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COMUNICADO Nº 1/2021/PR

Audiência Pública - Cessão de Direitos Minerários do lote Caulim Rio Capim-PA

 
O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, no exercício das suas atribuições cons�tucionais e
legais, competências atribuídas pelo Decreto n° 1.524 de 20/06/95 e considerando o que consta no processo SEI nº
48035.000322/2021-11,

Resolve:

Art. 1 ̊ - Estabelecer que a Audiência Pública prevista no Âmbito do Aviso de Audiência Pública nº 001/2021 – CPRM, publicada
no Diário Oficial da União em 12 de abril de 2021, referente à licitação da Promessa de Cessão de Direitos Minerários do lote
Caulim Rio Capim (PA), ocorrerá no modelo virtual no dia 28 de abril de 2021, com início as 14h00mim e término quando da
manifestação do úl�mo credenciado, sendo às 17h00min o horário limite para encerramento.

Art. 2 ̊ - A dinâmica da audiência pública será a seguinte:

a. Os interessados em manifestar-se na audiência se inscreverão por meio do formulário eletrônico disponível no sito
da CPRM h�p://www.cprm.gov.br/publique/Acesso-a-Informacao/Leilao-Caulim---Rio-Capim-%28PA%29-6567.html e
enviar por e-mail para o endereço ppi.mineracao@crpm.gov.br. As inscrições poderão ser feitas até as 18h00min do
dia 27 de abril de 2021;

b. Os interessados, no momento da inscrição, podem enviar sua contribuição por escrito, em campo existente na
própria Ficha de Inscrição;

c. Após a inscrição, o interessado, receberá pelo e-mail inscrito, o link de acesso à sala virtual no “Microso� Teams”
que deverá ser acessada para visualização da audiência. Caso o inscrito tenha feito contribuição através da ficha de
inscrição, o mesmo receberá a numeração na qual sua contribuição foi inserida para resposta;

d. Os interessados também poderão se manifestar entrando na sala virtual de reunião criada no aplica�vo “Microso�
Teams” através do chat para enviar sua contribuição, que será inserida na fila de contribuições e será respondida na
ordem definida;

e. Em caso de problemas computacionais para a u�lização da ferramenta “Teams” o par�cipante poderá enviar sua
contribuição via e-mail, durante a realização da audiência que depois de validada também será inserida na fila de
contribuições para resposta;

f. A apresentação a ser realizada pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais será disponibilizada no site da
CPRM, na área de audiência pública (link no item a), com antecedência de 48 horas da audiência pública, para que os
interessados realizem o download e acompanhem, caso prefiram, em seu equipamento; e

g. Toda a sessão virtual será transmi�da via aplica�vo “Microso� Teams”, gravada e disponibilizada no canal da CPRM
no “Youtube”.

Art. 3 ̊ - Ficam man�das as demais disposições constantes no Aviso de Audiência Pública nº 01/2021 – CPRM.

 

ESTEVES PEDRO COLNAGO

Diretor-Presidente

 

Brasília, 14 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor(a)-Presidente, em 14/04/2021, às 18:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador
0474652 e o código CRC DFA7CF45.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.cprm.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 48035.000322/2021-11 SEI nº 0474652


