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emitida pela Superintendência de Licitações e Controle de Contratos
e Convênios - SLC, que aplicou penalidade de multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por descumprimento de dispositivos do Edital do Pregão
Eletrônico n° 34/2014. Uma vez que até a presente data não ve-
rificamos o recolhimento do valor citado, cujo vencimento ocorreu
em 24/4/2015, informamos que se encontra em andamento cobrança
administrativa contra essa empresa, conforme documentos do Pro-
cesso nº 48500.000460/2015-18. Informamos ainda que a ausência de
recolhimento do valor devidamente atualizado, com fulcro nas Leis nº
11.941/2009 e nº 9.430/1996, em até 75 (setenta e cinco) dias, con-
tados a partir do recebimento desta correspondência, implicará a in-
clusão da empresa no Cadastro Informativo dos créditos não quitados
do setor público federal (CADIN) e, cumulativamente, na Dívida
Ativa, conforme Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Nesse sen-
tido, solicitamos que seja efetuado contato com esta Superintendên-
cia, por meio dos telefones (61) 2192 8099 ou (61) 2192 8540, ou
pelo e-mail receita@aneel.gov.br, a fim de que possamos gerar a
GRU com o valor ajustado de acordo com a data do respectivo
pagamento. Entretanto, caso o referido valor e os acréscimos cabíveis
já tenham sido pagos, aguardamos o contato para que possamos
verificar e ajustar a situação da multa em nossos sistemas de con-
trole." O Ofício na íntegra encontra-se juntado aos autos do referido
processo, o qual pode ser consultado mediante solicitação de cópia
por meio de formulário próprio disponível na sede da ANEEL. Por
oportuno, informamos que a GRU com o valor atualizado para pa-
gamento pode ser solicitada por meio dos telefones e e-mail acima
citados e que a ausência de recolhimento do valor devidamente atua-
lizado, em até 75 (setenta e cinco) dias, contados a partir da pu-
blicação deste Edital, implicará a inclusão da empresa no CADIN e,
cumulativamente, na Dívida Ativa, conforme Lei nº 10.522, de 19 de
julho de 2002.

FRANCISCO JOSÉ PEREIRA DA SILVA
Superintendente

SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIAÇÃO
ADMINISTRATIVA, OUVIDORIA SETORIAL

E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

AVISO No- 20/2015
REABERTURA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Processo: 48500.004749/2010-00. Objeto: obter subsídios para revisar
os Módulos 1, 14, 16, 24 e 26 e os Submódulos 10.13, 11.4, 25.8,
25.9 e 25.10 dos Procedimentos de Rede, para aprimorá-los e com-
patibilizá-los à regulamentação não contemplada nas versões dos Sub-
módulos aprovadas pela Resolução Normativa nº 372/2009, pelo Des-
pacho nº 2.744/2010, e pela Resolução Normativa nº 461/2011. Pe-
ríodo para envio: 12/5/2016 a 12/8/2016. A íntegra deste Aviso está
juntada aos autos e disponível no endereço eletrônico www.ane-
el.gov.br, no menu Principal "Participação Pública", item "Audiências
Públicas".

MARCOS BRAGATTO
Superintendente

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no D.O.U de 02/05/2016,Entrega das Propostas: a partir de
02/05/2016, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 16/05/2016, às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para a contratação de Serviço Telefônico
Fixo Comutado - STFC adequado para realização e recebimento de
chamadas franqueadas ao público em geral, por meio do telefone n.º
0800-970-0267 ou do código de acesso a Serviços de Utilidade Pú-
blica nº 164, oriundas de terminais fixos e móveis e encaminhamento
à Central de Atendimento da ANP, além de mais duas linhas para
recebimento de fac-símiles, conforme condições, quantidades e exi-
gências estabelecidas no edital.

EDUARDO PESSANHA CAVALCANTI
Pregoeiro

(SIDEC - 11/05/2016) 323031-32205-2016NE800231

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 11

O DIRETOR-GERAL SUBSTITUTO da AGÊNCIA NA-
CIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍ-
VEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
portaria nº 348 de 14 de dezembro de 2015, com base na Resolução
de Diretoria nº 343, de 11 de maio de 2016, e no que consta no
processo nº 48610.009897/2010-65.

COMUNICA que realizará Audiência Pública no dia 27 de
junho de 2016 das 14h15 às 17h00, no Escritório Central da ANP, na
Avenida Rio Branco, 65, 13º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, pre-
cedida de Consulta Pública por um período de 30 (trinta) dias, con-
tados 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
a Revisão das Resoluções ANP nº 18, de 22 de junho de 2007, e nº
2, de 29 de janeiro de 2008, que tratam dos usos experimental e
específico do biodiesel e suas misturas com óleo diesel A.

Os documentos relacionados a esta Audiência Pública, assim
como os procedimentos para envio de confirmação de participação na
Audiência, estarão disponíveis, na íntegra, no sítio
h t t p : / / w w w. a n p . g o v. b r / c o n h e c a / a u d i e n c i a s _ p u b l i c a s . a s p .

WALDYR MARTINS BARROSO

RETIFICAÇÃO

No Edital de Convocação de Candidatos, publicado no DOU
nº 87 de 9 de maio de 2016, seção 3, páginas 136 e 137,

Onde se lê:
2.1 - Para a verificação, os candidatos aprovados para as

vagas reservadas em número correspondente ao dobro da quantidade
de vagas deverão comparecer à entrevista pessoal, a ser realizada nos
dias 19, 23 e 30 de maio de 2016, conforme as seguintes loca-
lidades:

Leia-se:
2.1 - Para a verificação, os candidatos aprovados para as

vagas reservadas em número correspondente ao dobro da quantidade
de vagas deverão comparecer à entrevista pessoal, a ser realizada nos
dias 20, 23 e 30 de maio de 2016, conforme as seguintes loca-
lidades:

DIRETORIA II
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

E PRODUÇÃO

COMUNICADO Nº 71, DE 11 DE MAIO DE 2016

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis - ANP, em razão da devolução do Aviso de Recebimento
referente ao Ofício n.º 0437/2016/SDP de 04/04/2016, no processo
em referência, instaurado em razão de inadimplemento da empresa
Oceania O´G Exploração e Participações em Petróleo Ltda. no Con-
trato de Concessão n.° 48610.009288/2005-49 (Campo de Sempre
Viva), torna público, sob a forma de extrato, que o abaixo iden-
tificado deverá:

1 - Apresentar DEFESA ADMINISTRATIVA, no prazo má-
ximo de 15 (QUINZE) dias, contados a partir desta publicação, nos
termos da Lei n.º 9.784/99:

PROCESSO ADMINISTRATIVO CPF/CNPJ NOME E/OU RAZÃO SO-
CIAL

48610.004647/2016-24, de
06/05/2016
Ofício 0437/2016/SDP de
04/04/2016

12.432.261/0001-
60

Oceania O´G Exploração e Par-
ticipações em Petróleo Ltda

A defesa administrativa deverá ser apresentada, formalmente
e dentro do prazo estabelecido, à Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis - ANP, Superintendência de Desenvol-
vimento e Produção, na Av. Rio Branco, n.º 65/19º andar, Centro, Rio
de Janeiro - RJ, CEP 20090-004, tendo como referência o número do
referido Processo, devendo o documento estar obrigatoriamente as-
sinado e acompanhado da devida comprovação de capacidade do
signatário para assinatura ou outorga de poderes para a sua repre-
sentação, sob pena do seu não reconhecimento pela autoridade jul-
gadora.

Conforme previsto no Art. 26, V, da Lei n.º 9.784/99, o
referido processo terá continuidade independentemente da apresen-
tação da defesa administrativa ou do comparecimento do interessado
ou de seu representante legal.

ANDRÉ LUIZ BARBOSA
Superintendente

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato PR/041/2016. Contratante: Centrais Elétricas de Rondônia
S.A. Contratada: SENCONSULT - Locação de Veículos e Construção
Ltda. Proveniente do Pregão Eletrônico n.º 039/2015. Objeto: Serviço
de locação de veículos equipados, sem motorista, sem combustível,
com quilometragem livre e com manutenção preventiva e corretiva.
Valor R$ 1.572.798,60 (um milhão, quinhentos e setenta e dois mil,
setecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos). Vigência: 12
(doze) meses. Assinatura: 28/04/2016. Daiane Barroso Inhaquites -
Gerente de Departamento de Logística e Suprimentos e Efrain Pereira
da Cruz - Assistente do Diretor Presidente, pela Contratante, e Je-
rônimo Sá Rodrigues - Sócio Administrador, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato: 5º Termo Aditivo ao Contrato/DP/020/2012. Contratante:
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - Ceron. Contratada: Construtora
e Instaladora Rondonorte Ltda. Proveniente da Concorrência n.º
005/2011. Objeto: Prorrogação do prazo de execução por mais 05
(cinco) meses e prazo de vigência 08 (oito) meses e acréscimo
21,47% . Valor R$ 2.382.576,10 (dois milhões, trezentos e oitenta e
dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e dez centavos) Assinatura:
10/05/2016. Daiane Barroso Inhaquites - Gerente do Departamento de
Logística e Suprimentos e Jonas Antunes da Costa - Assistente do
Diretoria de Planejamento, pela Contratante, e Adiel Andrade - Sócio
Gerente, pela Contratada

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
As Empresas de Distribuição da Eletrobras, Eletrobras Ama-

zonas Energia, Eletrobras Distribuição Acre, Eletrobras Distribuição
Alagoas, Eletrobras Distribuição Piauí, Eletrobras Distribuição Ron-
dônia e Eletrobras Distribuição Roraima publicaram, no dia 09 de
maio de 2016, Edital para Chamada Pública de Projetos de Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D), no site da Eletrobras na Internet. As
propostas deverão ser encaminhadas até às 17h, horário de Brasília,
do dia 01 de julho de 2016, unicamente através da página da Ele-
trobras: http://www.eletrobras.com/elb/chamadaprojetosped/main.asp,
de acordo com as instruções e esclarecimentos apresentados na mes-
ma página..

Porto Velho-RO, 11 de maio de 2016.
ILDEFONSO DORIZETE E SILVA MADRUGA

Gerente de Pesquisa, Desenvolvimento e Eficiência
E n e rg é t i c a

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

EXTRATO DE ENCERRAMENTO

01) Termo de Encerramento Contratual: Contrato 4500077138. Con-
tratada: ELABORA Consultoria e Participações Ltda. Contratante:
Centrais Elétricas do Norte do Brasil - ELETRONORTE S/A. Objeto:
Encerramento de todas as obrigações decorrentes do Contrato
4500077138, cujo objeto é para o desenvolvimento do Projeto de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico denominado "Sistema co-
laborativo de apoio a redação de patentes e busca de anterioridade".
Modalidade: Concorrência: PJ-011-1-0266.
Fundamento Legal: Art. 79ª da Lei 8.666/93 e de acordo com á
Cláusula 39ª - Do Encerramento do referido contrato.
Data de assinatura: 18/04/2016.
Signatários: pela Eletronorte: Neusa Maria Lobato Rodrigues/Supe-
rintendente de Gestão da Inovação Tecnológica e Eficiência Ener-
gética e Joaquim Pinheiro de Oliveira Neto/Gerente dos Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento. P/Contratada: João Eduardo de Morais
e Luiz Daniel Couto de Barros Lapolla/Representantes legais da
ELABORA Consultoria e Participações Ltda.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

3ª Publicação Trimestral da Ata de Registro de Preços originada do
Pregão Eletrônico RP-PE-040-5-0057. Objeto: eventual fornecimento
de gás hexafluoreto de enxofre SF6. Vigência: 13.08.2015 a
12.08.2016. A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletrobras
Eletronorte, para fins de atendimento ao disposto no § 2º, art. 15, da
Lei 8.666/93, torna público que não houve alteração de valores e
ficam mantidos os preços registrados na referida ata. Informações
detalhadas de todos os elementos da ata encontram-se disponíveis no
sítio www.eln.gov.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

01) Contratada: Airship do Brasil S/A. CNPJ: 07.933.461/0001-66. O
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 4500082496 de 22/03/2016, tem
como objeto, as alterações das Cláusulas: 6ª - Do Valor do Projeto, 7ª
- Do Valor do Contrato, 8ª - Dos Recursos Orçamentários e 9ª - Do
Faturamento e Pagamento. Assinam p/ Eletronorte: Tito Cardoso de
Oliveira Neto/Diretor-Presidente e Wady Charone Júnior/Diretor de
Operação. P/ Contratada: Paulo Vicente Caleffi/Diretor Presidente e
Marcelo A. de Felippes/Diretor de Relaçções Estratégicas e Insti-
tucionais.

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 66/2016 - UASG 910809

Nº Processo: PE-11-6-0066 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, ma-
nutenção predial, conservação, portaria, jardinagem, e outros cor-
relatos nas dependências Eletronorte no Estado de Rondônia, com-
preendendo o fornecimento de instrumentos e equipamentos adequa-
dos à execução dos trabalhos. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
12/05/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Scn
Quadra 06 Conjunto a Bloco c Sala 605 Asa Norte - BRASILIA - DF
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/910809-05-66-2016.
Entrega das Propostas: a partir de 12/05/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 30/05/2016 às
09h00 n site www.comprasnet.gov.br.

ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL
Diretor

(SIDEC - 11/05/2016) 910809-00001-2016NE458001

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2016 - UASG 925144

Nº Processo: PE 050-6-0040 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa certificadora para realização de auditorias ba-
seadas na NBR ISO 9001 para as Gerências de Serviços de Apoio do
Mato Grosso ? OCGA/MT, Rondônia -OCGA/RO, Acre OCGA/AC
nos processos de Aquisição e Financeiro, conforme manual da Qua-
lidade e outros documentos pertinentes. Total de Itens Licitados:
00009. Edital: 12/05/2016 de 08h00 às 11h30 e de 13h às 17h00.
Endereço: Av. Archimedes Pereira Lima, 3355 - Bairro Santa Cruz
CUIABA - MT ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/925144-05-40-2016. Entrega das Propostas: a partir de 12/05/2016
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:

raribeiro
Retângulo
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