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AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003397822

O processo de Modo de Disputa Aberto 7003397822 que objetiva
comprar/contratar Serviços de Suporte técnico de informática para software e
equipamentos Juniper possui previsão de início para em 15/01/2021 às 08:00 horas.,
previsão para abertura de propostas em 05/02/2021 às 12:00 horas. e previsão de data de
início da disputa em 05/02/2021 às 14:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada atravésdo portal
www.petronect.com.br".

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003397060

Objeto: Aquisição de visores e indicadores de nível
Abertura das propostas: 25/01/2021 às 18:00 horas.
A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal

www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003397061

Objeto: Aquisição de dispositivos e acessórios de proteção de circuitos
elétricos

Abertura das propostas: 22/01/2021 às 18:00 horas.
A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal

www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003399678

O processo de Modo de Disputa Aberto 7003399678 que objetiva
comprar/contratar Afretamento de embarcação OSRV 750 possui previsão de início para
em 15/01/2021 às 08:00 horas., previsão para abertura de propostas em 05/02/2021 às
16:00 horas. e previsão de data de início da disputa em 08/02/2021 às 09:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada atravésdo portal
www.petronect.com.br".

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003399682

O processo de Modo de Disputa Aberto 7003399682 que objetiva
comprar/contratar Afretamento de embarcação OSRV 66 possui previsão de início para em
15/01/2021 às 08:00 horas., previsão para abertura de propostas em 19/03/2021 às 16:00
horas. e previsão de data de início da disputa em 23/03/2021 às 14:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada atravésdo portal
www.petronect.com.br".

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003400057

Objeto: Aquisição de Parafuso estojo liga Ni B446 UNS N06625
Abertura das propostas: 25/01/2021 às 18:00 horas.
A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal

www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003399677

Objeto: Serviços de aquisição de licenças de software por subscrição,
treinamento, configuração e implementação do software

de planejamento da produção de refinarias da PETROBRAS.
Abertura das propostas: 08/02/2021 às 12:00 horas.
A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal

www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003394049

Objeto: Manutenção em paradas da REDUC englobando caldeiraria, soldagem,
montagem e desmontagem de andaimes e manutenção

complementar em equipamentos e sistemas.
Abertura das propostas: 08/02/2021 às 11:00 horas.
A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal

www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

GERÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROMOÇÕES
AVISO DE LICENÇA

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - PRAZO DE 10 DIAS
A Petróleo Brasileiro S.A - PETROBRAS representada pela Unidade de Negócio

de Exploração e Produção do Espírito Santo - UN-ES, torna público que obteve em
31/12/2020 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, através do Processo IBAMA nº 02001.000128/2018-26, 3º Termo Aditivo ao
Termo de Compromisso Ambiental TCA nº 3/2020-GABIN.

Vitória-ES, 6 de janeiro de 2021.
CESAR CUNHA DE SOUZA

Gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PETROBRAS TRANSPORTE SA - TRANSPETRO, por meio do Gerente de Gestão
de Fornecedores, notifica a Empresa PHD SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS
LTDA, CNPJ 05.836.651/0001-30, após frustradas tentativas de entrega de correspondência
no endereço constante no cadastro, referente ao contrato 4600013870.

Comunicamos que, em função descumprimento parcial do Contrato
4600013870, evidenciado por atrasos na entrega dos serviços e mobilização de equipe
insuficiente para atender às demandas, culminando na inexecução parcial do Contrato e
rescisão unilateral por parte da Transpetro, a empresa PHD SERVICOS DE MANUT E N C AO
EM MAQUINAS LTDA encontra-se sujeita à aplicação de Sanção Administrativa, nos termos
previstos no Decreto 2.745/98 (item 7.3) e no Manual Petrobras para Contratação (MPC,
capítulo 9), bem como na Lei 13.303/2016 e no Regulamento de Licitações e Contratos da
PETROBRAS - RLCP (art. 205 e seguintes).

Comunicamos que fica concedido o prazo de 10 dias úteis, a contar do
recebimento desta, para a apresentação da defesa e documentos que entender
pertinentes.

Caso deseje ter acesso aos documentos que instruíram o processo, visando
resguardar a confidencialidade das informações, deverá ser enviada solicitação para o
endereço eletrônico abaixo, indicando o e-mail para o qual esta comissão deve encaminhar
os documentos requeridos. A solicitação de acesso aos documentos suspende o prazo para
defesa até que sejam disponibilizados pela Transpetro.

A apresentação de defesa ou de solicitação de acesso aos documentos que
instruíram o referido processo deve ser firmada pelo representante legal da empresa, com
envio de documentação que comprove esta condição.

A defesa ou solicitação de acesso à documentação que instruiu o referido
processo deve ser encaminhada para o endereço eletrônico
caasetransp@transpetro.com.br.

CLEUBER WUDSON TORRES QUEIROZ
Gerente de Gestão de Fornecedores

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A PETROBRAS TRANSPORTE SA - TRANSPETRO, por meio do Gerente de Gestão
de Fornecedores, notifica a Empresa PHD SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS
LTDA, CNPJ 05.836.651/0001-30, após frustradas tentativas de entrega de correspondência
no endereço constante no cadastro, referente ao contrato 4600013827.

Comunicamos que, em função de descumprimento parcial do objeto contratual,
com a desmobilização da equipe de prestadores dos Serviços Técnicos para o Centro
Emergencial de Reparo de Dutos - CREDUTO, em 25/03/2019, o que resultou na rescisão
do Contrato por culpa da CONTRATADA, acarretando a descontinuidade da prestação dos
serviços objetos do referido Contrato 4600013827 e prejuízos para a TRANSPETRO, a
empresa PHD SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA, encontra-se sujeita à
aplicação de Sanção Administrativa, nos termos previstos no Decreto 2.745/98 (item 7.3) e
no Manual Petrobras para Contratação (MPC, capítulo 9), bem como na Lei 13.303/2016 e
no Regulamento de Licitações e Contratos da PETROBRAS - RLCP (art. 205 e seguintes).

Comunicamos que fica concedido o prazo de 10 dias úteis, a contar do
recebimento desta, para a apresentação da defesa e documentos que entender
pertinentes.

Caso deseje ter acesso aos documentos que instruíram o processo, visando
resguardar a confidencialidade das informações, deverá ser enviada solicitação para o
endereço eletrônico abaixo, indicando o e-mail para o qual esta comissão deve encaminhar
os documentos requeridos. A solicitação de acesso aos documentos suspende o prazo para
defesa até que sejam disponibilizados pela Transpetro.

A apresentação de defesa ou de solicitação de acesso aos documentos que
instruíram o referido processo deve ser firmada pelo representante legal da empresa, com
envio de documentação que comprove esta condição.

A defesa ou solicitação de acesso à documentação que instruiu o referido
processo deve ser encaminhada para o endereço eletrônico
caasetransp@transpetro.com.br.

CLEUBER WUDSON TORRES QUEIROZ
Gerente de Gestão de Fornecedores

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003397961

O processo de Pregão Eletrônico 7003397961 que objetiva comprar/contratar
Locação e Serviço de condução de veículos para as instalações da Transpetro na UN São
Paulo Planalto e Centro-Oeste possui previsão de início para em 15/01/2021 às 11:00
horas., previsão para abertura de propostas em 27/01/2021 às 11:00 horas. e previsão de
data de início da disputa em 27/01/2021 às 14:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada através do portal
www.petronect.com.br".

TAINA COCCHI SANTOS
Pregoeiro(a)

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003399679

O processo de Modo de Disputa Aberto 7003399679 que objetiva
comprar/contratar Serviço especializado de recrutamento e seleção de executivos possui
previsão de início para em 15/01/2021 às 11:00 horas., previsão para abertura de
propostas em 08/02/2021 às 11:00 horas. e previsão de data de início da disputa em
08/02/2021 às 14:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada atravésdo portal
www.petronect.com.br".

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 905224/2020, Nº Processo: 00135222484202072, Concedente:
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Convenente: POLICIA CIVIL DO ESTADO
DO ACRE - PCAC CNPJ nº 10584440000197, Objeto: Implantação e equipagem do Núcleo
Integrado de Atendimento à Mulher da Delegacia da 2ª Regional de Rio Branco., Valor
Total: R$ 249.788,29, Valor de Contrapartida: R$ 249,79, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2021 - R$ 249.538,50, Crédito Orçamentário: Vigência:
29/12/2020 a 29/04/2022, Data de Assinatura: 29/12/2020, Signatários: Concedente:
CRISTIANE RODRIGUES BRITTO CPF nº 786.131.595-91, Convenente: JOSEMAR MOREIRA
PORTES CPF nº 521.479.326-04.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Nº 905601/2020, Nº Processo: 00135213681202009,
Concedente: MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Convenente: ASSOC I AC AO
VIRGEM DE GUADALUPE CNPJ nº 20149598000192, Objeto: Projeto Futuras Mães:
assistência social e apoio na área de saúde a mulheres gestantes em situação de
vulnerabilidade social, Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a
ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 100.000,00, Crédito
Orçamentário: Vigência: 28/12/2020 a 28/12/2021, Data de Assinatura: 28/12/2020,
Signatários: Concedente: CRISTIANE RODRIGUES BRITTO CPF nº 786.131.595-91,
Convenente: MARIANGELA CONSOLI DE OLIVEIRA CPF nº 310.639.856-68.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 904189/2020, Nº Processo: 00135217248202034,
Concedente: MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Convenente:
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA CNPJ nº 82951294000100,
Objeto: Fortalecer o Programa Rede Catarina de Proteção à Mulher da Polícia
Militar e a investigação na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à
Mulher e ao Idoso - DPCAMI da Polícia Civil, com aquisição de viaturas
operacionais, no município de Lages/SC., Valor Total: R$ 143.905,31, Valor de
Contrapartida: R$ 7.476,23, Valor a ser transferido ou descentralizado por
exercício: 2020 - R$ 136.429,08, Crédito Orçamentário: Vigência: 28/12/2020 a
28/12/2021, Data de Assinatura: 28/12/2020, Signatários: Concedente:
CRISTIANE RODRIGUES BRITTO CPF nº 786.131.595-91, Convenente: PAULO
NORBERTO KOERICH CPF nº 580.254.219-53.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

		paulo_cesar@in.gov.br
	2021-01-15T03:27:03-0300
	Imprensa Nacional
	Diário Oficial




