Nº 123, quinta-feira, 28 de junho de 2018
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Ministério das Relações Exteriores
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2018 - UASG 240013
Número do Contrato: 23/2014.
Nº Processo: 09013000309201315.
PREGÃO SISPP Nº 48/2013. Contratante: MINISTERIO DAS
RELACOES EXTERIORES.CNPJ Contratado: 08220952000122.
Contratado : RCS TECNOLOGIA LTDA -.Objeto: Prorrogar por mais
12 (doze) meses a vigência do Contrato até 15 de junho de 2019, ou até
que se conclua novo procedimento licitatório e reajustar o valor em
5,19% de acordo com o IGP-DI, FGV. Fundamento Legal: Lei
8.666/1993. Data de Assinatura: 15/06/2018.
(SICON - 27/06/2018) 240013-00001-2018NE800300

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIAÇÃO
ADMINISTRATIVA, OUVIDORIA SETORIAL
E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2018

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO da AGÊNCIA
NACIONAL
DO
PETRÓLEO,
GÁS
NATURAL
E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria ANP nº 195, de 17 de maio de 2018,
e com base na Resolução de Diretoria nº 346, de 21 de junho de
2018, e no que consta no processo nº 48610.004489/2018-74.
COMUNICA que realizará audiência pública no dia 13 de
julho de 2018, precedida de consulta pública de 13 (treze) dias,
iniciada a partir da publicação deste aviso no Diário Oficial da União
e encerrada no dia 11 de julho de 2018.
OBJETIVO: Obter subsídios e informações adicionais sobre
o pré-edital e as minutas dos contratos da 5ª Rodada de Licitações
sob o regime de partilha de produção.
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.

Processo: 48500.001900/2017-16. Objeto: obter subsídios com
vistas à definição de metodologia para atualizar o Banco de Preços
de Referência ANEEL a ser utilizado nos processos de
autorização, licitação e revisão das receitas anuais permitidas das
concessionárias de transmissão de energia elétrica. Modalidade:
Intercâmbio de documentos. Período para envio: 28/6/2018 a
28/8/2018.
A íntegra deste Aviso está juntada aos autos e disponível
no endereço eletrônico www.aneel.gov.br, no menu principal
"Participação Pública", item "Audiências Públicas".

Ministério de Minas e Energia

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2018

ANDRÉ RUELLI
Superintendente

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
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DIRCEU CARDOSO AMORELLI JUNIOR
COMUNICADO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 32/2018
Processo: 48500.002536/2017-10. Objeto: obter subsídios para a
Análise de Impacto Regulatório - AIR acerca da regulamentação

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2018

da prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica

Processo: 48340.006238/2017-71. Espécie: Contrato de Cessão de Uso
nº 19/2018. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a cessão de uso a
título oneroso, de espaço físico, medindo aproximadamente 3 In' (três
metros quadrados), para instalação de um Ponto de Atendimento
Eletrônico do Banco do Brasil S.A.- BB na Portaria Principal do Edifício
Sede do Ministério de Minas e Energia, destinado a efetuar operações
bancárias de interesse dos servidores, autoridades e visitantes dos
Ministérios de Minas c Energia e do Turismo, em Brasília/DF, que será
utilizada pela CESSIONÁRIA para instalação de um Ponto de
Atendimento Eletrônico (PAE), atividade está prevista no inciso I do Art.
12 do Decreto n° 3.725/2001. Cessionário: Zilton Monteiro Castanheira Banco do Brasil S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91. Cedente: Wiler
Tristão de Castro - Ministério de Minas e Energia, CNPJ n°
37.115.383/0001-53, Vigência: 26.06.2018 a 26.06.2019. Data de
Assinatura: 26.06.2018.

associada às instalações de transmissão em Corrente Contínua em
Alta Tensão - CCAT. Modalidade: Intercâmbio de documentos.
Período para envio: 2/7/2018 a 16/8/2018. A íntegra deste Aviso
está juntada aos autos e disponível no endereço eletrônico
www.aneel.gov.br, no menu principal "Participação Pública", item
"Audiências Públicas".

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBÚSTIVEIS - ANP comunica aos agentes
do setor de petróleo e gás natural e aos demais interessados que
estão disponíveis nos sítios eletrônicos http://rodadas.anp.gov.br e
http://www.anp.gov.br o pré-edital e as minutas dos contratos da 5ª
Rodada de Licitações sob o regime de partilha de produção para
outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás
natural, elaborados nos termos da legislação aplicável e
autorizados pelo Ministério de Minas e Energia - MME.
O pré-edital e as minutas dos contratos de partilha de
produção também estão disponíveis no horário de 9h às 18h nas
dependências da Superintendência de Promoção de Licitações da
ANP, situada na Av. Rio Branco nº 65, 18º andar, Centro, Rio de
Janeiro-RJ.
DIRCEU CARDOSO AMORELLI JUNIOR
Diretor-Geral
Substituto

ANDRÉ RUELLI
Superintendente

COMUNICADO Nº 90, DE 27 DE JUNHO DE 2018

COMUNICADO Nº 91, DE 27 DE JUNHO DE 2018

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em razão da não
localização dos interessados nos endereços constantes nos processos em referência, cujo objeto da
autorização de revenda atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, conforme art. 30,
inciso II, da Resolução ANP n.º 51/2016, torna público, sob a forma de extrato, que os abaixos
identificados deverão Apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias,
contados a partir desta publicação, nos termos da Lei n.º 9.784/99:

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em razão da não localização
dos interessados nos endereços constantes nos processos em referência, cujo objeto é a revogação da
autorização de revenda varejista de combustíveis automotivos, conforme art. 30, II, Resolução ANP n.º 41/13,
torna público, sob a forma de extrato, que os abaixos identificados deverão Apresentar ALEGAÇÕES FINAIS,
no prazo máximo de 10 (DEZ) dias, contados a partir desta publicação, nos termos da Lei n.º 9.784/99:
NOME E/OU RAZÃO SOCIAL

.

.

.

.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

CNPJ

48610.002898/2015-93

05.557.112/0001-61

CAXIAS

48610.001894/2018-31

28.646.053/0001-01

JOÃO

Ofício n.º
463/2018/SDL
Ofício n.º
461/2018/SDL

NOME E/OU RAZÃO SOCIAL
COMÉRCIO

ALDENOR

E TRANSPORTE
DERIVADOS

.

DE

SOARES RODRIGUES
65854039320

GLP

JUNIOR

COMUNICADO
A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBÚSTIVEIS - ANP
comunica às instituições de pesquisa credenciadas pela ANP, empresas brasileiras, empresas petrolíferas e aos
demais interessados, que está disponível no sítio eletrônico http://www.anp.gov.br/pesquisa-desenvolvimentoe-inovacao/premio-anp-de-inovacao-tecnologica/edicao-atual o Termo Aditivo nº 01 ao edital do Prêmio ANP
de Inovação Tecnológica 2018, que tem por objetivo prorrogar o prazo de inscrição para até 18h de 17 de julho
de 2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO
48610.007146/2015-19

Ofício n.º
426/2018/SDL

As alegações finais e a documentação requisitada no bojo dos respectivos processos administrativos
deverão ser apresentadas, formalmente, e dentro do prazo estabelecido, à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis, A\C Superintendência de Distribuição e Logística (SDL), situada na Avenida Rio
Branco, n.º 65 - 16º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-004, tendo como referência o número deste
ofício, devendo o documento estar obrigatoriamente assinado e acompanhado da devida comprovação da
capacidade do signatário para assinatura ou outorga de poderes para a sua representação, sob pena do seu não
conhecimento.
Conforme previsto no art. 26, V, da Lei n.º 9.784/99, o referido processo terá continuidade
independentemente da apresentação da alegação final ou do comparecimento do interessado ou de seu
representante legal, dando-se prosseguimento ao feito, ensejando a adoção de providências para a revogação
definitiva da autorização anteriormente concedida, sem prejuízo de outras determinações legais cabíveis.
CEZAR CARAM ISSA
Superintendente de Distribuição e Logística - SDL

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A

CEZAR CARAM ISSA
Superintendente de Distribuição e Logística - SDL

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05302018062800059

10.176.079/0001-60

E

As alegações finais e a documentação requisitada no bojo dos respectivos processos
administrativos deverão ser apresentadas, formalmente, e dentro do prazo estabelecido, à Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, A\C Superintendência de Distribuição e
Logística (SDL), situada na Avenida Rio Branco, n.º 65 - 16º andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP
20090-004, tendo como referência o número deste ofício, devendo o documento estar obrigatoriamente
assinado e acompanhado da devida comprovação da capacidade do signatário para assinatura ou
outorga de poderes para a sua representação, sob pena do seu não conhecimento.
Conforme previsto no art. 26, V, da Lei n.º 9.784/99, o referido processo terá continuidade
independentemente da apresentação da alegação final ou do comparecimento do interessado ou de seu
representante legal, dando-se prosseguimento ao feito, ensejando a adoção de providências para a
revogação definitiva da autorização anteriormente concedida, sem prejuízo de outras determinações
legais cabíveis.

ALFREDO RENAULT
Superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

CNPJ

POSTO DE COMBUSTÍVEIS TERRA SANTA LTDA

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº TCT-PRF-10/2018
Centrais

Elétricas

Brasileiras

S.A.

-

ELETROBRAS;

BENEFICIÁRIA:

PREFEITURA

DO

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE / RS; OBJETO: Implementação de ações de eficiência energética em
sistemas de iluminação pública da BENEFICIÁRIA; ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica nº
TCT-PRF-010/2018; VALOR: R$ 576.146,30 (quinhentos e setenta e seis mil, cento e quarenta e seis
reais e trinta centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Lei 13.303/2016. VIGÊNCIA: 395 (trezentos e
noventa e cinco) dias. DATA DE ASSINATURA: 12/06/2018. SIGNATÁRIOS: Pela ELETROBRAS:
Wilson Ferreira Jr - Presidente; pela BENEFICIÁRIA: Alexandre Duarte Lindenmeyer - Prefeito.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

