COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL
ATA DA 8ª REUNIÃO
Data:
26 de junho de 2019.
Membros da CEL participantes:
Renato Lopes Silveira
Clarissa Brandão Kowarski
Adelaide Maria de Souza Antunes
Ana Lucia Ferreira de Oliveira
Felicíssimo Cardoso Neto
Representante da PF/ANP:
Gerlena Maria Santana de Siqueira
Outros participantes:
Antonio Mello
Heloisa Borges
Kátia Almeida
Heloise Costa
Gustavo Sena

Pauta:
(i)

Análise dos documentos de inscrição das empresas interessadas;

(ii) Assuntos gerais.

Relatório:
1. O Presidente da CEL, Renato Lopes Silveira, iniciou a reunião referente à Oferta
Permanente às 14h30, no 12º andar do Escritório Central da ANP.
2. Os membros da CEL indicados na Portaria ANP nº 13/2019, supracitados, estavam
presentes, com exceção de Marina Abelha Ferreira e Luciano Ricardo da Silva Lobo, que,
por falta justificada, não puderam comparecer.
3. A SPL apresentou à CEL os relatórios de inscrição e a comprovação do pagamento da
taxa de participação das licitantes que apresentaram formulário de inscrição para a Oferta
Permanente.
4. A CEL apreciou os relatórios apresentados pela SPL e deliberou, aprovando as
seguintes novas inscrições:

Licitante

Situação

ALVOPETRO S/A EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Aprovada

BRASIL REFINARIAS LTDA.

Aprovada

NEWO ÓLEO E GÁS LTDA.

Aprovada

ROSNEFT BRASIL E&P LTDA.

Aprovada

5. A SPL apresentou à CEL o relatório de análise da declaração de interesse e da
garantia de oferta recebidas em 05/06/2019.
6. A CEL apreciou o relatório apresentado pela SPL e deliberou pela aprovação da
garantia de oferta acompanhada da declaração de interesse mencionada no item 5.
7. Nos termos da Seção 1.3.1 do Edital da Oferta Permanente, um ciclo será iniciado
com a divulgação do cronograma do respectivo ciclo pela Comissão Especial de Licitação.
Deste modo, o cronograma do 1º Ciclo da Oferta Permanente será:

Evento
Abertura do 1º Ciclo da Oferta Permanente.
Fim do prazo para preenchimento do formulário de inscrição, entrega dos
documentos de inscrição e pagamento da taxa de participação.
Data-limite para apresentação de novas garantias de oferta
acompanhadas de declaração de interesse de licitantes inscritas e aptas
a participar do 1º Ciclo da Oferta Permanente.
Data-limite para divulgação dos setores em oferta no 1º Ciclo da Oferta
Permanente.
Data-limite para apresentação de garantias de oferta adicionais para os
setores em oferta no 1º Ciclo da Oferta Permanente.

Data
27/06/2019
12/07/2019
07/08/2019
Até 16/08/2019
26/08/2019

Sessão pública de apresentação das ofertas.

10/09/2019

Fim do prazo para entrega dos documentos de qualificação (licitante
vencedora).

10/10/2019

Adjudicação do objeto e homologação da licitação.
Fim do prazo para entrega dos seguintes documentos: (i) de assinatura
dos contratos de concessão; e (ii) de qualificação da afiliada indicada
para assinar o contrato, se for o caso.
Fim do prazo para pagamento do bônus de assinatura e envio do
comprovante.
Assinatura dos contratos de concessão.

Até 11/12/2019
10/01/2020
10/01/2020
Até 28/02/2020

8. O presidente da CEL encerrou a reunião às 16h30, agradecendo a presença de
todos.
A Comissão.

