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Indicadores (15/01)
Ibovespa

2,54%

R$/US$

5,2708

WTI US$/Barril

52,36

Petrobras PN

4,52%

R$/€

6,3752

Brent US$/Barril

55,10

Petrobras ON

3,52%

R$/£

7,1623

Henry Hub US$/MMBtu

2,74

Notícias
Petrobras prioriza qualidade, preço e prazo em contratações de plataformas
Em continuidade à sua estratégia de desenvolvimento do campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, a Petrobras
receberá, no dia 1 de fevereiro, as propostas das empresas pré-qualificadas para a licitação da construção das
plataformas P-78 e P-79. O processo de licitação seguiu a Lei 13.303/2016 e teve início em julho de 2020, com a
participação de 10 empresas nacionais e internacionais, todas com reconhecida experiência.
Fonte: Agência Petrobras - 15/01/2021

Sinaval reage às declarações da Petrobras sobre os prazos e eficiência da indústria
naval brasileira
A entidade publicou um comunicado em seu site lembrando que a qualidade das embarcações brasileiras é reconhecida
mundialmente, enquanto que diversas obras recebidas do exterior tiveram problemas técnicos. O Sinaval ainda afirmou
que em casos de atrasos na entrega de plataformas produzidas no Brasil, muitos deles aconteceram por conta das
modificações nos projetos a pedido da própria Petrobras.
Fonte: Petronotícias - 17/01/2021

Venda de gás de cozinha cresceu 5,3% no Brasil em 2020
O aumento na demanda doméstica de gás de cozinha, decorrente do cenário de distanciamento social, resultou em alta
de 5,3% no consumo de GLP para botijão de 13 quilos em 2020. O movimento ocorreu em sentido contrário ao de outros
combustíveis, impactados pelas restrições de mobilidade impostas pela COVID-19 e a consequente retração econômica.
https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGM3YTQxYzY3LWUyMzMtNDJjMi1hOTRiLWE0MjRmNmI3ODUyNwAQAKFqUfdBKY9LlOkBI0j5l5…
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Fonte: TN Petróleo - 15/01/2021

Petrobras ganha mais tempo para vender
Mais tempo para SURF de Mero
refinarias
Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2021

Eneva cede carretas de GNL para transportar oxigênio no Amazonas
Fonte: Energia Hoje - 15/01/2021

Notícias Internacionais
Total abandona associação com API por
resistência à descarbonização

Wintershall defende maior participação
do gás na transição europeia

Fonte: epbr - 15/01/2021

Fonte: Petróleo Hoje - 15/01/2021

Destaque
Conhece alguém que vai gostar de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo! É só listar o nome e e-mail do contato!

Eventos
Em breve

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

19/2020

Período de Consulta

Data da Audiência

05/11/2020 a 02/02/2021

03/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução para regulamentação da
redução da alíquota de royalties para empresas de pequeno e médio porte.

27/11/2020 a 28/01/2021

ANP

20/2020

03/02/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato de
concessão referentes à 17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de
petróleo e gás natural.
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19/10/2020 a 02/12/2020

ANP

18/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta os
critérios de independência e autonomia dos transportadores de gás natural, e a certificação de
independência destes agentes.

28/10/2020 a 11/12/2020

ANP

26/2019

22/2020

19/01/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre uma nova proposta de revisão da Resolução ANP
nº 30/2014, que trata da Regulamentação do Plano de Avaliação de Descobertas (PAD).

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

26/01/2021

12/02/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que dispõe sobre a
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC relativo ao descumprimento da cláusula
de conteúdo local de contratos de exploração e produção de petróleo extintos ou com fases
encerradas.

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de
Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados e parceiros. Indique aqui para alguém
receber o informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails, Clique aqui para
cancelar.
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