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COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO
GRANDE DO SUL

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 23/2022

A CPRM, por intermédio de seu pregoeiro, torna público o resultado do Pregão
Eletrônico 23/2022/SUREG/PA, cujo objeto trata de Registro de preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para aquisições futuras e montagens de mobiliário composto por cadeiras e
mesas de escritório, tendo como vencedora a empresa: Item 01: ARAGORN SUPRIMENTOS
E MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ 31.586.441/0001-40, no valor unitário de R$ 1.230,00. Itens
02 e 03 cancelaods no julgamento. ATA nº 0004/2022.Os autos do processo nº
48095.004803/2022-71 encontram-se com vista franqueada aos interessados.

ALEXANDRE NOGUEIRA
Equipe de apoio

(SIDEC - 28/12/2022) 495550-29208-2022NE000001

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA
DIRETORIA DE GESTÃO CORPORATIVA

AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - LI.EPE.003/2022

República Federativa do Brasil
Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral
Loan No.: 9074 - BR
Título do Projeto: Estudo de Planejamento da Infraestrutura do Abastecimento de

Combustíveis.
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 20.
O Ministério de Minas e Energia recebeu financiamento do Banco Mundial para o

custeio do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral e pretende aplicar
parte dos recursos para serviços de consultoria.

A presente Manifestação de Interesse tem por objetivo seleção de empresas de
consultoria com vistas aos serviços de consultoria ("Serviços") para avaliar as áreas de
influência dos ativos de logística relacionados aos derivados de petróleo e das refinarias,
agregando análises de fluxos dos combustíveis considerando os aspectos socioambientais,
tributários, precificação, estimativas de demanda e população e a construção de um modelo
computacional capaz de representar o sistema do abastecimento nacional de derivados de
petróleo, considerando o futuro contexto de participação de múltiplos agentes econômicos
em um ambiente competitivo.

Os serviços abrangem 2 (duas) etapas conforme detalhadas no Termo de
Referência (TDR). O prazo de execução estimado é de 600 dias.

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE convida as empresas e/ou consórcios
elegíveis ("Consultores") a manifestar seu interesse em fornecer os serviços de acordo com o
TDR 20, disponível no endereço eletrônico: https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-2022

Os Consultores interessados devem fornecer informação que demonstre que eles
têm as qualificações requeridas e experiência relevante para prover os serviços. Os critérios da
Lista Curta são os seguintes:

Tempo de experiência da empresa em trabalhos relacionados: Ampla e notória
experiência (comprovada nos últimos 5 anos) no desenvolvimento de modelos de
programação; na elaboração de estudos socioambientais e realização de análises econômicas
do abastecimento de combustíveis ou possuir profissionais na equipe com experiência mínima
de 05 (cinco anos) em trabalhos relacionados aos estudos sobre a dinâmica do mercado de
abastecimento de combustíveis, da análise das áreas de influência dos diversos agentes, da
avaliação da concorrência nos diversos elos da cadeia de abastecimento de combustíveis,
desenvolvimento e definição da estrutura do sistema e das alternativas de programas
computacionais, desenvolvimento de modelo de análise do abastecimento nacional de
derivados de petróleo e desenvolvimento de modelo/ferramenta de análise de fluxos dos
combustíveis a partir dos aspectos socioambientais, tributários, precificação, estimativas de
demanda e população. Os Especialistas Principais não serão avaliados na etapa de Lista
Curta.

As Consultorias Interessadas em participar da seleção deverão dar a devida
atenção à Seção III, parágrafos 3.14, 3.16 e 3.17 do Regulamento de Aquisições para
Mutuários de Operações de Financiamento de Projetos de Investimento do Banco Mundial de
Julho de 2016 ("Regulamento de Aquisições"), que estabelece a política do Banco Mundial
sobre conflito de interesse.

As Consultoras poderão se associar com outras empresas com o fim de
melhorarem as suas qualificações, todavia, deverão indicar claramente se a associação será na
forma de joint venture (consórcio) ou subcontratação. No caso de joint venture (consórcio),
todos os seus membros deverão ser conjuntamente e solidariamente responsáveis pelo
contrato integral, se a joint venture (consórcio) for selecionada.

A Consultora vencedora será selecionada de acordo com o método Seleção
Baseada em Qualidade e Custo - SBQC como estabelecido no Regulamento de Aquisições.

As Manifestações de Interesse deverão ser enviadas para o e-mail
editais@epe.gov.br até 23 de janeiro de 2023.

A Solicitação de Manifestação de Interesse completa, com os Critérios para
Seleção da Lista Curta e os Formulários aplicáveis, podem ser acessados no website da EPE:
https://www.epe.gov.br/pt/a-epe/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/li-epe-003-
2022

Informamos existir uma limitação de recebimento de mensagens com anexos
superiores a 100 MB, de forma que arquivos que ultrapassem este tamanho devem ser
encaminhados por meio de link para download em serviços de armazenamento em nuvem.

Extensões de arquivos bloqueadas: ace, ani, apk, app, appx, arj, bat, cmd, com,
deb, dex, dll, docm, elf, exe, hta, img, jar, kext, lha, lib, library, lnk, lzh, macho, msc, msi, msix,
msp, mst, pif, ppa, ppam, reg, rev, scf, scr, sct, sys, uif, vb, vbe, vbs, vxd, wsc, wsf, wsh, xll, xz,
z..

Informações adicionais podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário
comercial (9h às 17h) ou e-mail: editais@epe.gov.br.

Empresa de Pesquisa Energética - EPE
Superintendência de Recursos Logísticos - SRL / Licitações
Praça Pio X, nº 54, Edifício Marques dos Reis, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
CEP 20.091-040
E-mail: editais@epe.gov.br

ANGELA REGINA LIVINO DE CARVALHO
Diretora

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1180/2022 - UASG 113206

Nº Processo: CMANTM202210149. Objeto: Fornecimento de 08 (oito)
Capacitores de Potência, posto CIF, na Unidade de Concentração de Urânio - URA ,
localizada no município de Caetité/BA, em conformidade com o Termo de Referência..
Total de Itens Licitados: 4. Edital: 29/12/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 330 b, Engenheiro Passos - Resende/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/113206-5-01180-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 29/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/01/2023
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital e suplementos
referentes a esta licitação estarão disponíveis no site da INB (www.inb.gov.br/licitacoes).

ALINE CEVESE RANGEL
Pregoeira

(SIASGnet - 21/12/2022) 113206-11504-2021NE000558

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1187/2022 - UASG 113206

Nº Processo: CPLAPN2022050050. Objeto: Fornecimento de tambores
metálicos, na Fábrica de Combustível Nuclear, das Indústrias Nucleares do Brasil - INB,
localizada no município de Resende/RJ, em conformidade com o Termo de Referência. O
Edital e suplementos referentes a esta licitação estarão disponíveis no site da INB
(www.inb.gov.br/licitacoes). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 29/12/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Rodovia Presidente Dutra Km 330, S/n° - Distrito de Engenheiro Passos,
- Resende/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/113206-5-01187-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 29/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 11/01/2023 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em
caso de eventual divergência existente entre as especificações técnicas descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerá sempre o especificado
no Edital do certame.

TALITA FONSECA DOS PRAZERES
Pregoeira

(SIASGnet - 28/12/2022) 113206-11504-2021NE000558

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1. Licitação nº PE.GCM.A.00165.2016. Aditamento 03 - TC 8000009716. 2. Nome da
Empresa: SIEMENS LTDA. CNPJ nº 44.013.159/0031-31. 4. Data de Assinatura: 26.12.2022.
D G F. G .

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003987270

Objeto: Serviços de manutenção mecânica em equipamentos industriais e serviços de
usinagem, com fornecimento de materiais, matéria-
prima e componentes básicos.
Abertura das propostas: 20/01/2023 às 17:00 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 7003992452

Objeto: Monitoramento isocinético das emissões atmosféricas em chaminés
Abertura das propostas: 19/01/2023 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 7003992486

Objeto: Purgador de vapor
Abertura das propostas: 06/01/2023 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 7003988439

Objeto: Licenciamento perpétuo de software para Classificação Não Supervisionada de
Fácies sísmicas, atualização e desenvolvimento
de novas funcionalidades.
Abertura das propostas: 19/01/2023 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 7003992544

Objeto: Serviços de apoio administrativo
Abertura das propostas: 19/01/2023 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 7003992546

Objeto: Aquisição de Catalisador de Hidrotratamento HDT IV
Abertura das propostas: 06/01/2023 às 17:00 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 7003992481

Objeto: Aquisição de Elemento tipo cartucho comp. 42,86 micrometro para ar 0,5nm 98,50
eficiência
Abertura das propostas: 06/01/2023 às 17:00 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 7003992529

Objeto: Aquisições SPOT de MODEMs via Satélite 200Mbps e MODEMs LTE EX.
Abertura das propostas: 05/01/2023 às 17:00 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 7003992499

Objeto: Aquisição de Jogo de anéis de vedação o Viton
Abertura das propostas: 06/01/2023 às 17:00 horas.

A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal
www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO


