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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Petróleo Brasileiro S.A., no âmbito do processo administrativo sancionador
conduzido por CAASE, sob protocolo 029/2019, notifica a empresa REVIL RECUPERAÇÃO DE
VÁLVULAS INDUSTRIAIS LTDA.EPP para que: a) tendo interesse, solicite por meio do
endereço eletrônico citado, a obtenção de vistas dos autos, no prazo máximo de 5 dias
úteis, contados do primeiro dia útil seguinte desta publicação; e b) apresente suas
alegações finais, com todos os documentos que entender pertinentes, no prazo de máximo
de 5 dias úteis, contados do primeiro dia útil seguinte à data de envio da cópia dos autos
pela PETROBRAS. Caso não seja requerida vista dos autos na forma indicada nesta
publicação, as alegações finais deverão ser apresentadas pela empresa no prazo máximo
de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo de 5
dias úteis destinados à solicitação de vistas dos autos, descrito na alínea "a" do parágrafo
anterior. As alegações finais deverão ser apresentadas por meio do endereço eletrônico
citado, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos já apurados pela
PETROBRAS. Registramos, ainda, que após a revogação tácita do art. 6º-C da Lei
13.979/2020, introduzido pela MP 928/2020, não há mais que se falar em suspensão de
prazos nos processos administrativos de sanção conduzidos pela PETROBRAS, razão pela
qual deve ser observado o prazo de 5 dias úteis acima referenciado para a apresentação
de alegações finais. As alegações finais devem ser subscritas por representante legal da
empresa, o qual deve comprovar sua condição mediante envio de cópia dos Atos
Constitutivos da Empresa (autenticados), procuração autenticada (caso o representante
não conste nos Atos Constitutivos da empresa) e documento de identificação (cópia), e
encaminhadas por correio eletrônico para gpcaase@petrobras.com.br. Motivo da
publicação: tentativa de entrega frustrada.

HÉLIO CARAUTA DE ARAÚJO ROCHA
Gerente Setorial de Sanção Administrativa a Fornecedores

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Petróleo Brasileiro S.A., no âmbito do processo administrativo sancionador
conduzido por CAASE, sob protocolo 010/2020, notifica a empresa AÇAÍ ANIMAL EIRELI
para que: a) tendo interesse, solicite por meio do endereço eletrônico citado, a obtenção
de vistas dos autos, no prazo máximo de 5 dias úteis, contados do primeiro dia útil
seguinte desta publicação; e b) apresente suas alegações finais, com todos os documentos
que entender pertinentes, no prazo de máximo de 5 dias úteis, contados do primeiro dia
útil seguinte à data de envio da cópia dos autos pela PETROBRAS. Caso não seja requerida
vista dos autos na forma indicada nesta publicação, as alegações finais deverão ser
apresentadas pela empresa no prazo máximo de 5 dias úteis, contados a partir do primeiro
dia útil seguinte ao término do prazo de 5 dias úteis destinados à solicitação de vistas dos
autos, descrito na alínea "a" do parágrafo anterior. As alegações finais deverão ser
apresentadas por meio do endereço eletrônico citado, sob pena de serem presumidos
como verdadeiros os fatos já apurados pela PETROBRAS. Registramos, ainda, que após a
revogação tácita do art. 6º-C da Lei 13.979/2020, introduzido pela MP 928/2020, não há
mais que se falar em suspensão de prazos nos processos administrativos de sanção
conduzidos pela PETROBRAS, razão pela qual deve ser observado o prazo de 5 dias úteis
acima referenciado para a apresentação de alegações finais. As alegações finais devem ser
subscritas por representante legal da empresa, o qual deve comprovar sua condição
mediante envio de cópia dos Atos Constitutivos da Empresa (autenticados), procuração
autenticada (caso o representante não conste nos Atos Constitutivos da empresa) e
documento de identificação (cópia), e encaminhadas por correio eletrônico para
gpcaase@petrobras.com.br. Motivo da publicação: tentativa de entrega frustrada.

HÉLIO CARAUTA DE ARAÚJO ROCHA
Gerente Setorial de Sanção Administrativa a Fornecedores

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A
AVISO DE LICENÇA

Torna pública que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD/GO, a Renovação de sua Licença de Operação
n°128/2015 Processo 11736/2014, pelo prazo de validade, para a atividade de
armazenagem e distribuição de combustíveis líquidos e Lubrificantes. O empreendimento
está situado à Avenida Bruxelas, área 01, quadra 260 Bairro Jardim Novo Mundo-
G o i â n i a / G O.

AMARO MARTINS DE QUEIROZ
Superintendente

PETROBRAS TRANSPORTE S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003190773

O processo de Pregão Eletrônico 7003190773 que objetiva comprar/contratar
Sobressalentes filtro de combustível - navio AFRAMAX possui previsão de início para em
13/08/2020 às 10:00 horas., previsão para abertura de propostas em 24/08/2020 às 18:00
horas. e previsão de data de início da disputa em 25/08/2020 às 14:30 horas..

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

FELIPE NEGRIS
Pregoeiro(a)

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
AVISO DE LICITAÇÃO

Nº 829609: Contratação de serviços de substituição de toda a cobertura do
prédio administrativo, incluindo a reconstituição do SPDA existente, com fornecimento
global de material e mão de obra, para o Centro Operativo de Fortaleza - CE. Abertura das
propostas: 04/09/2020 às 10h00. A consulta ao edital e o processamento da licitação serão
realizados no portal www.licitacoes-e.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Nº 828208: Contratação de serviços de Medição Individualizada no estado de
Goiás. Abertura das propostas: 10/09/2020 às 10h. A consulta ao edital e o processamento
da licitação serão realizados no portal www.licitacoes-e.com.br.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Nº 829526: Contratação do Serviços de Coleta, Transporte e Destinação de
Efluentes Sanitários e Industriais para o Centro Operativo de São Luís/MA, pelo prazo de 60
meses. Abertura das propostas: 09/09/2020 às 09h00. A consulta ao edital e o
processamento da licitação serão realizados no portal www.licitacoes-e.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento Nº 898556/2020, Nº Processo: 00135206234202095,
Concedente: MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Convenente: AJACDEVI,
ASSOCIACAO DOS JOVENS APRENDIZES COM DEFICIENCIA VISUAL CNPJ nº
12362525000156, Objeto: Inserção de 80 jovens vulneráveis entre 14 e 24 anos, no
mercado de trabalho, concomitante com formação profissional, de diferentes etnias,
visando a promoção da igualdade racial e o fortalecimento da autonomia econômica e
social dos mesmos, desde que residam na cidade de Porto Velho, Estado de RONDÔNIA .,
Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 0,00, Valor a ser transferido ou
descentralizado por exercício: 2020 - R$ 200.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho:
2020NE800032, Valor: R$ 200.000,00, PTRES: 184961, Fonte Recurso: 0188000000, ND:
33504101, Vigência: 10/08/2020 a 10/08/2021, Data de Assinatura: 10/08/2020,
Signatários: Concedente: SANDRA MARA VOLF PEDRO EUSTAQUIO CPF nº 033.895.729-45,
Convenente: JOSEF ANDRER LIMA MERIS DE CARVALHO CPF nº 048.458.665-36.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 900848/2020, Nº Processo: 00135206425202057, Concedente:
MINIST. MULHER, FAMILIA E DIREITOS HUMANOS, Convenente: SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO E GESTAO ESTRATEGICA CNPJ nº 03216036000103, Interveniente: ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL CNPJ nº 15412257000128, Objeto: Aquisição de bens permanentes
para uso exclusivo nos OPMs e em órgãos da rede de atendimento à mulher em situação
de violência, em 18 (dezoito) municípios sul-mato-grossenses que integram o projeto "MS
Fronteiras"., Valor Total: R$ 439.823,00, Valor de Contrapartida: R$ 39.823,00, Valor a ser
transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R$ 400.000,00, Crédito Orçamentário:
Num Empenho: 2020NE800006, Valor: R$ 400.000,00, PTRES: 185131, Fonte Recurso:
0188000000, ND: 44304121, Vigência: 03/08/2020 a 03/08/2022, Data de Assinatura:
10/08/2020, Signatários: Concedente: CRISTIANE RODRIGUES BRITTO CPF nº 786.131.595-
91, Convenente: FLAVIO CESAR MENDES DE OLIVEIRA CPF nº 390.550.431-68,
Interveniente: REINALDO AZAMBUJA SILVA CPF nº 286.339.381-20.

Ministério das Relações Exteriores

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 240003

Nº Processo: 09003000102201998. Objeto: Contratação de Serviço Telefônico Fixo
Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel,
Móvel-Fixo e dados), ambos para acesso a ligações telefônicas de caráter Local, Longa
Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), com fornecimento de
central telefônica virtual e de chips para 3 (três) telefones celulares.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 13/08/2020 das 10h00 às 12h00. Endereço: Av. Marechal Floriano, 196
- 1.andar, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/240003-5-00005-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 13/08/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
26/08/2020 às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDRE DA MOTTA PAIVA
Pregoeiro

(SIASGnet - 12/08/2020) 240003-00001-2020NE800015

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E CULTURA

INSTITUTO RIO BRANCO
EDITAL Nº 3, DE 12 DE AGOSTO DE 2020

CONCURSO DE ADMISSÃO À CARREIRA DE DIPLOMATA

O Coordenador-Geral de Ensino do Instituto Rio Branco, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas por portaria de delegação de competência da Diretora-Geral do
Instituto Rio Branco, publicada no Diário Oficial da União de 4 de agosto de 2020, torna
pública a suspensão das provas da primeira, da segunda e da terceira fases do Concurso de
Admissão à Carreira de Diplomata, previstas nos itens 5, 6 e 7 do Edital nº 1, de 29 de
junho de 2020, em vista da situação de emergência de saúde pública declarada pela Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Novo cronograma de provas e atividades será objeto de novo edital, a ser
divulgado oportunamente.

FRANCISCO EDUARDO NOVELLO

Ministério da Saúde

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAÚDE

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 95/2020 - Pregão Eletrônico - SRP n.º 99/2020; Processo:
25000.211288/2019-95.

. Item Descrição
do

Objeto

Unidade
de

Fo r n e c i m e n t o

Quantidade
Máxima

Anual

Preço
Unitário

(R$)

Preço
Total
(R$)

. 1 INTERFERONA, BETA 1B,
9.600.000 UI, PÓ LIÓFILO
P/ INJETÁVEL, C/
SISTEMA DE APLICAÇÃO

Frasco -
Ampola

161.235 98,93 15.950.978,55

Partes: DLOG/SE/MINISTÉRIO DA SAÚDE X Empresa BAYER S.A. Vigência:
11.08.2020 a 11.08.2021

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 94/2020 - Pregão Eletrônico - SRP n.º 88/2020; Processo:
25000.146838/2019-98.

. Item Descrição
do

Objeto

Unidade
de

Fo r n e c i m e n t o

Quantidade
Máxima

Anual

Preço
Unitário

(R$)

Preço
Total
(R$)

. 1 Insulina Humana
Regular

100 UI/ML-Injetável

Tubete 3 mL 6.243.060 10,17 63.491.920,20
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