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Brasill0~Rodada
Licitaçõesde Petróleo e Gás
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DÉCIMA RODADA DE LICITAÇÕES
ATA DA 58REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LlClTAÇAo

. Data: 12 de novembro de 2008.
. Participantes

da CEL:
José Cesário Cecchi
Guilherme Eduardo ZerbinattiPapaterra
Marcelo E. Pimenta
MárioCésar de OliveiraLessa
LucianoDias Losekann
Ney MaurícioC. da Cunha
José Gutman

. Outros Participantes:
Eduardo de Godoy AssumpçAo
MárioJorge Figueira Confort
Luciana Palmeira Braga
Danielde Carvalho Lima

. Pauta:
(i)

Apresentação pela Superintendência de Promoção de Licitações (SPL) dos
formulários internos para qualificação das empresas interessadas em
participar da Décima Rodada;

(ii)

Análise dos documentos para qualificação das empresas interessadas; e

(üi)

Discussões acerca do andamento da Décima Rodada de Licitações.
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. Relatório:
1. As 14h30 do dia 12 de novembro de 2008, na safa de reuniões do 210andar do prédio
da ANP, o presidente da CEL, José Cesário Cecchi, abriu os trabalhos, apresentando a
pauta da reunião aos demais membros.
2. Os membros da CEL, indicados na Portaria ANP n° 276108,estavam presentes, com
exceção do membro Ade1aídeMaria de Souza Antunes, que, por motivos profISsionais,
não pode comparecer. Por tal razão, o presidente da CEL solicitouque o primeiroitem da
pauta fosse abordado na próxima reunião, tendo em vista que a professora é a única que
desconhece a estrutura dos formulários.
3. Foi exposta a situação atual da Décima Rodada, informando que 33 (trinta e três)
empresas manifestaram interesse em participar da Décima Rodada de Licitações,
conformeAnexo I.
4. De acordo com a seção 3.8 do edital, foicomunicado pelo superintendente-adjunto da
SPL que a data final para entrega da documentaçã.o para qualificação na Décima Rodada
de Licitações é o dia 14 de novembro de 2008, sendo considerada a data do protocolo na
ANP.
5. No que se refere aos simulados de operação do sistema, foiagendada a realização do
primeiro para o dia 8 de dezembro, segunda-feira, às 1Oh, no auditório da ANP. O
segundo simulado será realizado em data posterior.
6. O superintendente-adjunto da SPl deu conhecimento aos membros da CEl acerca do
Memorando n.O25812008,infom1andoque a SOT, SEP, SDP, SPG e SPL comunicaram
que não existem óbices à qualificação de nenhuma empresa na Décima Rodada de
licitações.
7. Posteriormente, iniciou-se a apresentação dos relatórios das empresas a serem
qualificadas pela CEl.
8. Foram apreciadas e aprovadas pela CEl as qualificações técnica, financeira e juridica
da empresa Comp Exploração e Produção de Petróleo e Gás S.A., qualificada como
Operadora C para a .DécimaRodada de licitações.
9. Foram apreciadas e aprovadas pela CEl as qualificações técnica, financeira e jurídica
da empresa Brasoil Opco Exploração Petrolifera ltda., qualificada como Operadora B
para a Décima Rodada de licitações.
10. Foram apreciadas e aprovadas peta CElas qualificações técnica, financeira e jurídica
da empresa Norse Energy do Brasil S.A., qualificada como Operadora B para a Décima
Rodada de Licitações.
11. Foram apreciadas e aprovadas pela CEl as qualificações técnica, financeira e jurídica
da empresa UTC Engenharia SA, qualificada como Operadora B para a Décima
Rodada de Licitações.
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12. O presidente da CEL encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos e
agendando a próximapara o dia 19 de novembro, quarta-feira, às 14h30, no mesmo local.
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áno César de Oliveira
Lessa
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Ney Maurício C. da Cunha

ANEXO
I - Situação empresas na Rodada

Adelaide Mariade Souza
Antunes
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