. SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS: Wilson Ferreira Jr - Presidente;
pela CONVENENTE: Vanderley M. John e Orestes Marraccini Gonçalves - Diretores.
CNPJ: 00001180/0001-26

(SIDEC - 01/11/2018) 320004-00001-2018NE800071

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL
E BIOCOMBUSTÍVEIS
AVISO
TOMADA PÚBLICA DE CONTRIBUIÇÕES Nº 8/2018
A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições, tendo em vista a Resolução de
Diretoria nº 662 de 25 de outubro de 2018,
CONVIDA a sociedade a participar da Tomada Pública de Contribuições para
coletar contribuições, dados e informações sobre a elaboração de instrumentos
regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de acumulações
de hidrocarbonetos com economicidade marginal, incluindo aquelas acumulações que
apresentem desafios logísticos, técnicos ou operacionais para o desenvolvimento da
produção, objetivando o aumento de seu fator de recuperação final.
OBJETIVO:
1.Coletar sugestões sobre a necessidade da implementação de instrumentos
regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de acumulações
de hidrocarbonetos ou campos originalmente com reservas de economicidade
marginal;
2.Coletar contribuições para a eventual elaboração e implementação de novos
instrumentos regulatórios que contemplem incentivos ao desenvolvimento e produção de
acumulações de hidrocarbonetos ou campos originalmente com reservas de
economicidade marginal;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018110500105

Nº 212, segunda-feira, 5 de novembro de 2018

AVISO DE FATO RELEVANTE
Centrais Elétricas Brasileiras S/A ("Companhia" ou "Eletrobras") (B3: ELET3,
ELET5 & ELET6; NYSE: EBR & EBR.B; LATIBEX: XELT.O & XELT.B) informa aos seus acionistas
e ao mercado em geral que, em complemento ao Fato Relevante de 23 de outubro de
2018, o que segue:
1. O Ministério de Minas e Energia ("MME") acatou a recomendação da Agência
Nacional de Energia Elétrica ("ANEEL") constante do Despacho nº 2.194, de 25 de setembro
de 2018, e declarou, em 31 de agosto de 2018, a caducidade do Contrato de Concessão de
Transmissão de Energia Elétrica nº 001/2015 (Leilão ANEEL no 004/2014 - Lote A), assinado
pela controlada Eletrosul Centrais Elétricas S.A. - Eletrosul;
2. Poderão ser aplicadas sanções contratuais à Eletrosul, inclusive multa
administrativa, sendo que a Eletrosul possui garantia de fiel cumprimento do contrato, no
montante de R$ 163,8 milhões, que poderá ser executada para pagamento da referida
multa;
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

