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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2016
Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 08/11/2016 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico
- Registro de Preços para aquisição de Gavetas de disco NL-SAS de
6TB, Pentes de Memória, Servidores de Rede, Racks de 19 polegadas
para servidores de rede, Biblioteca de Fitas LTO 7, Cartuchos de Fitas
LTO 7 e atualização do software de backup utilizado pelo CONTRATANTE com expansão de licenças ou novo Software resultante
de Upgrade Competitivo, com expansão de licenças, buscando garantir a continuidade dos serviços. Total de Itens Licitados: 00009
Novo Edital: 21/11/2016 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sgan 603
Modulo j Ou Sitios: Www.aneel.gov.br e Www.comprasgovernamentais.gov.br Asa Norte - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a
partir de 21/11/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/12/2016, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle
de Contratos e Convênios
(SIDEC - 18/11/2016) 323028-32210-2016NE800002
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2016 - UASG 323028
Nº Processo: 48500005112201618 . Objeto: Pregão Eletrônico - Renovação e aquisição de licenças da solução de antivírus corporativo
McAfee, compreendendo garantia de atualização de versões e suporte
técnico por 36 (trinta e seis) meses Total de Itens Licitados: 00008.
Edital: 21/11/2016 de 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h30. Endereço: Sgan 603 Modulo j Asa Norte - BRASILIA - DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/323028-05-46-2016. Entrega das Propostas: a partir de 21/11/2016 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 05/12/2016 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.
UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle
de Contratos e Convênios
(SIDEC - 18/11/2016) 323028-00001-2016NE800002
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2016
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,por intermédio da pregoeira, torna público que,após a avaliação das propostas de preços e da documentação de habilitação apresentadas na
licitação em referência, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento e a substituição de piso elevado,
revestimento e divisórias, bem como o desenvolvimento e a execução
de projetos técnicos de instalação relativos à paginação do piso elevado, às instalações elétricas e à rede estruturada, foi vencedoraa
empresa ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INST, pelo valor de R$ 14.500.000,00 (catorze milhões e quinhentos mil reais).
ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
(SIDEC - 18/11/2016) 323028-00001-2016NE800002

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5
AO CONTRATO Nº 9.079/12-ANP-010.183.
Processo: 48610.010183/2012-61. Contratante: Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. Contratada: Claro
S/A. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze)
meses, correspondentes ao período de 02/10/2016 a 01/10/2017; Assegurar à Contratada o direito de pleitear o reequilíbrio econômico financeiro do valor dos serviços com base no reajuste do ICMS com
fundamento no Fato do Príncipe. Valor estimado: R$1.528.240,20
(um milhão quinhentos e vinte e oito mil duzentos e quarenta reais e
vinte centavos). Data de assinatura: 30/09/2016. Assinado por: Aurélio Cesar Nogueira Amaral, Diretor-Geral Substituto em Exercício
da ANP, Marcio Hassib de Azevedo e Jaqueline Rodrigues Brites,
Procuradores da Claro S/A.

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº ECE-DAC-653-H/2016
CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS; CONTRATADA: Pantanal Veículos Ltda.; OBJETO: Redução
de 11 (onze) veículos do quantitativo, a prorrogação excepcional do
prazo de vigência por mais 6 (seis) meses, a partir de 20 de setembro
de 2016 e retificação do item 17.1 da Cláusula Dezessete; ESPÉCIE:
Aditivo nº ECE-DAC-653-H/2016; VIGÊNCIA: 69 (sessenta e nove)
meses. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, inciso II, e parágrafo 4
e 65, II, parágrafo 2º, II, da Lei 8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 20/09/2016. SIGNATÁRIOS: Diretor da ELETROBRAS e
Representante Legal da CONTRATADA.

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA DAC N° 2/2016
Contratação de serviços de recuperação de danos ambientais existentes na Mini Central Hidrelétrica (MCH) Quebra Dentes
A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS torna
público que a Concorrência DAC Nº 02/2016, cujo correspondente
Aviso de Licitação foi publicado no Diário Oficial da União nº 203,
de 21 de outubro de 2016, Seção 3, página 102, foi adiada para o dia
16 de dezembro de 2016.
Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2016.
ANA LUCIA ROMUALDO CORTEZ
Chefe do Departamento de Contratações - DAC
(Companhia aberta)
CNPJ nº 00001180/0001-26
AVISO DE FATO RELEVANTE
Centrais Elétricas Brasileiras S/A ("Companhia" ou "Eletrobras") informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
Conselho de Administração da Eletrobras, em reunião realizada, em
09 de novembro de 2016, aprovou o novo Plano Diretor de Negócios
e Gestão para o período de 2017 a 2021 ("PDNG 2017-2021").
IDENTIDADE EMPRESARIAL
Missão: Atuar nos mercados de energia de forma integrada,
rentável e sustentável;
Visão 2030: Estar entre as 3 maiores empresas globais de
energia limpa e entre as 10 maiores do mundo em energia elétrica,
com rentabilidade comparável às melhores do setor e sendo reconhecida por todos os seus públicos de interesse;
Valores: Ética e transparência, foco em resultados; valorização e comprometimento das pessoas;empreendedorismo e inovação
e sustentabilidade.
O Plano Diretor de Negócios e Gestão das Empresas Eletrobras (PDNG) para o quinquênio 2017-2021, tomando como base o
seu Plano Estratégico 2015-2030, contempla metas e projetos para o
alcance dos objetivos estratégicos e mantendo o alinhamento com a
Identidade Empresarial da Eletrobras - Missão, Visão 2030 e Valores.
AMBIÇÃO ESTRATÉGICA PDNG 2017-2021:
Potencializar vantagens competitivas em Geração, Transmissão e Comercialização, atingindo sustentabilidade empresarial reconhecida por todas as partes interessadas.
Os desafios impostos pelo contexto atual do setor elétrico
brasileiro e do Brasil fez com que a Eletrobras foque em (i) governança e conformidade, através de alinhamento estratégico, gestão
de risco e conformidade; (ii) disciplina financeira, visando diminuir
sua dívida líquida e bruta, através de privatizações, desmobilização de
ativos operacionais e não operacionais; (iii) excelência operacional,
através de uma redução de seus custos em relação aos custos correntes e aumento de suas receitas em relação às suas receitas correntes, mediante reestruturação operacional, Plano de Aposentadoria
Incentivado - PAI, Centro de Serviço Compartilhado e automação.
PDNG 2017/2021: Estratégias e Iniciativas
FIGURA NÃO DISPONÍVEL
O PDNG 2017/2021 possui 3 estratégias e 18 iniciativas,
visando alcançar sua ambição estratégica de sustentabilidade empresarial:
1ª) Governança e Conformidade: através de 4 iniciativas a
seguir destacadas;
2ª) Disciplina Financeira: através de 6 iniciativas a seguir
destacadas;
3ª) Excelência Operacional: através de 8 iniciativas a seguir
destacadas.
1ª ESTRATÉGIA: Governança e Conformidade: 4 iniciativas
associadas
Meta: Fraqueza Material = 0
FIGURA NÃO DISPONÍVEL - Descrição
Aumento da credibilidade perante Stakeholders:
Indicador correlato: Múltiplo de Mercado > 7,13
Governança e Conformidade:
1.Alinhamento dos Estatutos e Alçada de Aprovação;
2.Implantação do Modelo das 5 Dimensões de Compliance;
3.Eliminar Fraquezas Materiais;
4.Implementar ações para Listagem em Índices e obtenção
de selos de GC.
Já implementadas: Qualificação da Governança dos Conselheiros de Administração; Arquivamento do 20-F 2014 e 2015 e
Alinhamento Estratégico entre holding e controladas.
* 1ª Iniciativa: Alinhamento dos Estatutos e Alçada de Aprovação
- Revisar os estatutos sociais das empresas Eletrobras, incorporando as melhores práticas de Governança Corporativa.
* 2ª Iniciativa: Implantação do Programa Eletrobras 5 Dimensões
FIGURA NÃO DISPONÍVEL - Descrição
- Desenvolvimento do Ambiente de Gestão do Programa de
Integridade
- Análise Periódica de Riscos
- Estruturação e Implantação de Políticas e Procedimentos do
Programa de Integridade
- Comunicação e Treinamento
- Monitoramento do Programa, Medidas de Remediação e
Aplicação de Penalidades.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016112100114

Nº 222, segunda-feira, 21 de novembro de 2016
O Programa Eletrobras de 5 Dimensões está sendo implementado em todas as Empresas Eletrobras, a fim de cumprir com as
normas internacionais de governança corporativa, leis e regulamentos,
incluindo o U.S. Sarbanes-Oxley Act de 2002, o U.S. Foreign Corrupt
Practices Act de 1977 (FCPA), a Lei Brasileira Anticorrupção (Lei n.
12.846/2013), as regras e orientações publicadas pela Securities and
Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entre outros.
- O Programa Eletrobras 5 Dimensões tem como objetivos:
1. O desenvolvimento de uma nova cultura empresarial focada em compliance;
2. Avaliação de risco periódica;
3. A melhoria das políticas e procedimentos internos (canais
de denúncias, revisão do Código de Ética, Ouvidoria Independente,
Manual de programa de compliance, Revisão de cláusulas contratuais,
Due diligence para os fornecedores, Procedimentos de verificação de
antecedentes e Revisão do manual de investimentos);
4. A promoção interna das atividades de desenvolvimento e
treinamento de compliance; e
5. Monitoramento contínuo e processo de auditoria interna
para procedimentos de compliance, ações corretivas e de remedição
para os resultados da investigação.
- Segundo seu código de ética, a Eletrobras não tolera corrupção ou quaisquer outras práticas comerciais ilegais por seus empregados, empreiteiras ou fornecedores, e portanto, tem tomado uma
série de iniciativas envolvendo suas atividades econômicas e seu
sistema de governança corporativa.
* 3ª Iniciativa: Eliminar 6 Fraquezas Materiais
- Com relação aos nossos controles internos de relatórios
financeiros, a Eletrobras possui 6 fraquezas materiais relacionadas
para o ano de 2015:
(i) A Eletrobras não manteve um ambiente de controle efetivo, especificamente em relação à falta de medidas corretivas hábeis
relacionadas aos anos anteriores, incluindo a adequada execução de
controles de revisão de gestão, abrangendo análise de completude,
definição de limiar de materialidade e determinação de precisão de
dados de determinados controles revisados;
(ii) A Eletrobras não manteve controles adequados com relação à elaboração das demonstrações financeiras e divulgações relacionadas, incluindo a conciliação de transações de partes relacionadas; monitoramento de controles relativos a situação financeira e os
reflexos contábeis relacionados das operações feitas com fornecedores
(Furnas); e análise, conciliação e monitoramento de combustível consumido (Amazonas);
(iii) A Eletrobras não manteve controles internos efetivos
com relação ao monitoramento adequado dos investimentos em Sociedades de propósito específico (SPEs), e para as operações com
partes relacionadas, incluindo a falta de identificação e monitoramento da execução física e financeira dos projetos de investimento
relevantes avaliados de acordo com o método de equivalência patrimonial, falta de revisão dos termos técnicos e financeiros relacionados aos contratos de construção antes do processo de licitação,
análise adequada das propostas feitas por fornecedores e falta de
avaliação e monitoramento do progresso e orçamento dos projetos;
(iv) a Empresa não manteve controles internos efetivos sobre
o Risco, Prevenção de Corrupção e Programa de Compliance, considerando as exigências da legislação norte americana (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act) e da legislação brasileira (Lei
12.846/2013 - lei anticorrupção);
(v) a Empresa não manteve controles internos adequados que
evitariam a anulação pela gestão dos controles de alto nível, incluindo
falta de comunicação e obtenção de adesão aos valores éticos prescritos no seu código de ética e um canal de comunicação ineficaz
devido a controles de abrangência inadequados;
(vi) controles ineficazes relacionados ao pagamento e capitalização de ativos imobilizados, que resultariam em benefícios econômicos futuros, bem como as aprovações relacionadas aos controles
internos do processo de capitalização.
Para remediar as fraquezas materiais relacionadas aos nossos
controles internos dos relatórios financeiros, o Conselho de Administração, em conjunto com o Presidente da Companhia e a Diretora
de Conformidade Lucia Casasanta, estão implementando diversas medidas, dentre elas o "Programa Eletrobras 5 Dimensões".
* 4ª Iniciativa: Implementar ações para Listagem em Índices
e obtenção de selos de Governança Corporativa.
- O Dow Jones Sustainability Index - DJSI foi lançado em
1999 e, desde então, as empresas que constam de seus índices são
reconhecidas como as que são mais capazes de criar valor para os
acionistas, a longo prazo, através de uma gestão dos riscos associados
tanto a fatores econômicos, ambientais, sociais e de governança. Este
índice avalia, de forma muito seletiva e exigente, o desempenho em
sustentabilidade das empresas e a sua adaptação às tendências de
mercado. A Eletrobras foi listada por quatro anos consecutivos no
novo índice DJSI Mercados Emergentes, mas deixou de ser listada
para o período 2016-2017, então esta iniciativa visa adotar medidas
para voltar a ser listada;
- A adesão ao Programa Destaque em Governança das Estatais da BM&F Bovespa tem por premissa a demonstração do quanto
as empresas estão comprometidas com a proposição de medidas concretas e objetivas, passíveis de implementação no curto ou médio
prazo e que não dependem de eventuais alterações legislativas ou
regulamentares.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

