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TERMO DE REFERÊNCIA – TDR 20 

ESTUDO DE PLANEJAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMENTO DE 

COMBUSTÍVEIS 

1. CONTEXTO 

Segundo o art. 2º da Lei nº 10.847, de 15 de março de 2004, a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), empresa pública brasileira vinculada ao Ministério de Minas e Energia 

(MME), tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a 

subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás 

natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência 

energética. 

Compete à EPE, dentre outras atribuições, a promoção de estudos de mercado visando 

definir cenários de demanda e oferta de petróleo, seus derivados e produtos petroquímicos, 

conforme art. 4º da Lei 10.847/2004. À Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis (DPG) da EPE compete coordenar, orientar e acompanhar as atividades de 

estudos sobre a infraestrutura, oferta, produção, transformação, comercialização e 

abastecimento de petróleo e seus derivados. Ademais, a EPE frequentemente desenvolve 

análises sobre os potenciais efeitos de mudanças regulatórias e de implementação de políticas 

públicas, além de promover estudos voltados a programas de apoio para modernização e 

capacitação da indústria nacional, visando maximizar a participação desta no esforço de 

fornecimento dos bens e equipamentos necessários para a expansão do setor energético. Essas 

análises e pesquisas subsidiam a formulação, o planejamento e a implementação de ações do 

MME, no âmbito da política energética nacional. Nesse sentido, destacam-se iniciativas 

governamentais como Abastece Brasil. 

Abastece Brasil é um programa do Governo Federal para proposição de ações e medidas 

visando garantir o fornecimento de combustíveis, demais derivados de petróleo e 

biocombustíveis no Brasil. Busca-se a promoção de uma oferta compatível com o 

crescimento da demanda, capaz de atender ao consumidor brasileiro em condições adequadas 

de preço e qualidade, em um ambiente regulatório objetivo, claro e favorável aos 

investimentos para a expansão do setor downstream. Esta iniciativa é relevante em um 

cenário de mudança de estratégia da estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para os 

segmentos de refino, transporte, armazenamento e comercialização de derivados. Com a 
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sinalização de reposicionamento da Petrobras, considera-se que o País passa a apresentar 

oportunidades para investidores privados em infraestrutura. 

Sendo a Petrobras proprietária da maioria dos ativos de produção de derivados e 

logísticos, em especial, de transporte de derivados de petróleo, e de terminais estratégicos, 

os estudos desenvolvidos são relevantes para estimular a competitividade crescente nos 

mercados de combustíveis, frente ao novo papel da Petrobras. Além da necessidade de 

investimento em refino, serão essenciais investimentos em infraestrutura para movimentação 

de petróleo, seus derivados e biocombustíveis líquidos (dutos, tanques e terminais). 

Merece destaque que a EPE como participante do núcleo de coordenação do programa 

Abastece Brasil, conjuntamente com o MME e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), deve prestar suporte e realizar análises, estudos e aprimoramento 

do ferramental técnico com vistas ao atendimento das tarefas do Abastece Brasil e para 

realização das atividades que subsidiarão a tomada de decisões por parte do Governo Federal. 

2. JUSTIFICATIVA 

A Petrobras, detentora de 99% da capacidade de processamento do parque de refino 

nacional e proprietária de grande parte da infraestrutura primária de abastecimento no País, 

em 2016, apresentou revisão de sua política de abastecimento, apresentando desde então 

diversas oportunidades de desinvestimento referentes à alienação de sua participação em 

ativos de refino e logística no País. Neste novo contexto, não havendo garantia de 

abastecimento por parte da empresa que possui elevado poder de mercado, estudos acerca do 

Planejamento da Infraestrutura de Abastecimento de Combustíveis são relevantes para a 

construção de arcabouço técnico sobre o assunto, com vistas à elaboração de estudos que 

subsidiem o MME no planejamento energético nacional no médio e longo prazos. 

É importante ressaltar que o abastecimento nacional de combustíveis é considerado de 

utilidade pública pelo §1º do Art. 1º da Lei nº 9.847/1999. Além disso, destaca-se que a Lei 

nº 9.478/1997, em seu Art. 1º, explicita que as políticas nacionais para o aproveitamento 

racional das fontes de energia visam: i) preservar o interesse nacional; ii) proteger os 

interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; iii) garantir o 

fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional; iv) ampliar a 

competitividade do País no mercado internacional; v) promover a livre concorrência; 

vi) entre outros. O tema também está interligado ao planejamento estratégico do MME, 
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associado à busca da segurança do abastecimento energético nacional e à ação da agenda 

prioritária, que visa à atração de investimentos em refino e logística. A construção e o 

aperfeiçoamento de ferramental para análise do abastecimento de combustíveis estão 

associados ao planejamento estratégico da EPE, órgão de Estado que tem como missão 

realizar estudos e pesquisas de alto nível de qualidade para subsidiar o planejamento 

energético nacional. O conhecimento sobre as questões pertinentes ao Planejamento da 

Infraestrutura de Abastecimento de Combustíveis é fundamental nas discussões a serem 

realizadas no âmbito do programa governamental Abastece Brasil e para a construção das 

diretrizes estratégicas para o abastecimento nacional a serem definidas pelo Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE), do qual EPE e MME são participantes. 

Aderente às suas atribuições regimentais, a Superintendência de Derivados de Petróleo 

e Biocombustíveis (SDB) da EPE desenvolve atividades relacionadas à modelagem e às 

projeções de oferta e demanda de derivados de petróleo e de biocombustíveis. 

A fim de subsidiar e orientar o planejamento energético brasileiro, a SDB analisa as 

condições de atendimento ao mercado doméstico, ressaltando as necessidades de importação 

de derivados, as possibilidades de exportação de petróleo e a importância dos investimentos 

no parque de refino e na infraestrutura logística. Além disso, analisa questões semelhantes 

para a cadeia de biocombustíveis. 

Entre as ferramentas desenvolvidas e utilizadas pela EPE para processo de análise dos 

fluxos de petróleo e derivados entre as diversas regiões de produção e consumo está o Modelo 

de Planejamento do Abastecimento de Derivados de Petróleo (Plandepe). Trata-se de um 

modelo matemático de programação linear inteira mista (PLIM) de grande porte, sendo uma 

ferramenta de análise integrada cujo equacionamento matemático descreve as principais 

atividades do sistema de abastecimento de derivados de petróleo do Brasil. 

Busca-se aperfeiçoar a ferramenta através da otimização dos modelos de análise dos 

fluxos logísticos de abastecimento de combustíveis e outros derivados de petróleo, a fim de 

atender a dada função objetivo, que atualmente é a minimização dos custos totais envolvidos 

para o atendimento das demandas existentes. Em um novo contexto do downstream nacional, 

com a possibilidade de maior número de agentes econômicos, destaca-se a necessidade de 

desenvolvimento de ferramenta de análise do abastecimento nacional de combustíveis que 

considere aspectos de mercado competitivo. 
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Além disso, os estudos para expansão da infraestrutura dutoviária de transporte de 

combustíveis e outros derivados de petróleo, bem como o estudo de viabilidade técnica e 

econômica de terminais e instalações complementares, irão complementar e integrar aos 

estudos já desenvolvidos pela EPE através de seus diversos sistemas de estimativas de 

investimentos em infraestruturas. 

Ademais, é importante avaliar a influência de ativos de produção e movimentação, 

agregando a criação de ferramentas para análise de fluxos dos combustíveis a partir de 

aspectos sociodemográficos, ambientais, econômicos e estimativas de demanda, 

apresentados na forma de indicadores. 

Ressalta-se que, a despeito da importância das ferramentas acima descritas, que os 

recursos humanos presentes na EPE não dispõem da expertise necessária à realização de tais 

atividades, não sendo suficientes para garantir o desenvolvimento das ferramentas citadas 

anteriormente, que são fundamentais para orientar as políticas públicas setoriais. Nesse 

sentido, é necessária a contratação de consultores especializados dedicados. 

3. OBJETIVO 

Conhecimento da dinâmica do mercado de abastecimento de combustíveis, análise das 

áreas de influência1 dos diversos agentes, avaliação da concorrência nos diversos elos da 

cadeia de abastecimento de combustíveis, conhecimento sobre as estruturas de abastecimento 

em outros países. São contratações de serviços de consultoria para o desenvolvimento de 

estudos e ferramentas de suporte ao planejamento da infraestrutura relacionada ao 

abastecimento de combustíveis. Dentre elas, a contratação de um estudo para avaliação de 

áreas de influência dos ativos de logística relacionados aos derivados de petróleo e das 

refinarias, agregando análises de fluxos dos combustíveis a partir dos aspectos 

socioambientais, tributários, precificação, estimativas de demanda e população, 

 

1 Segundo a American Marketing Association (AMA), a área de influência é uma área geográfica contendo os consumidores 

de uma empresa particular ou grupo de empresas para bens ou serviços específicos (Bennett citado por Berman e Evans, 

1998). 
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considerando as externalidades positivas e negativas. Adicionalmente, vislumbra-se a 

contratação de consultoria para a construção de um modelo que seja 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, e, assim, 

auxiliar a empresa em seus estudos e pesquisas com vistas ao planejamento energético 

nacional. A ferramenta deverá ser desenhada para permitir uma ampla gama de análises de 

impactos regulatórios e de políticas públicas, incluindo mudanças relacionadas à introdução 

de novas tecnologias e combustíveis, especificação de produtos, mercado de créditos de 

carbono, restrição de emissões, e mudanças na tributação dos combustíveis. A ferramenta 

deve ser de fácil manutenção e uso, com aplicação das melhores práticas de desenvolvimento 

de soluções computacionais. A(s) empresa(s) contratada(s) deverá(ão) desenvolver 

atividades relacionadas à definição da estrutura do sistema e das alternativas de programas 

computacionais que serão utilizados no desenvolvimento da ferramenta; especificação, 

desenvolvimento e a implementação. 

4. ALCANCE 

Os produtos oriundos deste trabalho destinam-se ao aprimoramento das atividades, seja 

para a atualização pela EPE do sistema de modelagem de abastecimento nacional de 

derivados de petróleo e para o acompanhamento do atingimento de metas de 

desenvolvimento sustentável assumidas nacional e internacionalmente pelo Governo 

Brasileiro. 

Ressalta-se que o aprimoramento das ferramentas de análise permitirá o 

desenvolvimento de estudos que darão suporte à iniciativa Abastece Brasil, não se 

restringindo a esta finalidade. Outros produtos da EPE, tais como o Plano Decenal de 

Expansão de Energia (PDE) e Plano Nacional de Energia (PNE) refletirão este 

aprimoramento, beneficiando o planejamento energético nacional. 

5. PRODUTOS 

Os produtos esperados oriundos da contratação são os seguintes: 

ETAPA 1: avaliação da dinâmica do mercado de abastecimento de combustíveis e 

perspectivas quanto às áreas de influência. 
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• Item 1 - Estudo que apresente conteúdo a respeito da 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 e sobre as estruturas de abastecimento em outros 

países; 

De forma simplificada, a Figura 1 ilustra as atividades da cadeia do abastecimento de 

derivados de petróleo: 

 
 

Figura 1 - Representação simplificada das atividades do abastecimento de derivados de petróleo 
Fonte: Elaboração própria com imagens de Freepik / Flaticon. 
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O planejamento de longo prazo do abastecimento de combustíveis2 é um problema 

complexo, que envolve múltiplas variáveis e restrições, além de grandes incertezas. Por esse 

motivo, modelos matemáticos são amplamente utilizados como ferramentas de apoio à 

decisão neste tipo de questão, permitindo uma avaliação estratégica, sistemática e integrada 

dos principais componentes envolvidos na cadeia de suprimentos. 

O conhecimento da 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 e sobre as estruturas de 

abastecimento em outros países é fundamental para desenvolvimento de métodos e 

metodologia para a solução do problema descrito. 

A partir deste conhecimento, a EPE busca um modelo matemático de grande porte, 

uma ferramenta de análise integrada cujo equacionamento matemático descreverá as 

principais atividades do sistema de abastecimento nacional de combustíveis. 

 

ETAPA 2: desenvolvimento do Modelo de Análise do Abastecimento Nacional de 

Combustíveis 

 

2 A análise para atendimento ao produto 1 inclui combustíveis derivados de petróleo, sintéticos e 

biocombustíveis. 
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A modelagem contemplará a integração entre a produção nacional de petróleo e de 

líquidos de gás natural, as possibilidades de importação e exportação de petróleo e derivados, 

o processamento de petróleo e a produção de derivados nas refinarias e demais unidades 

produtoras e seus respectivos combustíveis, a infraestrutura de transporte de petróleo e 

combustíveis, e a demanda doméstica de combustíveis segmentada em centros de consumo3. 

Para isso, o modelo deverá incluir alguns métodos de complexidade compatível com o 

problema tais como teoria dos jogos, programação estocástica, programação inteira mista/não 

linear, métodos de decomposição do problema de otimização; programação com múltiplos 

agentes e múltiplos estágios; métodos de aprendizado de máquina. 

O projeto visa prover à EPE uma ferramenta que seja capaz de representar de forma 

adequada a logística de oferta primária da indústria nacional do petróleo, biocombustíveis e 

combustíveis sintéticos, considerando o futuro contexto de descarbonização, de transição 

energética e de participação de múltiplos agentes econômicos em um ambiente competitivo. 

O modelo, respeitando as interdependências entre os elos da cadeia e de forma otimizada, 

deverá realizar projeções sobre a oferta nacional de combustíveis, visando ao atendimento da 

demanda doméstica desses produtos. A nova ferramenta de planejamento deverá ser capaz 

de reduzir inconsistências e fragilidades, além de adicionar capacidades e funcionalidades. 

A etapa 2 compreende os itens 2.a, 2.b e 2.c. O Item 2.a é referente à especificação 

conceitual do produto, o Item 2.b compreende a implementação do modelo matemático em 

linguagem de programação e o Item 2.c trata-se de ferramenta de visualização dos resultados. 

 

3 Para além do foco apenas em abastecimento de derivados, o planejamento requer uma integração crescente 

com olhar para alternativas. Neste sentido, o desenvolvimento proposto vai além do abastecimento de derivados 

de petróleo, devendo considerar a inserção futura de módulo para biocombustíveis, além de já considerar 

módulo de combustíveis sintéticos. 
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O diagrama na Figura 2 sintetiza os módulos a serem entregues e seus papéis. Haverá 

um banco de dados relacional que servirá para armazenar as entradas e saídas do modelo e 

as informações adicionais com as quais as saídas devem ser cruzadas a fim de gerar 

visualizações. A modelagem deste banco está incluída na entrega referente ao Item 2.a. O 

módulo referente à implementação do modelo matemático consiste no Item 2.b. Ele deve ser 

entregue em Python e deve seguir os critérios de engenharia de software descritos a seguir. 

O Item 2.b também inclui a entrega de um procedimento e dos conteúdos necessários para 

uma carga inicial no banco. O módulo referente à visualização de dados é o Item 2.c e deve 

ser uma aplicação web entregue em Python ou R/Shiny (Shiny é uma biblioteca que facilita 

a criação de aplicações web interativas). O módulo de visualização de dados também deve 

seguir os critérios de engenharia de software definidos neste documento. 
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Figura 2 – Diagrama esquemático dos componentes da solução e seus papéis 

Fonte: Elaboração própria 

Os produtos de software (itens 2.b e 2.c) devem seguir os critérios de engenharia de 

software listados a seguir: 

• As bibliotecas já prontas usadas no código deverão ter uso gratuito, código aberto 

e devem ser vastamente conhecidas pela comunidade. Toda biblioteca utilizada 

deverá ser aprovada pela EPE; 
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• O código em linguagem de programação deve estar modularizado seguindo boas 

práticas arquiteturais do ponto de vista de engenharia de software, para garantia 

da qualidade do produto e facilidade de manutenção e extensão; 

• A entrega do código deve ser feita em formato de pacotes na linguagem em que 

for desenvolvido. Os pacotes devem seguir os mesmos requisitos dos repositórios 

oficiais da linguagem: Python Package Index (PyPI) e The Compreensive R 

Archive Network (CRAN). 

• Deve haver repositórios compartilhados do tipo GIT acessíveis pela equipe da 

EPE desde o início do desenvolvimento. O versionamento deve ser feito nestes 

repositórios durante o desenvolvimento e durante o período de manutenção. 

• Os pacotes criados devem ser documentados e deve ser gerado um manual com a 

descrição das entidades pertencentes aos pacotes: funções exportadas, 

parâmetros, classes exportadas, etc. Os manuais dos pacotes devem ser criados 

automaticamente a partir de comentários inline (docstrings), usando um dos 

estilos de documentação mais usados pela linguagem Python, como Google, 

Numpy, reStrutured ou Epytext. Na linguagem R, os pacotes devem ser gerados 

com a ajuda do pacote devtools (e golem, no caso de pacotes contendo aplicações 

Shiny) e a documentação deve ser criada com ajuda da biblioteca roxygen2. 

• Cobertura mínima de 80% de testes automáticos medida por uma ferramenta 

automática que calcule essa cobertura. Os testes automáticos deverão ser 

desenvolvidos com a ajuda de bibliotecas acordadas com a EPE. 

• Deverão ser elaborados manual de instalação, manual do usuário, descrição 

detalhada da metodologia e artigo científico com o detalhamento da metodologia 

e resultados preliminares. 

 

• Item 2.a – Estudos para a definição da estrutura da solução de software e das 

alternativas de programas computacionais. A proposta técnica deve contemplar tanto 

aspectos do modelo matemático quanto tecnologias de software e infraestrutura de 

hardware. 
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A definição da estrutura da solução de software deverá contemplar entidades, 

parâmetros, variáveis e restrições. O modelo deverá ser capaz de contemplar multiperíodos 

(horizonte temporal). 

Os principais dados de entrada a serem apresentados obrigatoriamente no modelo, sem 

limitação de indicação de outros julgados pertinentes a partir dos resultados do Item 1, são 

os seguintes: 

• Produção nacional de petróleo, segmentada em grupos de acordo com a qualidade 

do óleo e a localização da produção; 

• Produção nacional de líquidos de gás natural; 

• Preços internacionais de petróleo, combustíveis líquidos e Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP); 

• Volumes mínimos e máximos de importação e exportação de petróleo e combustíveis 

líquidos e GLP 

• Demanda doméstica de combustíveis, segmentada em centros de consumo; 

• Refinarias de petróleo e demais unidades produtoras de combustíveis; 

• Capacidades e rendimentos das unidades produtoras de combustível nacionais; 

• Custos de operação e consumo energético das unidades de refino e demais unidades 

produtoras de combustíveis; 

• Características físico-químicas de petróleos e correntes intermediárias de refinarias; 

• Especificações de qualidade dos combustíveis; 

• Infraestrutura de transporte de petróleo e derivados: terminais terrestres e 

aquaviários, bases de distribuição, oleodutos e demais arcos logísticos (rodoviário, 

ferroviário e aquaviário); 

• Capacidades das infraestruturas de transporte de petróleo, combustíveis e outros 

derivados; 
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• Custos logísticos envolvidos na movimentação de petróleo, combustíveis líquidos e 

GLP; 

• Investimentos previstos em unidades produtoras de combustíveis líquidos e GLP, e 

em infraestrutura de transporte; 

• Custos de capital e de operação de investimentos indicativos em unidades de 

produtoras de combustíveis líquidos e em infraestrutura de transporte. 

Os principais dados de entrada a serem apresentados obrigatoriamente no modelo serão 

fornecidos pela EPE, sendo de sua propriedade. 

As refinarias de petróleo nacionais deverão ser modeladas individualmente, inclusive as 

suas unidades de destilação e de processos, bem como unidades produtoras de outros 

combustíveis. Da mesma forma, grande parte das infraestruturas logísticas domésticas, como 

oleodutos, terminais aquaviários e terrestres, e bases de distribuição, também deverão ser 

consideradas individualmente na modelagem, para permitir uma visão mais próxima à 

realidade dos fluxos logísticos de petróleo e combustíveis líquidos no País.  

Os principais produtos finais a serem considerados no modelo serão gás liquefeito de 

petróleo (GLP), nafta petroquímica, gasolina A, querosene de aviação (QAV), óleo diesel A 

(em seus diferentes tipos: S10, S500, S1800 e S5000), óleo combustível, óleo combustível 

marítimo (bunker), coque de petróleo, asfaltos, solventes, lubrificantes, outros energéticos e 

não energéticos de petróleo, não havendo restrição para a introdução de novos produtos. 

Deverão ser construídas diferentes abordagens de modelagem, capazes de se 

interrelacionarem (agentes com funções diferentes estarem presentes em uma mesma rodada 

do modelo). Sem limitar a sugestão da contratada em inserir novas funções, ao menos as 

indicadas abaixo deverão constar no modelo: 

• função objetivo da maximização da margem bruta de um ou mais produtores, em 

um determinado horizonte de tempo, considerando a garantia de atendimento à 

demanda nacional de combustíveis e os limites e restrições operacionais do 

sistema. 

• função objetivo de minimização dos custos totais de um ou mais produtores, em 

um determinado horizonte de tempo, considerando a garantia de atendimento à 
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demanda nacional de combustíveis e os limites e restrições operacionais do 

sistema. 

Os custos de produção deverão incluir, no mínimo, os custos operacionais e os custos de 

capital de investimentos previstos e indicativos em unidades. No que tange à logística, 

deverão ser contemplados os custos de transporte de petróleo e combustíveis líquidos, e os 

custos de capital de investimentos previstos e indicativos em infraestruturas de transporte. 

Por sua vez, a comercialização deverá ser modelada considerando o saldo entre os custos 

com as importações de petróleo, derivados e combustíveis líquidos, e as receitas com as 

exportações destes produtos.  

As principais restrições matemáticas do modelo deverão estar associadas ao balanço 

material de produtos (petróleo, correntes intermediárias, produtos finais, etc.) em cada nó 

(refinarias, terminais, bases de distribuição, infraestruturas de transporte, etc.), às 

capacidades mínima e máxima de unidades de refino e de infraestruturas logísticas, à garantia 

do atendimento à demanda de combustíveis, aos investimentos na expansão do refino e da 

logística, e à qualidade de produtos. Estas últimas, por exemplo, expressam limites de 

especificação de características físico-químicas controladas nos produtos finais. Considerar-

se-ão como restrições matemáticas no modelo os limites de teor de enxofre, massa específica, 

número de cetano, octanagem e viscosidade. 

Como resultados, o modelo deverá apresentar, no mínimo, os seguintes itens: 

• volumes associados ao processamento de petróleo das refinarias nacionais; 

• exportação de petróleos nacionais; 

• importação de petróleos internacionais para processamento nas refinarias 

nacionais; 

• produção (por centro produtor), importação e exportação de combustíveis 

líquidos e GLP, dada a demanda do mercado doméstico; 

• fluxos logísticos de petróleo e combustíveis líquidos, de forma a garantir o 

atendimento às demandas dos centros de consumo; 

• indicação de investimentos na expansão da capacidade de produção (refinarias, 

unidades de processo, demais centros produtores) e da infraestrutura de transporte 

(sejam novas instalações greenfield/brownfield ou ampliações de unidades 

existentes); 

• Consumo energético das unidades produtoras de combustíveis líquidos. 
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Para definição da estrutura da solução de software, os seguintes aspectos deverão ser 

planejados e/ou definidos: 

Modelagem do banco de dados relacional (compatível com SQL Server ou outro 

aprovado pela EPE). O banco deve estar preparado para armazenar entrada e saída dos dados 

em cada simulação realizada pelo modelo implementado no Item 2.b. O banco também deve 

estar pronto para armazenar os dados necessários para cruzamento de informações descritas 

no Item 2.c.  Deverá ser apresentado o modelo conceitual e físico do banco relacional para 

aprovação da EPE. Deverá ser apresentada a estimativa de tamanho inicial e crescimento do 

espaço físico de disco necessário para o banco junto com a entrega da modelagem. 

• Item 2.b – Desenvolvimento de modelo de análise do abastecimento nacional de 

derivados de petróleo. 

O modelo deve ser implementado em linguagem Python (versão 3), em formato de um 

ou mais pacotes que sigam os critérios do PyPI e outros critérios de engenharia de software 

listados anteriormente. Sua arquitetura deve ser modularizada, contemplando pelo menos 

módulos diferentes para (1) extração do banco e preparação dos dados de entrada (2) cálculos 

inerentes ao modelo (o módulo de cálculo não deve depender de aspectos específicos do 

banco de dados) e (3) recebimento da saída do módulo de cálculo, preparação para escrita e 

escrita no banco de dados relacional, conforme descrito na Figura 2. O objetivo da 

modularização é facilitar manutenções posteriores, tanto corretivas quanto evolutivas, além 

de possibilitar testes automáticos mais adequados. Neste primeiro momento, os usuários que 

executarão o modelo farão isso de forma programática, chamando funções expostas pelos 

pacotes Python. 

No caso de softwares externos, como otimizadores, por exemplo CPLEX, o uso deve ser 

aprovado previamente pela EPE. Ao utilizar um recurso externo deste tipo, os 

desenvolvedores devem, na medida do possível, usar bibliotecas que criam uma camada 

intermediária entre o modelo e o recurso externo, com o objetivo de não tornar o código 

dependente de uma marca específica de otimizador, por exemplo. A ideia é que seja possível 

trocar um otimizador por outro sem que seja necessário alterar o código do modelo.  

Junto com o modelo implementado a ser entregue, deve ser entregue um procedimento 

e todo o material necessário para criação e carga inicial do banco de dados relacional. Essa 
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carga deve possibilitar um conjunto mínimo de execuções variadas do modelo. Esse conjunto 

mínimo deve ser acordado com a EPE ao longo do desenvolvimento do Item 2.b. 

• Item 2.c – Desenvolvimento de ferramenta de análise de fluxos dos combustíveis 

a partir de aspectos sociodemográficos, ambientais, econômicos e estimativas de 

demanda, apresentados na forma de indicadores.  

A ferramenta deverá ser uma aplicação web com a qual os usuários poderão interagir via 

browser. Ela poderá ser escrita em Python (versão 3) ou em linguagem R com uso da 

biblioteca Shiny, que facilita a criação de aplicações web interativas que utilizam os recursos 

das bibliotecas em R de geração de gráficos, tabelas e mapas. O código da ferramenta deverá 

estar em formato de um ou mais pacotes que sigam os critérios do PyPI ou da CRAN, 

seguindo os critérios de engenharia de software listados anteriormente. No caso de 

ferramenta baseada em Shiny, o desenvolvimento do pacote que contenha a aplicação deve 

ser suportado pela biblioteca golem, que ajuda a criar aplicações Shiny mais bem 

documentadas e robustas. Sua arquitetura deve ser modularizada, contemplando pelo menos 

módulos diferentes para (1) tratamento da interação com o usuário e (2) geração tabelas, de 

gráficos e mapas, conforme a Figura 2. O objetivo da modularização é facilitar manutenções 

posteriores, tanto corretivas quanto evolutivas, além de possibilitar testes automáticos mais 

adequados. 

O fornecedor deve entregar juntamente com o Item 2.c as exigências de infraestrutura 

de hardware e software para que a aplicação possa rodar sem problemas considerando o 

volume de acessos esperado pela EPE. 

Os principais indicadores, sem limitar a possibilidade de inserção de outros pelo usuário 

do modelo, quando julgados pertinentes, serão: 

• Produto Interno Bruto; 

• população; 

• renda per capita; 

• geração de empregos diretos e indiretos associados; 

• emissões atmosféricas; 
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• frota de veículos; 

• tributação incidente sobre a comercialização de combustíveis; e 

• preços de combustíveis. 

A ferramenta deverá ser capaz de associar os referidos indicadores com os resultados 

do modelo de análise do abastecimento nacional de derivados de petróleo (Item 2.b). Trata-

se, portanto, de uma ferramenta visual, com resultados sendo apresentados em diferentes 

tipos de relatórios e mapas dinâmicos: mapas de fluxos, de calor, coropléticos, de bolhas, 

entre outros. 

 No que tange aos relatórios e mapas, a ferramenta deve ser capaz de gerar, no mínimo, 

documentos que contemplem as seguintes informações: 

• Carga da destilação; 

• Produção por refinaria 

• Custos operacionais associados; 

• Resultados de especificação (viscosidade); 

• Resultados de especificação (densidade); 

• Resultados de especificação (Número de Cetano); 

• Resultados de especificação (Teor de Enxofre); 

• Resultados de especificação (Octanagem); 

• Carga das Unidades; 

• Capacidade das Unidades; 

• Produção da Unidades; 
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• Degradação de produto; 

• Custos totais; 

• Investimentos previstos em unidades produtoras; 

• Investimento indicativo em unidades produtoras; 

• Estoques; 

• Fluxos de petróleo; 

• Fluxos de combustíveis e outros derivados de petróleo; 

• Capacidade dos arcos logísticos; 

• Investimentos previstos em logística; 

• Investimento indicativo em logística; 

• Custos logísticos; 

• Custos de investimento em logística; 

• Custos totais logísticos; 

• Produção de petróleo; 

• Produção de Líquidos de Gás Natural (LGNs); 

• Demanda de derivados de petróleo; 

• Custos de comercialização. 
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Além dos relatórios destacados, a ferramenta deverá disponibilizar mapas dinâmicos que 

permitam visualizar mudanças em variáveis como oferta, demanda e fluxos de combustíveis 

ao longo do tempo, podendo haver seleção por produto, nível de abrangência (estadual, 

regional ou nacional) e horizonte temporal. A ferramenta deverá ser capaz de apresentar o 

percentual ou área de atendimento da demanda ou oferta de combustíveis, estando 

configurada para a inserção de novos indicadores, se julgados pertinentes. 

Para os itens 2.b e 2.c, deverá haver a capacitação dos usuários e estar prevista 

manutenção dos modelos pela contratada até dezembro de 2025 a contar da data de 

recebimento do Item 2.b, incluindo a capacitação da equipe que fará a manutenção do modelo 

e da ferramenta após este período. 

 

6. ATIVIDADES 

Para o desenvolvimento de cada produto listado a seguir, deverão ser realizadas reuniões 

específicas de abertura, acompanhamento, entrega de produtos intermediários e fechamento, 

em conformidade com o apresentado a seguir: 

CONTRATAÇÃO PRODUTOS ATIVIDADES 

ETAPA 1 
Item 1 

Relatório 

• Apresentação de ampla pesquisa 

bibliográfica, com descrição do 

estado da arte. 

• Elaboração de estudo que apresente 

conteúdo a respeito da 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 
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abastecimento de combustíveis e 

sobre as estruturas de abastecimento 

em outros países; 

 

ETAPA 2 
Item 2.a 

Relatório/Manual 

• Estudos para a definição da estrutura 

do sistema e das alternativas de 

programas computacionais que serão 

utilizados no desenvolvimento da 

ferramenta; especificação, 

desenvolvimento e a implementação. 

• Apresentação preliminar dos métodos 

e metodologia para a solução do 

problema descrito, que deve incluir 

alguns métodos de complexidade 

compatível com o problema tais 

como teoria dos jogos, programação 

estocástica, programação inteira 

mista/não linear, métodos de 

decomposição do problema de 

otimização; programação com 

múltiplos agentes e múltiplos 

estágios; métodos de inteligência 

artificial (tais qual Algoritmos 

Genéticos); entre outros 

• Validação do item pela equipe EPE. 

ETAPA 2 
Item 2.b 

Modelo 
• Desenvolvimento de modelo de 

análise do abastecimento nacional de 
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combustíveis, com etapa de 

treinamento para futuros 

mantenedores do modelo; 

• Deve-se garantir a tratabilidade 

computacional da metodologia de 

otimização proposta, frente aos 

requisitos computacionais a serem 

aprovados pela EPE. A metodologia 

também deve ser aprovada pela EPE. 

• Treinamento dos usuários e da equipe 

que fará a manutenção pela EPE 

• Validação do item pela equipe EPE 

ETAPA 2 

Item 2.c 

Ferramenta de 

Visualização 

• Desenvolvimento de ferramenta de 

análise de fluxos dos combustíveis a 

partir de aspectos sociodemográficos, 

ambientais, econômicos e estimativas 

de demanda, apresentados na forma 

de indicadores, com etapa de 

treinamento para usuários e futuros 

mantenedores do modelo. 

• Deve-se garantir a tratabilidade 

computacional da metodologia 

proposta, frente aos requisitos 

computacionais a serem aprovados 

pela EPE. A metodologia também 

deve ser aprovada pela EPE. 
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• Treinamento dos usuários e da equipe 

que fará a manutenção pela EPE 

• Validação do item pela equipe EPE 

ETAPA  2 

Item 2.d  

Manutenção dos Itens 

2.b e 2.c 

• Manutenção pela contratada do 

modelo e ferramenta 

 

7. PRAZO/CRONOGRAMA 

Considerando a complexidade do tema (modelo de abastecimento nacional) e o escopo 

dos produtos (modelos, estrutura do sistema e das alternativas de programas e elaboração de 

ferramentas/modelagem) trata-se de projeto de tempo de execução relevante, conforme 

descritos no item 5, e deve apresentar a periodicidade indicada no cronograma de execução 

a seguir. 

ETAPA 1: Produto Previsto 

Prazo de Entrega 
Representatividade no 

projeto da TRD 20 
Tipo Título 

Relatório Técnico Item 1 

Até 90 (noventa) 

dias da assinatura 

do contrato 

15% 
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ETAPA 2: Produto Previsto 

Prazo de Entrega 

Representatividade 

no projeto da 

TRD20 Tipo Título 

Relatório Técnico Item 2.a 

Até 210 (duzentos e 

dez) dias da 

assinatura do 

contrato e até 120 

dias (cento e vinte) 

dias da entrega do 

Item 1 

15% 

Modelo Item 2.b 

Até 750 (quinhentos 

e quarenta) dias da 

assinatura do 

contrato e até 540 

(quinhentos e 

quarenta) dias da 

entrega do Item 2.a 

35% 

Ferramenta de 

Visualização 
Item 2.c 

Até 900 

(novecentos) dias da 

assinatura do 

contrato e até 150 

(cento e cinquenta) 

dias da entrega do 

Item 2.b 

25% 

Manutenção Item 2.d 

Até 960 (novecentos 

e sessenta) dias da 

assinatura do 

contrato e até 210 

(duzentos e dez) 

dias da entrega do 

Item 2.b 

10% 

 

Clicksign a95a904d-947f-49d8-828e-37bc7ccdf83a



 

26 

 

Para fins de acompanhamento do projeto, para cada item (produto previsto) deverão 

ocorrer até 3 (três) reuniões (inicial, intermediária e final), de acordo com a necessidade da 

EPE e da contratada, em datas acordadas entre as partes, presenciais ou virtuais, com 

elaboração/aprovação mediante memória de reunião registrada pela EPE e validada pela 

contratada. Nestas reuniões deverão ser apresentados relatórios técnicos, planilhas e códigos 

e apresentações (o que a EPE e a contratada julgarem pertinente) para discussão dos 

resultados. Caso haja necessidade de alterações, a EPE fará comunicação por e-mail, com 

prazo de resposta da contratada em: 

• até 7 (sete) dias úteis em etapas intermediárias; 

• até o primeiro dia útil após 13 (treze) dias corridos, a contar do aviso da EPE, 

na etapa final de entrega do item. 
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8. QUALIFICAÇÃO 

8.1. Perfil da Equipe 

 

QUANT. 

 

PROFISSIONAL QUALIFICAÇÃO 

01 Consultor Sênior 

O serviço de desenvolvimento de modelos de 

programação matemática (preferencialmente 

software/plataformas gratuitas), para aplicação aos 

problemas de planejamento de longo prazo do 

abastecimento de derivados de petróleo no Brasil, 

constitui um serviço com elevado grau de especialização. 

Ressalta-se que a expertise no desenvolvimento de 

modelos matemáticos com formação de nível superior em 

cursos cuja grade curricular contemple disciplinas na área 

de pesquisa operacional e afins, e horas de experiência em 

desenvolvimento de modelos matemáticos de 

programação de grande porte em projetos correlatos, 

características que conferem complexidade à prestação 

do serviço em função do elevado grau de especialização 

requerido. 

Formação de nível superior na área de conhecimento 

das Engenharias ou das Ciências Exatas e da Terra 

(exceto nas subáreas da Astronomia, das Geociências e da 

Oceanografia), segundo a classificação vigente da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) do Ministério da Educação (MEC); e 
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Ampla e notória experiência no desenvolvimento de 

modelos de programação e Doutorado em Pesquisa 

Operacional. 

01 Consultor Pleno 

Formação de nível superior qualquer área de 

conhecimento, com Mestrado na área socioambiental e 

ampla e notória experiência no desenvolvimento de 

estudos socioambientais. 

01 Consultor Pleno 

Formação de nível superior qualquer área de 

conhecimento, com Mestrado em economia e ampla e 

notória experiência no desenvolvimento de análises 

econômicas do abastecimento de combustíveis. 

 

8.2. Qualificações Requeridas da Consultora 

O trabalho demandado requer, das empresas contratadas, 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. 

9. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

A forma de apresentação dos produtos dependerá do produto a ser entregue. Cabe 

ressaltar que, para o Produto 1, além do relatório, será relevante a entrega de mapas e 

planilhas associadas. No caso dos Produtos 2.a, 2.b e 2.c, além das ferramentas/modelagens, 

haverá a necessidade do fornecimento de mapas e planilhas. Para ambos os produtos, será 

necessária a elaboração de apresentações para divulgação/treinamento das equipes da EPE. 

Os produtos finais deverão ser entregues em idioma português, na forma de relatórios, 

em papel A4, devidamente numerados e encadernados, em três vias impressas e uma via 

eletrônica (pen drive ou HD externo), de acordo com o formato a seguir:  

• Textos: MS Word versão 365; 
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• Plano tabular, planilhas, gráficos e tabelas: MS Excel versão 365; 

• Figuras em geral: JPG ou BMP; 

• Mapas: salvos no formato shapefile (ArcGIS versão 10.4.1); 

• Apresentações: MS PowerPoint versão 365; 

• Banco de Dados: SQL Server 2005 ou versão atualizada vigente, com sua rotina e 

demais informações pertinentes entregues em três vias em mídia eletrônica (pen drive 

ou HD externo), juntamente com o Relatório Final. 

• Arquivos das ferramentas/modelagens utilizando Python 3 ou R, com versão e 

bibliotecas utilizadas a serem aprovadas pela EPE. Poderá se fazer uso de 

otimizadores tais como CPLEX, desde que previamente aprovado pela EPE. 

Os Produtos, em forma de Relatórios, devem apresentar as devidas logomarcas, a serem 

inseridas na seguinte ordem: logo do coexecutor/contratada, EPE, Projeto META, Banco 

Mundial e MME/Governo Federal. 

Nos produtos/relatórios, além das citadas logomarcas, deverão ser registradas as 

seguintes informações: Pesquisa/Produto/Trabalho executado com recursos provenientes do 

Acordo de Empréstimo nº 8.095-BR, formalizado entre a República Federativa do Brasil e o 

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, em 1º de março de 2012. 

As informações protegidas e/ou de uso restrito trocados entre a EPE e a contratada, são 

de propriedade da EPE. Informações consideradas como propriedade de uma das partes e/ou 

de terceiros, que sejam protegidas por cláusulas contratuais ou legislação específica 

(copyrights) e que tenham sido providas por uma das partes para a execução deste serviço, 

só poderão ser reveladas em situações de obrigatoriedade. Não devendo ser reproduzidas, 

copiadas ou utilizadas para outro fim que não seja o objetivo para o qual foram fornecidas e 

não deverão ser reveladas a terceiros sem o prévio consentimento da EPE ou da contratada. 
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10. FORMAS DE PAGAMENTO 

A estimativa de representatividade na TRD20 equivale à porcentagem do valor total do 

Contrato, para cada produto, e está disponível no Item 7 deste documento. As formas de 

pagamento, assim como os prazos de entrega e aprovação dos produtos, estarão vinculadas à 

Minuta de Contrato, instrumento que é parte integrante do Instrumento Convocatório da 

Licitação. 

11. SUPERVISÃO 

O Comitê Técnico Supervisor – CTS do Contrato referente a este TDR será formado por, 

pelo menos, três membros titulares e três membros suplentes, todos vinculados à EPE, 

responsáveis pelas atribuições de coordenação, supervisão geral e atesto dos documentos 

produzidos. 

O início dos trabalhos, bem como a apresentação dos produtos aqui previstos, deverá ser 

precedidos de reunião com o responsável técnico e/ou CTS para orientação geral do processo 

e acompanhamento da consultoria. 

12. INSUMOS E ELEMENTOS DISPONÍVEIS 

A EPE providenciará, sempre que necessário, o ambiente físico apropriado para 

possibilitar reuniões de trabalho agendadas entre as partes, com localização no escritório da 

EPE, no Rio de Janeiro. Ademais, a EPE, sob condição de sigilo, fornecerá à(s) 

consultoria(s) todos os dados e informações, se disponíveis, pertinentes à execução dos 

trabalhos. 

13. ENQUADRAMENTO DAS DESPESAS  

As despesas decorrentes da contratação dos serviços de consultoria de que trata o 

presente Termo de Referência se enquadram no Programa de Trabalho 

n  10.32.101.25.572.2119.13E4.0001. 
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14. SALVAGUARDAS  

As salvaguardas são as políticas sociais e ambientais concebidas pelo Banco Mundial 

para garantir que as pessoas e o meio-ambiente não sejam prejudicados em decorrência de 

projetos de desenvolvimento financiados pelo Banco Mundial. Esses requisitos incluem 

avaliações de impacto socioambiental, reassentamento, florestas e habitats naturais, o 

patrimônio cultural e outros temas. 

Conforme estabelecido no Acordo de Empréstimo, o MME e as Entidades Coexecutoras 

devem assegurar que os termos de referência para qualquer consultoria incorporem os 

requisitos das políticas aplicáveis de salvaguarda do Banco. 

A contratação pretendida está em conformidade com as Políticas Operacionais do Banco 

Mundial, em especial, as de Salvaguardas Ambientais. 

As etapas desta atividade não resultarão em nenhum tipo de intervenção física, alteração 

ou intensificação nos sistemas de produção com potencial de geração de impactos ambientais 

negativos aos meios físico e biótico. Considerando a legislação ambiental brasileira e as 

Salvaguardas Ambientais do Banco Mundial, esta atividade não prevê a geração de impactos 

ambientais significativos. 

O Banco Mundial poderá, durante a implementação desta atividade, realizar a avaliação 

ambiental do projeto, verificando eventual impacto ambiental ou desconformidade com as 

Salvaguardas Ambientais.  

15. VEDAÇÃO LEGAL 

É vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública 

Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, direta ou indireta, bem como de 

empregados de suas subsidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica 

internacional. Art. 7º do Dec. 5.151 de 22.07.2004. 

 

R 16. Responsável Técnico: 

Nome: Patrícia Feitosa Bonfim Stelling  

Cargo: Consultora Técnica   
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Órgão: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE  

Assinatura: 

Aprovação:  

Nome: Heloisa Borges Bastos Esteves  

Cargo: Diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, DPG 

Órgão: EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 

Assinatura: 
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Assinaturas

PATRICIA FEITOSA BONFIM STELLING

CPF: 035.791.037-09

Assinou em 27 set 2022 às 15:12:18

Heloisa Borges Bastos Esteves

Assinou em 27 set 2022 às 20:43:45

Log

27 set 2022, 12:15:40 Operador com email sergio.castro@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 criou este documento número a95a904d-947f-49d8-828e-37bc7ccdf83a. Data

limite para assinatura do documento: 27 de outubro de 2022 (12:12). Finalização automática

após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 set 2022, 12:16:08 Operador com email sergio.castro@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

patricia.stelling@epe.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo PATRICIA FEITOSA BONFIM STELLING e CPF 035.791.037-09.

27 set 2022, 12:16:08 Operador com email sergio.castro@epe.gov.br na Conta 9ff5c315-4340-4725-bec4-

76ac5b6b51d6 adicionou à Lista de Assinatura:

heloisa.esteves@epe.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Heloisa Borges Bastos Esteves.

27 set 2022, 15:12:18 PATRICIA FEITOSA BONFIM STELLING assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

patricia.stelling@epe.gov.br. CPF informado: 035.791.037-09. IP: 201.76.165.240. Componente

de assinatura versão 1.364.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 set 2022, 20:43:45 Heloisa Borges Bastos Esteves assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

heloisa.esteves@epe.gov.br. IP: 177.26.65.138. Componente de assinatura versão 1.365.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

27 set 2022, 20:43:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

a95a904d-947f-49d8-828e-37bc7ccdf83a.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 27 de setembro de 2022. Versão v1.15.0.
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envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a95a904d-947f-49d8-828e-37bc7ccdf83a, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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