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Ministério de Minas e Energia
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 80/2008

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do
pregoeiro, torna público que, após a avaliação das propostas de preços e documentação de habilitação apresentadas na licitação em referência, cujo objeto é a renovação de 1001(um mil e uma) licenças
da solução antivírus McAfee System Protection (nova nomenclatura
da solução da solução McAfee Security Suíte), garantia de atualização e suporte técnico pelo período de 24 (vinte e quatro) meses,
foi vencedor a licitante PSN Tecnologia Ltda., pelo valor de R$
60.060,00 (cento e sessenta mil e sessenta reais).
EMANUEL CÂMARA DE ARAÚJO
(SIDEC - 19/11/2008) 323028-00001-2008NE000231

SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIAÇÃO
ADMINISTRATIVA SETORIAL
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 63/2008
O SUPERINTENDENTE DE MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA SETORIAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso da competência que lhe foi atribuída por
delegação do DIRETOR-GERAL da ANEEL por meio da Portaria
ANEEL nº 109, de 11 de julho de 2005,
COMUNICA que foi aberta a AUDIÊNCIA PÚBLICA nº
063/2008, com período para envio de contribuição de 20/11 a
05/12/2008, mediante apenas Intercâmbio de Documentos.
OBJETIVO da Audiência Pública: obter subsídios e informações adicionais para o processo de alteração da Convenção de
Comercialização de Energia Elétrica, especialmente no tocante à contratação de energia de reserva.
A documentação objeto desta Audiência Pública, o modelo
para envio de contribuições, assim como os critérios e procedimentos
para participação em Audiência Pública realizada pela ANEEL estão
à disposição dos interessados ou podem ser solicitados nos seguintes
endereços:
INTERNET: http://www.aneel.gov.br, área "A ANEEL", no
menu Audiências/Consultas/Fórum, Audiências Públicas, Audiência
Ano 2008, item Audiência 063/2008 - "Mais detalhes"; e
ANEEL: SGAN - Quadra 603 - Módulo I - Térreo / Protocolo Geral da ANEEL, CEP 70.830-030, Brasília - DF, por meio do
correio eletrônico "ap063_2008@aneel.gov.br" ou pelo fax nº (61)
2192-8839.
O envio de contribuições pode ser realizado até as 18 horas
do dia 05 de dezembro de 2008 diretamente na ANEEL, nos endereços acima mencionados.
Agenda da Audiência Pública 063/2008
Disponibilização de Informações
Recebimento de Contribuições

A partir do dia 20/11/2008.
Até as 18 horas do dia 05/12/2008.

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA
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RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

No Aviso de Audiência Pública nº 049/2008, publicado no
Diário Oficial do dia 24/07/2008, Seção 3, página 131, onde se lê:
COMUNICA,
aos consumidores e agentes do setor de energia elétrica e
demais interessados, que foi aberta a AUDIÊNCIA PÚBLICA nº
049/2008, com período para envio de contribuição de 28/07/2008 a
24/11/2008 e realização da Sessão ao Vivo-Presencial no dia 26 de
novembro, das 08:00 às 18:00 horas, e no dia 27 de novembro, das
08:00 às 12:00 horas, no Auditório da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, com capacidade para 140 (cento e quarenta) lugares, situado à SGAN 603, módulo H, Brasília/DF.
O envio de contribuições pode ser realizado até as 18 horas
do dia 24 de novembro de 2008 nos endereços acima mencionados. O
cadastramento de expositores e participantes será realizado apenas na
secretaria do evento no dia da Sessão ao Vivo-Presencial.
Leia-se:
COMUNICA,
aos consumidores e agentes do setor de energia elétrica e
demais interessados, que foi aberta a AUDIÊNCIA PÚBLICA nº
049/2008, com período para envio de contribuição de 28/07/2008 a
26/12/2008 e realização da Sessão ao Vivo-Presencial no dia 26 de
novembro, das 08:00 às 18:00 horas, e no dia 27 de novembro, das
08:00 às 12:00 horas, no Auditório da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, com capacidade para 140 (cento e quarenta) lugares, situado à SGAN 603, módulo H, Brasília/DF.
O envio de contribuições pode ser realizado até as 18 horas
do dia 26 de dezembro de 2008 nos endereços acima mencionados. O
cadastramento de expositores e participantes será realizado apenas na
secretaria do evento no dia da Sessão ao Vivo-Presencial.
Permanecem inalterados os demais critérios e procedimentos
definidos no citado Aviso de Audiência Pública.

Processo n.° 48610.012971/2008-14. Objeto: Participação de servidor
no 13° Encontro Anual da ERTC (European Refining Tecnology
Conference). Fundamento Legal: Artigo 25, da Lei n.° 8.666/93.
Justificativa: Serviços Técnicos, com profissionais ou empresas de
notória especialização. Declaração de Inexigibilidade em 14/11/2008.
Nelson Narciso, Diretor da ANP. Ratificado em 14/11/2008 Victor
Martins Diretor-Geral Substituto. Contratada: Global Technology Forum. Valor Estimado: US$ 4,800.00 (quatro mil e oitocentos dólares
norte-americanos).

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9105/2008
Nº Processo: 48610004671200853. Contratante: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS-NATURAL E BIOCOMBUSTI. CNPJ
Contratado: 02449992014203. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Prestação de serviços de Telefonia Móvel, modalidades local, pos-pago,
incluindo a facilidade de roaming com fornecimento de 9 (nove)
aparelhos telefônicos, devidamente habilitadopara realizar ligações
locais e em todo território nacional. Fundamento Legal: LEI 8666/93.
Vigência: 14/11/2008 a 13/11/2009. Valor Total: R$14.529,60. Fonte:
129032280 - 2008NE900426. Data de Assinatura: 14/11/2008.

COMUNICADO
A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, usando
da competência que lhe confere a Portaria ANP nº 276, de 01 de
outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 02 de
outubro de 2008, vem, em atenção ao que determina o Edital de
Licitações para a Outorga dos Contratos de Concessão da Décima
Rodada, publicado por meio de extrato no Diário Oficial da União em
30 de outubro de 2008, e tendo em vista o disposto no inciso II, art.
9º de seu Regimento Interno, publicado no Boletim de Pessoal ANP,
nº 54, de 12 de setembro de 2007, divulgar a lista dos processos
analisados e decididos em sua 6ª Reunião, realizada em 19 de novembro de 2008, com vistas à participação na Décima Rodada de
licitações de blocos exploratórios de petróleo e gás natural, conforme
discriminado a seguir:
EMPRESA
Devon Energy do Brasil Ltda.
Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda.
Perenco S.A.
Petróleo Brasileiro S.A.
Petróleo de Portugal - Petrogal S.A.

QUALIFICAÇÃO
A
B
A
A
B

Legenda:
A = Operadora A
B = Operadora B
C = Operadora C
NO = Não-operadora
N = Não qualificada
ED = Empresa desistente
JOSÉ CESARIO CECCHI
Presidente da Comissão

(SICON - 19/11/2008) 323031-32205-2008NE000108
COMUNICADO Nº 208, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em razão da não localização dos interessados nos endereços
constantes dos autos de infração lavrados, torna público, sob a forma de extrato, que os abaixo identificados deverão:
Apresentar ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir desta publicação:
AUTO DE INFRAÇÃO
DF 262610 de 25/06/08

PROCESSO N°
48621.000346/2008

CPF/CNPJ
66.152.463/0001-87

NOME E/OU RAZÃO SOCIAL
Benfica e Paiva - Comércio de Lubrificantes Ltda

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 17/2008
O SUPERINTENDENTE DE MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA SETORIAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso da competência que lhe foi atribuída por
delegação do DIRETOR-GERAL da ANEEL por meio da Portaria
ANEEL n° 109, de 11 de julho de 2005,
COMUNICA que foi aberta a CONSULTA PÚBLICA nº
017/2008, com período para envio de contribuição de 20/11/2008 a
19/03/2009 e realização de Sessões ao Vivo-Presenciais nas cidades
de Porto Alegre-RS, São Paulo-SP, Belém-PA, Fortaleza-CE, RecifePE e Brasília-DF, em locais, datas e horários a serem divulgados pela
ANEEL em aviso complementar.
OBJETIVO da Consulta Pública: obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da norma que revisará as
condições gerais para a formação, funcionamento e operacionalização
dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica.
A documentação objeto desta Consulta Pública, o modelo
para envio de contribuições, assim como os critérios e procedimentos
para participação em Consulta Pública realizada pela ANEEL estão à
disposição dos interessados ou podem ser solicitados nos seguintes
endereços:
INTERNET: http://www.aneel.gov.br, área "A ANEEL", no
menu Audiências/Consultas/Fórum, Consultas Públicas, Consulta Ano
2008, item Consulta 017/2008 - "Mais detalhes"; e
ANEEL: SGAN - Quadra 603 - Módulo I - Térreo / Protocolo Geral da ANEEL, CEP 70.830-030, Brasília - DF, por meio do
correio eletrônico "cp017_2008@aneel.gov.br" ou pelo fax nº (61)
2192-8839.
O envio de contribuições pode ser realizado até as 18 horas
do dia 19 de março de 2009 nos endereços acima mencionados. O
cadastramento de expositores e participantes será realizado apenas na
secretaria do evento nos dias das Sessões ao Vivo-Presenciais.
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA

As Alegações Finais deverão ser apresentadas na Avenida Indianópolis, nº 1.111 - Planalto Paulista - São Paulo - SP - CEP 04063-002,
constando do documento, obrigatoriamente assinado, a identificação nominal do signatário, que deverá fazer a devida comprovação de sua
capacidade para assinar ou outorgar poderes para representação, sob pena de desentranhamento da peça dos autos e o não reconhecimento pela
autoridade julgadora.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através dos telefones (0XX11)2276.1337
FRANCISCO CHAGAS
Coordenador Regional do SAT
COMUNICADO Nº 209, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2008
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, em razão da não localização dos interessados nos endereços
constantes dos autos de infração lavrados, torna público, sob a forma de extrato, que os abaixo identificados deverão:
1 - Apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir desta publicação:
AUTODE INFRAÇÃO
233029
256819
239472
255728

PROCESSO N°
48610.004325/2007-94
48610.012148/2007-11
48610.012571/2007-11
48610.014160/2007-69

CPF/CNPJ
62.568.407/0001-77
03.110.739/0001-44
04.093.034/0001-29
04.092.468/0001-22

NOME E/OU RAZÃO SOCIAL
Geração Distribuidora de Produtos Químicos Ltda.
Energy Distribuidora e Transportadora de Derivados de Petroleo Ltda.
Comercio de Combustiveis Millenio de Campos Ltda.
Mercantil Rilos Ltda.

As Alegações Finais deverão ser apresentadas na Avenida Rio Branco, nº 65 - 14º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.090-004,
constando do documento, obrigatoriamente assinado, a identificação nominal do signatário, que deverá fazer a devida comprovação de sua
capacidade para assinar ou outorgar poderes para representação, sob pena de não reconhecimento da peça pela autoridade julgadora.
Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone (0XX21) 2112-8950.
JEFFERSON PARANHOS SANTOS
Superintendente de Fiscalização do Abastecimento

