Nº 2, segunda-feira, 5 de janeiro de 2015
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000302 - GERAD/DR/SPM
Objeto: prestação de serviços em regime de empreitada por
preço unitário de manutenção predial corretiva emergencial, programada e preventiva, em imóveis ocupados pela CONTRATANTE na
faixa de CEP 06 da DR/SPM, conforme Especificação Técnica e
demais condições do Edital e seus Anexos. Download do edital no
sítio http://www.licitacoes-e.com.br. (ID desta licitação 568101). O
acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das
10h00min do dia 19/01/2015. Abertura das Propostas: 20/01/2015 às
08h30min. Início da Disputa de Lances às 14h00min dia 20/01/2015
(horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital
deverão ser enviadas ao endereço eletrônico geradpregao@correios.com.br. No campo "assunto" mencionar PGE 14000302.
THAYSE CARVALHO SILVA DE SANTANA
Pregoeiro

3
crição Técnica e demais condições do edital e seus anexos. Recebimento das propostas: no endereço http://www.correios.com.br, até
às 09:00 horas, do dia 20/01/2015. Abertura das propostas: em
20/01/2015, às 09:00 horas. Início da disputa de preços: às 15:00
horas, do dia 20/01/2015. Obtenção do edital: no endereço eletrônico
acima. Informações: pelo tel./fax: (0xx82) 3216-7946/7947 e nos seguintes horários: 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.
SORAYA MARIA PACÍFICO DE OLIVEIRA
Pregoeira

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

PREGÃO ELETRÔNICO N o- 14000309 - GERAD/DR/SPM

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2014 - UASG 323031

Objeto: prestação de serviços de manutenção predial corretiva emergencial, programada e preventiva, conservação e instalação no Complexo Saúde - DR/SPM, conforme Especificação Técnica e demais condições deste Edital e seus Anexos. Download do
edital no sítio http://www.licitacoes-e.com.br. (ID desta licitação
568850). O acolhimento das propostas no referido sítio dar-se-á a
partir das 10h00min do dia 19/01/2015. Abertura das Propostas:
20/01/2015 às 08h30min. Início da Disputa de Lances às 09h30min
dia 20/01/2015 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento
acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico geradpregao@correios.com.br. No campo "assunto" mencionar PGE
14000309.

Número do Contrato: 9105/2012.
Nº Processo: 48610005811201297.
PREGÃO SISPP Nº 75/2012. Contratante: AGENCIA NACIONAL
DO PETROLEO, GAS-NATURAL E BIOCOMBUSTI. CNPJ Contratado: 24916280000140. Contratado : CONSTRUTORA LDN LTDA -Objeto: Alterar a cláusula sétima do contrato, que passa a ter o
prazo de vigência de 29 (vinte nove) meses e acrescentar R$
315.724,00 (trezentos quinze mil setecentos e vinte e quatro reais) ao
valor total do contrato a fim de atender novas exigências do Corpo de
Bombeiros, adequações em áreas do subsolo, instalações de rodapé de
granito em diversos ambientes, corrimão nopavimento técnicoe a administração da obra por mais 30 dias. Fundamento Legal: Artigo 65,÷
1º da Lei 8666/93Vigência: 29/12/2014 a 14/07/2015. Valor Total:
R$315.724,00. Fonte: 174022064 - 2014NE801889. Data de Assinatura: 29/12/2014.

ARTUR RIBEIRO
Pregoeiro

(SICON - 02/01/2015) 323031-32205-2014NE800435
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 54/2014

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 14000310 - GERAD/DR/SPM
Objeto: prestação de serviço de transporte urbano de cargas,
na modalidade LINHAS DE TRANSPORTE URBANO - LTU, conforme Especificação Técnica e demais condições do Edital e seus
Anexos. Download do edital no sítio http://www.licitacoes-e.com.br.
(ID desta licitação 569089). O acolhimento das propostas no referido
sítio dar-se-á a partir das 10h00min do dia 19/01/2015. Abertura das
Propostas: 20/01/2015 às 08h30min. Início da Disputa de Lances às
09h30min dia 20/01/2015 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico geradpregao@correios.com.br. No campo "assunto" mencionar PGE 14000310.

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 23/12/2014 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de suporte e manutenção de
hardware e software em equipamento do tipo storage de dados, marca
Hitachi, modelo AMS 500, em operação no BDEP/URCA - Rio de
Janeiro, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital:

PREGÃO ELETRÔNICO N 14000300 - GERAD/DR/SPM
Objeto: prestação de serviços de coleta, transporte e deposição de resíduos domiciliares compactáveis (papéis, detritos alimentares etc) originários das atividades do Complexo Logístico Cajamar / ECT - Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, não
abrangidos pela coleta regular de lixo realizada pela Prefeitura Municipal de Cajamar, discriminados no quadro abaixo, conforme Descrição Técnica e demais condições deste Edital e seus Anexos. Download do edital no sítio http://www.licitacoes-e.com.br. (ID desta licitação 563229). O acolhimento das propostas no referido sítio darse-á a partir das 10h00min do dia 16/01/2015. Abertura das Propostas: 19/01/2015 às 08h30min. Início da Disputa de Lances às
09h30min dia 19/01/2015 (horário de Brasília). Solicitações de esclarecimento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço eletrônico geradpregao@correios.com.br. No campo "assunto" mencionar PGE 14000300.
CLEITON MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL EM SERGIPE
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 29/2014
Objeto: Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de
Cargas com Motorista para DR/SE. Edital e informações: www.correios.com.br; telefone/fax: (79) 2107-6125/2107-6110; e-mail: geradcpl-se@correios.com.br. Sessão pública pela internet no sítio: www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das propostas até 16/01/2015 às
09:00. Disputa de preços: 16/01/2015 às 10:00.
MARIA GLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA
Pregoeiro

DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 29/2014

CEZAR CARAM ISSA
Superintendente de Gestão Financeira
e Administrativa
(SIDEC - 02/01/2015) 323031-32205-2014NE800435

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://www.brasil-rounds.gov.br e
http://www.anp.gov.br o pré-edital e a minuta do contrato de concessão da 1ª Licitação para Transporte de Gás Natural, nos termos da
Lei nº 11.909/2009 e da Resolução ANP nº 39/2014. O pré-edital e a
minuta do contrato de concessão também estão disponíveis, no horário de 09h00min às 18h00min, nas dependências da Superintendência de Promoção de Licitações da ANP, situada na Av. Rio Branco
nº 65, 18º andar, Centro, Rio de Janeiro-RJ.
MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD
Diretora-Geral
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 30
A DIRETORA-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso
de suas atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº
1332, de 23 de dezembro de 2014, e no que consta no processo nº
48610.006706/2014-37,
Comunica que realizará Audiência Pública no dia 24 de
fevereiro de 2014, precedida de Consulta Pública no período de 30
(trinta) dias, contados a partir da publicação deste Aviso no Diário
Oficial da União, excluindo-se da contagem o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento.
OBJETIVO: Obter subsídios e informações adicionais sobre
o pré-edital e a minuta do contrato de concessão da 1ª Licitação para
Transporte de Gás Natural.
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://www.brasil-rounds.gov.br e http://www.anp.gov.br.
MAGDA MARIA DE REGINA CHAMBRIARD

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DO ABASTECIMENTO

RAQUEL KOKA DE SOUZA
Pregoeiro
o-

05/01/2015 das 09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00. Endereço: Av
Rio Branco Nº 65 - 12º ao 22 Andar - Bairro Centro Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 23/12/2014 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/01/2015, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br.
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COMUNICADO Nº 1, DE 2 DE JANEIRO DE 2015
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 DEFESA ADMINISTRATIVA, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir desta publicação:
AUTO DE INFRAÇÃO
416420

PROCESSO Nº
48610.001607/2014-69

CPF / CNPJ
00.826.662/0001-15

NOME E/OU RAZÃO SOCIAL
DCP DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

2 - A Defesa deverá ser apresentada 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.
3 - Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone (21) 2112-8910 ou através do email: sat-rj@anp.gov.br
CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA
Superintendente
COMUNICADO Nº 2, DE 2 DE JANEIRO DE 2015
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:
AUTO DE INFRAÇÃO
406988
398365

PROCESSO Nº

CPF / CNPJ

48610.000109/2014-07
48610.003820/2013-24

33.664.228/0001-35
07.143.166/0001-06

NOME E/OU RAZÃO SOCIAL
USINA BARRACOOL S/A
AUTO POSTO MIRALHETE LTDA

2 - 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.
3 - Outros esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do telefone (21) 2112-8910 ou através do email: sat-rj@anp.gov.br
CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA
Superintendente
COMUNICADO Nº 3, DE 2 DE JANEIRO DE 2015
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, com base no que dispõe o art. 12 do Decreto nº 2.953, de
28/01/1999, e em razão da não localização dos interessados nos endereços constantes dos autos de infração lavrados e na base de dados da ANP,
torna público, sob a forma de extrato, a intimação da EXTINÇÃO dos processos administrativos relacionados abaixo, cujos autos de infração
foram julgados INSUBSISTENTES, pela razões constantes nos mesmos.
AUTO DE INFRAÇÃO
351207

Objeto: Pregão Eletrônico nº 029/2014 - Aviso de Licitação
referente ao PGE_029/2014, que visa à prestação de serviço de gerenciamento informatizado do abastecimento da frota de veículos
automotores da ECT - DR/AL, conforme Especificação Técnica/DesEste documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032015010500077

NÚMERO
DO PROCESSO
48610.004225/2013-14

CNPJ/CPF
11.450.918/0001-59

NOME
DU CHEGAZ COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME

CARLOS ORLANDO ENRIQUE DA SILVA
Superintendente
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

