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GERÊNCIA DE PUBLICIDADE E PROMOÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÃO
LEILÕES DE ALIENAÇÃO 1250-001-2021

A PETROBRAS PGEA/OPARM/ARM-III, através de suas Comissões de
Alienação informa que realizará Leilões de materiais na condição de bens inservíveis,
através do portal de Comércio Eletrônico SUPERBID, no endereço eletrônico
www.superbid.com.br, com encerramento previsto para o dia 30/04/2021.As
informações complementares sobre os materiais, Editais de Leilão e requisitos para
participação em cada Processo de Alienação indicado poderão ser obtidas através da
publicação no site da PETROBRAS (www.petrobras.com.br - Canais de Negócios -
Leilões de Materiais) e no site www.superbid.com.br. Alertamos que as datas
supracitadas referem-se à previsão de cronograma para realização dos Leilões
indicados, estando sujeitos à alteração pela Comissão de Alienação da PETROBRAS
PGEA/OPARM/ARM-III, sendo que, para qualquer divergência entre as informações
divulgadas na publicação dos Leilões no site da PETROBRAS e o presente Aviso de
Licitação, prevalecerá o site.

COMISSÃO DE ALIENAÇÃO - PGEA/OPARM/ARM-III -
REGAP ¬_ UTE-IBT

PETROBRÁS TRANSPORTE S/A
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003453893

O processo de Pregão Eletrônico 7003453893 que objetiva comprar/contratar
Serviços Vigilância Patrimonial no estado de Santa Catarina possui previsão de início para
em 09/04/2021 às 12:00 horas., previsão para abertura de propostas em 22/04/2021 às
12:00 horas. e previsão de data de início da disputa em 22/04/2021 às 14:30 horas..

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

LAURA BRASIL DE ALMEIDA
Pregoeira

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2021 - UASG 810005 - CGL/MDH

Nº Processo: 00135.226241/2020-11.
Inexigibilidade Nº 1/2021. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH.
Contratado: 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S .
Objeto: Contratação direta da empresa brasileira de correios e telégrafos (ect), para
prestação de produtos e serviços por meio de pacote de serviços dos correios - serviços
postais e telemáticos - exclusivos..
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25. Vigência: 30/03/2021 a 29/03/2026. Valor
Total: R$ 826.948,60. Data de Assinatura: 30/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 810005 - CGL/MDH

Nº Processo: 00135.217119/2020-46.
Dispensa Nº 1/2021. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH.
Contratado: 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S .
Objeto: Contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos- ect, para prestação de
serviços por via terrestre/área e venda de produtos, não compreendidos no monopólio da
ect pelo prazo de 60 meses..
Fundamento Legal: . Vigência: 30/03/2021 a 29/03/2026. Valor Total: R$ 1.860.689,45.
Data de Assinatura: 30/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2021).

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2021 - UASG 810005 - CGL/MDH

Nº Processo: 00135.217119/2020-46.
Dispensa Nº 1/2021. Contratante: COORDENACAO-GERAL DE LOGISTICA - MDH.
Contratado: 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA FO S .
Objeto: Contratação da empresa brasileira de correios e telégrafos- ect, para prestação de
serviços por via terrestre/área e venda de produtos, não compreendidos no monopólio da
ect pelo prazo de 60 meses..
Fundamento Legal: . Vigência: 30/03/2021 a 29/03/2026. Valor Total: R$ 1.860.689,45.
Data de Assinatura: 30/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2021).

CONSELHO NACIONAL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

EDITAL Nº 6/2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1/2021

O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º, § 2º, e o art. 9º, §§ 1º
e 2º, do Decreto nº 8.750, de 9 de maio de 2016, resolve:

I - Retificar os subitens 5.8, 7.1, 7.3, 8.6, 9.1 do Edital nº 1/2021, e ANEXO
I, passando a constar a seguinte redação:

Onde se lê:
5.8. A listagem final das entidades habilitadas será divulgada no dia

19/04/2021, no sítio eletrônico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.

Leia-se:
5.8. A listagem final das entidades habilitadas será divulgada no dia

30/04/2021, no sítio eletrônico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos.

Onde se lê:
7.1. As organizações da sociedade civil habilitadas concorrerão à vaga

durante a eleição, que será realizada nos dias 26 de abril a 10 de maio de 2021, em
ambiente virtual.

Leia-se:
7.1. As organizações da sociedade civil habilitadas concorrerão à vaga

durante a eleição, que será realizada nos dias 07 a 21 de maio de 2021, em ambiente
virtual.

Onde se lê:
7.3. A Eleição ocorrerá nos dias 26/04 a 10/05/2021.
Leia-se:
7.3. A Eleição ocorrerá nos dias 07 a 21/05/2021.
Onde se lê:
8.6. O resultado parcial da eleição será divulgado no sítio eletrônico do

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 13/05/2021.
Leia-se:
8.6. O resultado parcial da eleição será divulgado no sítio eletrônico do

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em 26/05/2021.
Onde se lê:
9.1. A Comissão Eleitoral tornará público o resultado final da eleição no sítio

eletrônico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em
08/06/2021, convocando as entidades, as organizações ou os movimentos eleitos a
fazerem a indicação de seus respectivos representantes, em 10 (dez) dias.

Leia-se:
9.1. A Comissão Eleitoral tornará público o resultado final da eleição no sítio

eletrônico do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em
25/06/2021, convocando as entidades, as organizações ou os movimentos eleitos a
fazerem a indicação de seus respectivos representantes, em 11 (onze) dias.

PAULO ROBERTO
Onde se lê:
ANEXO I
CRONOGRAMA

ANEXO I

. Data At i v i d a d e .

. 29/03/2021 Divulgação da lista das organizações
habilitadas para o processo de seleção, por
eleição.

. 30/03 a 08/04/2021 Prazo para recursos das habilitações e para
impugnações.

. 12 a 15/04/2021 Prazo para apreciação dos recursos e
impugnações.

. 19/04/2021 Publicação do julgamento dos recursos e
impugnações e listagem final das entidades
habilitadas.

. 26/04 a 10/05/2021 Eleição Virtual.

. 13/05/2021 Publicação parcial dos resultados da
eleição.

. 18 a 27/05/2021 Prazo para recursos da eleição.

. 31/05 a 02/06/2021 Análise dos recursos.

. 08/06/2021 Divulgação final das organizações eleitas.

. 09 a 18/06/2021 Prazo para indicação dos representantes.

. 23/06/2021 Publicação dos nomes dos integrantes
titulares e suplentes do CNPCT no Diário
Oficial da União.

. 06/07/2021 Posse dos novos conselheiros do CNPCT.

Leia-se:
ANEXO I
CRONOGRAMA

ANEXO I

. Data At i v i d a d e .

. 09/04/2021 Divulgação da lista das organizações
habilitadas para o processo de seleção, por
eleição.

. 12 a 22/04/2021 Prazo para recursos das habilitações e para
impugnações.

. 23 a 27/04/2021 Prazo para apreciação dos recursos e
impugnações.

. 30/04/2021 Publicação do julgamento dos recursos e
impugnações e listagem final das entidades
habilitadas.

. 07 a 21/05/2021 Eleição Virtual.

. 26/05/2021 Publicação parcial dos resultados da
eleição.

. 01/06 a 08/06/2021 Prazo para recursos da eleição.

. 15 a 22/06/2021 Análise dos recursos.

. 25/06/2021 Divulgação final das organizações eleitas.

. 28/06 a 09/07/06/2021 Prazo para indicação dos representantes.

. 13/07/2021 Publicação dos nomes dos integrantes
titulares e suplentes do CNPCT no Diário
Oficial da União.

. 22/07/2021 Posse dos novos conselheiros do CNPCT.

II- As demais disposições constantes do Edital nº 1/2021 permanecem
inalteradas.

PAULO ROBERTO

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003454633

Objeto: FEIXE TUBULAR U PARA PERMUTADOR 2 - UN- REVAP
Abertura das propostas: 19/04/2021 às 16:00 horas.
A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal

www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

ana.stawiarski
Realce

ana.stawiarski
Realce


