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PETRÓLEO BRASILEIRO SA. 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 001 - REFERENTE À CONVOCAÇÃO DE PRÉ-
QUALIFICAÇÃO ARRENDAMENTO G&E Nº001/2019 

 
 
Conforme Convocação de Pré-Qualificação Arrendamento G&E 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 licitação restrita aos 
pré-qualificados no âmbito da referida Pré-Qualificação. 
 
Em observância ao item 3.3.1 da Convocação, somente poderão participar das 
licitações: 
 

 Empresas e Consórcios que tenham completado seu pedido de Pré-
qualificação até as 23h59 do dia 03 de julho de 2020, em conformidade com 
o item 4 da Convocação, e que venham a ser consideradas posteriormente pré-
qualificadas por atenderem às exigências da Convocação. 
 

 
OBJETO DA LICITAÇÃO: o arrendamento do Terminal de Regaseificação de Gás 
Natural Liquefeito da Bahia (TR-BA), localizado no Município de Salvador, Estado da 
Bahia, e suas Instalações Associadas, que contemplam o seu gasoduto integrante, com 
aproximadamente 45 km de extensão e 28 polegadas de diâmetro, cujas estruturas 
físicas percorrem os Municípios de Salvador, São Francisco do Conde, Candeias e São 
Sebastião do Passé, e as utilidades para geração e fornecimento de energia elétrica 
localizadas no Terminal Madre de Deus (TEMADRE), parte integrante do TR-BA, todos 
no Estado da Bahia. 
 
Cabe ressaltar que o navio regaseificador (FSRU - Floating Storage and Regasification 
Unit) não faz parte do objeto do arrendamento, assim como a aquisição de cargas de 
GNL e seu frete serão de responsabilidade da Arrendatária. 
 
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 desta licitação restrita. 
 
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, 04 de maio de 2020 
 
Gerência de Regaseificação de GNL 
G&E/UN-AGN/REGAS 
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