Sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017
NORSK HYDRO ENERGIA LTDA
CNPJ/MF 22.109.465/0001-18
COMUNICADO PÚBLICO
EDITAL DE CHAMADA DE COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA CONVENCIONAL
A Norsk Hydro Energia Ltda comunica que disponibiliza nesta data, 24 de fevereiro de
2017, o Aviso do Edital de Chamada de Compra de Energia Elétrica Convencional –
01/2017 a ser realizado no dia 3 de março de 2017, exclusivamente para geradores
de energia elétrica. Para que sua empresa possa participar deste Edital, solicite a
documentação via e-mail he.front@hydro.com até às 18h00min de 24/02/2017.

NEOENERGIA S.A.

neoenergia

CNPJ Nº 01.083.200/0001-18
Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9
FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2017 – Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157
da Lei nº 6.404/76 e no artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, a Neoenergia S.A. (“Companhia”)
vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, com a Elektro
Renováveis do Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Campinas, Estado de
São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, 321, sala C, Jardim Nova América, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 09.012.586/0001-89 (“Elektro Renováveis”), Contrato de Compra e Venda de Ações
e Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”), por meio do qual foi acordada a venda para a
Elektro Renováveis da totalidade da participação da Companhia no capital social da Força Eólica
do Brasil 1 S.A. (“FEB1”) e da Força Eólica do Brasil 2 S.A. (“FEB2” e, em conjunto com FEB1, as
“Sociedades”), correspondente a 50% (cinquenta por cento) do capital social total e votante de cada
uma das Sociedades (“Operação”). A Operação compreende a alienação de 10 parques eólicos em
operação comercial, cuja capacidade instalada monta 288 MW.
O preço de aquisição estimado é de R$ 317 milhões e será pago à vista na data de fechamento da
Operação. O preço de aquisição final deverá ser ajustado para refletir, dentre outros elementos, a
evolução do patrimônio líquido das Sociedades até a data do pagamento.
Conforme disposto no Contrato de Compra e Venda, o fechamento da operação está condicionado
à aprovação da Operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, além da
verificação de outras condições precedentes usuais para operações semelhantes.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM PMCE - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20170004 - IG Nº 912617000 - PUBLICAÇÃO Nº 2017/00631

A Operação é consistente com a estratégia da Neoenergia de disciplina de capital através de gestão
de portfólio de ativos, fortalecendo sua capacidade de investimentos e acelerando a desalavancagem financeira.

OBJETO: Aquisição de pneus para veículos diversos e motocicletas pertencentes à Polícia

Sandro Kohler Marcondes
Diretor Vice Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
Neoenergia S.A.

Militar do Ceará, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.licitacoes-e.com.br, até o dia 13/03/2017,
às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no
site www.seplag.ce.gov.br Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 22 de Fevereiro de
2017. FRANCISCO WAGNER DE SOUSA VERAS - PREGOEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANÇA PÚBLICA DE ALAGOAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SSP Nº 015/2017
A Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP torna público que se acha aberta
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
a ser realizada no dia 14/03/2017 às 14h30 (horário de Brasília), objetivando a Aquisição
de Coletes Balísticos, destinados a Secretaria de Estado da Segurança Pública, para
atender a Polícia Militar de Alagoas, na forma contida neste Edital e seus anexos.
Processo 1206-472/2016. Disponibilidade nos sites www.comprasnet.gov.br, UASG
sob o nº 926474 e www.seguranca.al.gov.br e www.ssp.al.gov.br.
Informações: Fone/Fax: (82) 3315-2369/3315-2367.
Maceió, 23 de fevereiro de 2017
Washington Luiz Costa Júnior
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Chefia Especial de Procedimentos Licitatóriosa

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Registro de Esfera e Gaveta,
conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 942017, até o dia
13/03/2017 às 9h (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico
acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 21 de
Fevereiro de 2017. NEILIE DE SOUZA LIMA - PREGOEIRA

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRAS
ELETROBRAS / ALAGOAS

AVISO DE LICITAÇÃO
A Companhia Energética de Alagoas torna público que realizará na
modalidade Pregão na forma eletrônica, através do sistema licitações do
Banco do Brasil, o processo licitatório abaixo discriminado. A obtenção do
edital está disponível gratuitamente através dos endereços eletrônicos:
www.eletrobrasalagoas.com ou www.licitacoes-e.com.br ou no endereço:
Avenida Fernandes Lima, nº 3349, Gruta de Lourdes, 1º andar, sala 128-CPL,
nesta cidade de Maceió-AL; telefones: (82) 2126-9392 ou 2126-9358.
PR-004/2017, Objeto: Contratação de empresa especializada para
executar as ações de eficiência energética, na tipologia baixa renda, projeto
agente Eletrobras 2017/2018, dentro do programa de eficiência energética
na Eletrobras Distribuição Alagoas. Abertura das propostas às 09:00h do dia
14/03/2017- Sessão da disputa de preços a partir das 10:00h do dia 14/03/2017
( horário de Brasília).
Flávia dos Santos Aragão
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AVISO DE CREDENCIAMENTO - 0471/2017

CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60 - NIRE 35.300.330.587
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da JBS S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem, em 15 de março de 2017, às 10:00 horas, em
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), na sede social da Companhia, localizada no município de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1.Incorporação de subsidiárias da Companhia: (i) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Moy Park Lux
Holdings S.à r.L.(“Moy Park Lux”) pela JBS S.A., firmado pelos administradores da Companhia (“Protocolo e Justificação Moy Park Lux”), bem
como todos os atos e providências nele contemplados; (ii) Examinar, discutir e aprovar o Protocolo e Justificação de Incorporação da Friboi
Trade Exportação e Importação Ltda.(“FriboiTrade”) pela JBS S.A., firmado pelos administradores da Companhia e da FriboiTrade (“Protocolo
e Justificação Friboi Trade”), bem como todos os atos e providências nele contemplados; (ii) Ratificar a nomeação e contratação da APSIS
Consultoria Empresarial Ltda. para realizar as avaliações do patrimônio líquido da Moy Park Lux e da Friboi Trade, para fins do disposto nos
artigos 226 e 227 e na forma do artigo 8º da Lei nº 6.404/76, e elaborar os respectivos laudos de avaliaçãos (“Laudos de Avaliação”);
(iii) Examinar, discutir e aprovar os Laudo de Avaliação da Moy Park Lux e da Friboi Trade; e (iv) Aprovar a incorporação da Moy Park Lux e a
incorporação da Friboi Trade; 2. Ratificação, nos termos do Parágrafo 8º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, da eleição do
membro do Conselho de Administração da Companhia, aprovada em Reunião de Conselho de Administração, realizada em 08 de
fevereiro de 2017. Informações Gerais:Nos termos do Artigo 10, Parágrafo 5º, do Estatuto Social da Companhia, e conforme o Artigo 126 da
Leinº6.404/76,solicita-seaosSenhoresAcionistasdaCompanhiaque,namedidadopossível,apresentem,comaté72(setentaeduas)horas
de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso:
(i) comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia expedido pela instituição depositária; (ii) instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do outorgante (sendo certo que as procurações lavradas em língua estrangeira, antes de seu encaminhamento à
Companhia, devem ser vertidas para o português e registradas as suas traduções no registro deTítulos e Documentos);e/ou (iii) relativamente
aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo
órgão competente. Cópia da documentação poderá ainda ser encaminhada através do e-mail ri@jbs.com.br. A Companhia informa que não
adotou o boletim de voto a distância, tendo em vista sua não obrigatoriedade para a matéria que será deliberada a AGE supracitada, conforme
artigo 21-A, §2, da Instrução nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada.Os documentos e informações referidos neste edital e os
demais previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados à Comissão deValores Mobiliários, por meio do
Sistema de Informações Periódicas(IPE), nos termos do Artigo 6º de referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas
na sede da Companhia, no site de Relações com Investidores da Companhia (www.jbs.com.br/ri), e nos sites da BM&FBOVESPA S.A.- Bolsa
deValores,MercadoriaseFuturos(www.bmfbovespa.com.br)edaComissãodeValoresMobiliários(www.cvm.gov.br).
São Paulo, 24 de fevereiro de 2017
Joesley Mendonça Batista - Presidente do Conselho de Administração.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 05/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de 10 (Dez) postos 24 horas de vigilância armada, na escala de 12
x 36 horas de segunda feira a domingo, sendo 4(quatro) postos diurno e 6(seis)
postos noturno com execução mediante o regime de empreitada por preço
global e dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às necessidades das
unidades da AGU no Estado da Bahia.
Abertura das Propostas: 13/03/2017 às 11h (Horário de Brasília), no
site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Edital: No site www.comprasgovernamentais.gov.br, ou por e-mail:
cpl.sad.pe@agu.gov.br. Informações: (81) 2128-1405 / 1404 / 1411 / 1439.
ROSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA
PREGOEIRA/SAD-PE/SG/AGU

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/7073-2017
A Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará torna
público que realizará, no dia 14 de março de 2017 às 14:30h (horário de Brasília),
um Pregão Eletrônico do tipo MENOR PREÇO GLOBAL que tem como objeto a
“Contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação, na
modalidade de Fábrica de Software, para prestação de serviços necessários
para desenvolvimento, evolução, manutenção, instalação, configuração e
documentação de software para atender às necessidades do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará (TJCE), pelo período de 12(doze) meses”. As propostas de
preços serão recebidas, por meio eletrônico, até o dia 14 de março de 2017 às 14:00h
(horário de Brasília). Edital e demais informações estão à disposição dos interessados
na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no horário de 08:00h às 18:00h,
fone/fax: (85)3207-7098, (85)3207-7100, (85)3207-7954 ou pelo e-mail:
cpl.tjce@tjce.jus.br e pelos sites www.tjce.jus.br e www.licitacoes-e.com.br.

|
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ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA ROQUETTE PINTO - ACERP
CNPJ Nº 02.196.013/0001-03

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2016
Histórico: A Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP, pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo Decreto nº 2.442/97, de
23/12/1997, é entidade de interesse social e utilidade pública nos termos da Lei 9.637/98. Em 30/12/2014,
foi editado o Decreto nº 8.385 passando a supervisão do Contrato de Gestão da União com a ACERP
para o Ministério da Educação - MEC e determinando que o Contrato de Gestão tivesse como objeto o
apoio à implementação das políticas de melhoria da qualidade da educação brasileira. Em 24/06/2015, foi
assinado o Contrato de Gestão entre a ACERP e a União representada pelo MEC, com vencimento em
31/12/19, publicado no DOU de 26/06/15, tendo como objeto a execução de atividades de produção, gestão e distribuição de conteúdos educativos em diversos formatos e acessíveis em múltiplas plataformas,
sobretudo televisão e internet; de pesquisa, desenvolvimento e inovação; e de capacitação e formação.
Demonstrações Contábeis - Balanço
Demonstração dos Déficits dos Períodos
Patrimonial em 31 de Dezembro - (Em R$ 000)
Findos em 31 de Dezembro - (Em R$ 000)
2016
2015
Ativo
2016
2015
(reclasCirculante
12.088
15.686
sificado)
33.982
38.417
Não Circulante
46.582 32.222
Total
46.070
54.103 Receitas Operacionais
(451)
(219)
Deduções da Receita
Passivo
2016
2015 Receita Operacional Líquida 46.131 32.003
Circulante
11.073
10.900 Custos dos Serviços Prestados (37.281) (30.134)
Não Circulante
10.107
9.427 Superávit Operacional Bruto
8.750
1.869
24.890
33.776 Despesas Operacionais
Patrimônio Líquido
(17.636) (22.262)
Total
46.070
54.103 Déficit do Exercício
(8.886) (20.393)
Mônica Gardelli Franco - Diretora Geral; Luciana Brandão - Diretora de Administração e Finanças;
Caio Leboutte - Diretor de Tecnologia, Operações e Inovação;
Marcos Barbosa da Rocha - Contador - CRC-RJ-074690/O-6.
APROVADO pelo Conselho de Administração - José Fernando Veloso Monteiro - Presidente
(As assinaturas estão reconhecidas na forma da lei)
As Demonstrações Contábeis completas, analisadas pelos auditores independentes que emitiram
relatório em 03/02/2017, estão publicadas no Diário Oficial da União do dia 24/02/2017 e no site
www.roquettepinto.org.br.
AudiLink & Cia. Auditores - CRC-RJ 003688/O-2 - Luciano Soria - CRC/RJ 068886/O-9.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Agronegócios GO
CREDENCIAMENTO N.º 0471/2017. Objeto: A Caixa Econômica Federal comunica a quem
interessar possa sobre a abertura do processo de Credenciamento de empresas para futura
contratação visando a prestação dos serviços técnicos especializados de: a) Assistência
técnica; b) Análises de planos; c) Elaboração de projetos técnicos para crédito rural; d) Vistoria
prévia de empreendimentos rurais; e) Fiscalização de operações de crédito rural; f) Medição
de lavoura ou pastagem; g) Avaliação de garantias; h) Perícia de comprovação de perdas para
fins de prorrogação de operações de crédito rural; i) Perícia de comprovação de perdas para
fins do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro); j) levantamento de preços
de produtos, insumos e serviços agropecuários. Os serviços objeto deste credenciamento
serão prestados no Estado de Goiás. Data e horário para o início de recebimento da
documentação de habilitação: às 10h00min do dia 24/03/2017. O Edital será disponibilizado
no endereço http://caixa.gov.br, selecionar a opção “Poder Público”, selecionar a opção
“Compras CAIXA”, item “Compras da CAIXA”, em “Licitações Instauradas”, selecionar o
Credenciamento 0471/2017. Mais esclarecimentos pelo fax (62) 3612.1641, ou via e-mail
giloggo18@caixa.gov.br nos dias úteis de 10h00 às 17h00.

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2016

Valor

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

JBS S.A.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM CAGECE - PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 20170018 - PUBLICAÇÃO Nº 2017/00761

|

Processo Administrativo: 7073.01.0504.0/2017 - Objeto: Registro de Preços para
prestação de serviços comuns de engenharia visando ao fornecimento e instalação
de sinalização interna e externa para as unidades CAIXA, preferencialmente,
no estado da Paraíba. Credenciamento: até as 23:59h do dia 13/03/2017.
Recebimento das propostas: até as 10:00h do dia 14/03/2017. Recebimento dos
lances: das 10:00h às 10:30h do dia 15/03/2017, todos no horário de Brasília/
DF. Edital e informações no endereço http://www.licitacoes.caixa.gov.br/, no
quadro “Painel Geral” escolher no link “Em Andamento” o nº do Certame para o
Comprador Logística Recife. Mais informações: Av. Lins Petit, nº. 100 - 6º Andar
- Recife/PE – Tel. (81) 3236-9807 das 10:00 às 16:00.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 33.000.167/0001-01
NIRE Nº 33300032061

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação
O Conselho de Administração da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras convoca
os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, no dia 27 de março de 2017, às 15 horas, no auditório do
Edifício-Sede, na Avenida República do Chile 65, 1º andar, na cidade do Rio de
Janeiro (RJ), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:
I. Eleição de membro titular do Conselho Fiscal indicado pelo
acionista controlador, e;
II. Proposta de aprovação da alienação de 100% (cem por cento) das ações
detidas pela Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS na PetroquímicaSuape
e na CITEPE, para o GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V. (“GRUPO
PETROTEMEX”) e a DAK AMERICAS EXTERIOR, S.L (“DAK”), subsidiárias
da Alpek, S.A.B. de C.V. (“Alpek”), pelo valor, em reais, equivalente a
US$ 385,000,000.00 (trezentos e oitenta e cinco milhões de dólares).
A pessoa presente à Assembleia deverá provar a sua qualidade de acionista, nos
termos do artigo 126 da Lei 6.404, de 15/12/1976. Desejando ser representado,
o acionista deverá atender aos preceitos do parágrafo 1º do artigo 126 da
referida Lei e do artigo 13 do Estatuto Social da Petrobras, exibindo os seguintes
documentos: i) Documento de identidade do representante; ii) Procuração com
poderes especiais do representado com firma reconhecida em cartório (original
ou cópia autenticada); iii) Cópia do contrato/estatuto social do representado ou do
regulamento do fundo, se aplicável; iv) Cópia do termo de posse ou de documento
equivalente que comprove os poderes do outorgante da procuração, se aplicável.
Solicita-se que os acionistas representados por procuradores depositem, com
antecedência mínima de três dias úteis, os documentos acima elencados na
sala 1002 (Atendimento ao Acionista) do Edifício-Sede. Para aqueles que
apresentarão a documentação no dia da Assembleia, a Companhia informa
que estará apta a recebê-la a partir das 11 horas, no local onde a reunião
será realizada. O exercício do direito de voto no caso do empréstimo de ações
ficará a cargo do tomador do empréstimo, exceto se o contrato firmado entre
as partes dispuser de forma diversa. Além disso, os acionistas podem ainda
optar por votar as matérias constantes deste Edital mediante a utilização
do pedido público de procuração, conforme a Instrução CVM nº 481, de
17/12/2009. O recebimento de procurações eletrônicas estará disponível, no
endereço eletrônico da Companhia (http://www.petrobras.com.br/ri) a partir
do início de março de 2017. A Companhia informa que as instruções para o
voto a distância de que trata a Instrução CVM nº 561, de 07/04/2015, constam
do Manual da Assembleia. Encontra-se à disposição dos acionistas, na sala
1002 (Atendimento ao Acionista) do Edifício-Sede da Companhia, e nos
endereços eletrônicos da Companhia (http://www.petrobras.com.br/ri) e
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (http://www.cvm.gov.br), toda a
documentação pertinente às matérias que serão deliberadas nesta Assembleia
Geral Extraordinária, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17/12/2009.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2017
Luiz Nelson Guedes de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 347/7050-2016
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela Internet. Processo Administrativo:
7050.01.3993.0/2016. OBJETO: Contratação de Empresa(s) para Prestação de Serviços de
manutenção preventiva e corretiva de ambientes, compreendendo toda a infraestrutura, tais como
instalações civis, elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado, prevenção e combate a incêndio,
sistemas de climatização e ventilação e equipamentos de transporte vertical, com reposição e
substituição de peças e a execução de serviço sob demanda, com o objetivo de garantir a
continuidade dos serviços de forma integrada e conjunta em unidades da CAIXA nos Estados
do Pará e Amapá, vinculadas à(s) Superintendências Regionais (SR) Amapá, Norte do Pará e
Sul do Pará. RETIFICAÇÃO NO EDITAL. O instrumento convocatório do certame publicado no
DOU Nº11, em 16/01/2017, pág82, seção 3 foi retificado nos seguintes pontos: No edital, houve
a exclusão dos subitens 8.5.2; 8.5.2.1; 8.5.2.1.1, com renumeração dos subitens posteriores. No
Anexo I – Termo de referência, houve a exclusão do subitem 6.1.2 e 7.7.2.2; Houve alteração de
texto nos subitens 7.1.1 e 7.1.8. No Anexo IV – Minuta do contrato, houve alterações nos textos
da alínea a) e h), Inc. I, Parágrafo único da Cláusula Segunda (Das obrigações da Contratada);
Houve inclusão das alíneas b.1), b.1.1), b.1.2), b.1.3), b.1.4), Inciso I, parágrafo único da Cláusula
Segunda; Exclusão da alínea b.2), inciso VII, parágrafo único da cláusula segunda. Segue nova
Data e horário de credenciamento para o Pregão: até 14:00 horas (horário de Brasília) do dia
10/03/2017. Data e horário para recebimento das propostas: até 14:30 horas (horário de Brasília) do
dia 10/03/2017. Data e horário para recebimento dos lances: de 14:00 horas às 14:30 horas (horário
de Brasília) do dia 13/03/2017. Disponibilização do edital retificado e informações no endereço
http://www.licitacoes.caixa.gov.br/, clicar em “Acesso ao sistema”, localizado no canto superior
direito, As orientações quanto ao cadastramento, senhas, certificação e demais funcionalidades do
sistema constam na aba “O que é” do site. Contato: e-mail gilogbe18@caixa.gov.br, tel. 3004 1104.

MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA

Fortaleza-CE, 23 de fevereiro de 2017.
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ALIENAÇÃO DE NAVIO
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
Aviso de Licitação: PGE nº 119/2016 CEL2 Versão Atualizada – AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE DESINFECÇÃO DE EFLUENTES. Abertura das
Propostas: 14/03/17 às 10h. Disputa: 14/03/17 às 14h. Edital disponível dia
02/03/2017. Referências de tempo: horário de Brasília. Operacionalização no
www.licitacoes-e.com.br. Alessandra Vasconcelos da Silva – Pregoeira.

MINISTÉRIO DA
FAZENDA

TRANSPETRO COMUNICA QUE ALIENARÁ O N/T GUAPORÉ (4.490
DWT), NAS CONDIÇÕES ATUAIS. A EMBARCAÇÃO ENCONTRA-SE NO
TRÁFEGO NA COSTA DO BRASIL E PODERÁ SER VISITADA, SUJEITO A
PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, ATÉ DIA 11 DE ABRIL DE 2017.
AS PROPOSTAS DEVERÃO SER APRESENTADAS, ATRAVÉS DO SITE
DA PETRONECT, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017 – POR EMPRESAS
PREVIAMENTE CADASTRADAS.
AS INFORMAÇÕES SOBRE O NAVIO E SOBRE O PROCESSO DE
ALIENAÇÃO ESTARÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA PETRONECT, PARA
AS EMPRESAS PREVIAMENTE CADASTRADAS.
AS EMPRESAS PODERÃO SE CADASTRAR ATÉ O DIA 09 DE ABRIL DE
2017. PARA CADASTRAMENTO E MAIORES INFORMAÇÕES CONTATAR:
- TELEFONE: (021) 3211-9001 / (021) 3211-7428
- E-MAIL: SANDP@PETROBRAS.COM.BR
- REFERÊNCIA: ALIENAÇÃO LPG GUAPORÉ

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Pregão Eletrônico nº. 001/7050-2017
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico, pela Internet. Processo
Administrativo: 7050.01.0057.0/2017. OBJETO: Contratação de Empresa(s) para Prestação
de Serviços de manutenção preventiva e corretiva de ambientes, compreendendo toda a
infraestrutura, tais como instalações civis, elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado,
prevenção e combate a incêndio, sistemas de climatização e ventilação e equipamentos
de transporte vertical, com reposição e substituição de peças e a execução de serviço sob
demanda, com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços de forma integrada e
conjunta em unidades da CAIXA nos Estados do ACRE, AMAZONAS e RORAIMA, vinculadas
à(s) Superintendências Regionais (SR) ACRE, AMAZONAS e RORAIMA. RETIFICAÇÃO NO
EDITAL. O instrumento convocatório do certame publicado no DOU Nº16, em 23/01/2017,
pág72, seção 3 foi retificado nos seguintes pontos: No edital, houve a exclusão dos subitens
8.5.2; 8.5.2.1; 8.5.2.1.1, com renumeração dos subitens posteriores. No Anexo I – Termo de
referência, houve a exclusão do subitem 6.1.2 e 7.7.2.2; Houve alteração de texto nos subitens
7.1.1 e 7.1.8. No Anexo IV – Minuta do contrato, houve alterações nos textos da alínea a)
e h), Inc. I, Parágrafo único da Cláusula Segunda (Das obrigações da Contratada); Houve
inclusão das alíneas b.1), b.1.1), b.1.2), b.1.3), b.1.4), Inciso I, parágrafo único da Cláusula
Segunda; Exclusão da alínea b.2), inciso VII, parágrafo único da cláusula segunda. Segue
nova Data e horário de credenciamento para o Pregão: até 14:00 horas (horário de Brasília)
do dia 14/03/2017. Data e horário para recebimento das propostas: até 14:30 horas (horário
de Brasília) do dia 14/03/2017. Data e horário para recebimento dos lances: de 14:00 horas
às 14:30 horas (horário de Brasília) do dia 15/03/2017. Disponibilização do edital retificado e
informações no endereço http://www.licitacoes.caixa.gov.br/, clicar em “Acesso ao sistema”,
localizado no canto superior direito, As orientações quanto ao cadastramento, senhas,
certificação e demais funcionalidades do sistema constam na aba “O que é” do site. Contato:
e-mail gilogbe18@caixa.gov.br, tel. 3004 1104.

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Nº 01/2017
O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, com
sede no Setor Bancário Sul – Quadra 02, Bloco F – Edifício FNDE, Brasília/DF,
CNPJ sob o nº 00.378.257/0001-81, torna público que fará realizar Audiência
Pública para esclarecer aos interessados os principais aspectos dos processos
de aquisições públicas e levantar subsídios para a definição de especificações
técnicas de Ônibus Rural Escolar – ORE e Ônibus Urbano Escolar Acessível
– ONUREA, para atender às entidades educacionais das redes públicas
de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. A abertura da sessão
pública está marcada para o dia 21/03/2017, às 09h, com encerramento às
18h, no seguinte endereço: Auditório do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação/FNDE, SBS Quadra 02 – Bloco F – Edifício FNDE – 1º Subsolo
– Brasília/DF. Mais informações encontram-se disponíveis aos interessados no
endereço http://www.fnde.gov.br/portaldecompras.
João César da Fonseca Neto
Coordenador de Compras
CECOM/CGCOM/DIRAD

