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PETRÓLEO BRASILEIRO SA. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 001 - REFERENTE À CONVOCAÇÃO 
DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO ARRENDAMENTO INDUSTRIAL 

Nº001/2019 
 

 
Conforme Convocação de Pré-Qualificação Arrendamento 
Industrial 001/2019 (“Convocação”) e na forma do art. 52 do 
Regulamento de Licitações e Contratos da Petrobras, a 
PETROBRAS informa que possui interesse em realizar 
licitações restritas aos pré-qualificados no âmbito da referida 
Pré-Qualificação. 
 
Em observância ao item 3.3.1 da Convocação, somente 
poderão participar das licitações: 
 

• Empresas que tenham completado seu pedido de Pré-
qualificação até as 23h59 do dia 22 de março de 2019, 
em conformidade com o item 4 da Convocação, e que 
venham a ser consideradas posteriormente pré-
qualificadas por atenderem às exigências da Convocação. 
 

• Consórcios: desde que constituídos por ao menos uma 
empresa que se enquadre na situação do item anterior e 
que assuma, no contrato de constituição do consórcio, as 
funções de operador da planta industrial e de líder do 
consórcio. 

 

 
Objeto das licitações: arrendamento para operação e 
atividades associadas da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados 
de Sergipe (FAFEN-SE) e Fábrica de Fertilizante Nitrogenados 
da Bahia (FAFEN-BA), incluindo subarrendamento dos 
Terminais Marítimos de Amônia e Ureia no Porto de Aratu. O 
objeto poderá ser agrupado em uma ou duas licitações. 
 
 



Aviso de Licitação Restrita  

 2 

Importante destacar que o subarrendamento dos Terminais de 
Amônia e Ureia no Porto de Aratu pela PETROBRAS ao 
vencedor da licitação estará condicionado à anuência da 
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA e à 
autorização do Ministério de Infraestrutura.    
 
Cabe ressaltar que a PETROBRAS não fornecerá gás natural 
diretamente para as fábricas. Os eventuais arrendatários 
deverão negociar este insumo diretamente com as 
Distribuidoras ou buscar uma alternativa de suprimento. 
 
Após a avaliação de todas as empresas interessadas, a 
PETROBRAS dispõe de até, no máximo, 12 meses para 
realizar licitações restritas aos pré-qualificados previstas neste 
Aviso. A empresa reprovada ou que apresentar documentação 
após a data assinalada neste Aviso não poderá participar 
destas licitações restritas. 
 
A existência deste Aviso não obriga a PETROBRAS a realizar 
número mínimo de licitações restritas aos pré-qualificados, 
tampouco a impede de realizar licitações abertas a quaisquer 
interessados, sem limitação à lista de pré-qualificados. 
 
CONVOCAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO: à disposição dos 
interessados na página de internet da PETROBRAS 
(http://www.petrobras.com.br/pt/canais-de-negocios), no campo 
“Canais de Negócios”. 
 
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019 
 
Gerência de Transferência, Estocagem e Produto da Área 
Industrial – INDUSTRIAL/PO/TEP. 
 


