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AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
COMUNICADO Nº 69, DE 6 DE ABRIL DE 2022

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, em razão da não localização da interessada
no endereço constante no processo em referência e da devolução do ofício destinado à intimação do agente abaixo transcrito, no bojo do processo instaurado para a aplicação do disposto
no art. 18, §2, III, da RANP nº 777/2019, torna público, sob a forma de extrato, que:

I - O agente abaixo identificado deverá apresentar DEFESA ADMINISTRATIVA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados a partir desta publicação, nos termos da Lei nº
9.784/1999:

. PROCESSO ADMINISTRATIVO DOC. REF. CPF / CNPJ NOME E/OU RAZÃO SOCIAL

. 48610.212898/2020-67 Ofício nº 33/2022/SDL-CJUR/SDL-
C R AT / S D L / A N P - R J

CNPJ 01.092.686/0001-50 JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA.

II - A Defesa Administrativa deverá ser apresentada, formalmente e dentro do prazo estabelecido, diretamente no sistema eletrônico SEI, ou por via postal à Agência, Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, Superintendência de Produção de Combustíveis - SPC, na Avenida Rio Branco, n.º 65 / 16º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20090-
004, tendo como referência o número do processo. A documentação deve estar obrigatoriamente assinada e acompanhada da comprovação da capacidade do signatário ou outorga de
poderes para a sua representação, sob pena do seu não reconhecimento; ou por meio de peticionamento eletrônico no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), visto que o processo em
referência é exclusivamente processado em suporte digital.

III - Os processos encontram-se disponíveis para consulta pelos interessados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), cujo link está disponível na página institucional da ANP
na internet. Qualquer documentação poderá ser protocolada diretamente no módulo de peticionamento eletrônico do SEI, após prévio cadastramento no sistema, conforme Manual do
Usuário Externo disponibilizado na mesma página.

V - Conforme previsto no art. 26, inciso V, da Lei n.º 9.784/99, os processos administrativos terão continuidade independente da apresentação da Defesa Administrativa.

ADRIANA NICKEL LOURENÇO

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 3/2022

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM,
no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, competências atribuídas pelo
Decreto n° 1524 de 20/06/95 e considerando o disposto no Processo SEI nº
48035.000690/2022-40, resolve submeter à consulta pública a proposta de edital para
licitação do ativo minerário da CPRM do lote denominado Ouro Natividade (TO). - O edital
e demais documentos correlacionados e o formulário eletrônico para contribuições
poderão ser acessados no sítio eletrônico https://www.cprm.gov.br/publique/-7144.html . -

As contribuições deverão ser realizadas diretamente por meio do envio de correio
eletrônico para o endereço ppi.mineracao@cprm.gov.br o até o dia 06 de maio de
2022.

ESTEVES PEDRO CONALGO
Diretor-Presidente

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 2/2022

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM,
no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, competências atribuídas pelo
Decreto n° 1524 de 20/06/95 e considerando o disposto no Processo SEI nº
448035.000707/2022-69, resolve submeter à consulta pública a proposta de edital para
licitação do ativo minerário da CPRM do lote denominado Diamante Santo Inácio (BA). - O
edital e demais documentos correlacionados e o formulário eletrônico para contribuições
poderão ser acessados no sítio eletrônico https://www.cprm.gov.br/publique/-7147.html. -

As contribuições deverão ser realizadas diretamente por meio do envio de correio
eletrônico para o endereço ppi.mineracao@cprm.gov.br até o dia 06 de maio de 2022.

ESTEVES PEDRO CONALGO
Diretor-Presidente

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 1/2022

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM,
no exercício das suas atribuições constitucionais e legais, competências atribuídas pelo
Decreto n° 1524 de 20/06/95 e considerando o disposto no Processo SEI nº
48035.000708/2022-11, resolve submeter à consulta pública a proposta de edital para
licitação do ativo minerário da CPRM do lote denominado Agrominerais Aveiro (PA). - O
edital e demais documentos correlacionados e o formulário eletrônico para contribuições
poderão ser acessados no sítio eletrônico https://www.cprm.gov.br/publique/-7142.html . -

As contribuições deverão ser realizadas diretamente por meio do envio de correio
eletrônico para o endereço ppi.mineracao@cprm.gov.br até o dia 06 de maio de 2022.

ESTEVES PEDRO CONALGO
Diretor-Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 3/2022

O Presidente da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, no
exercício das suas atribuições constitucionais e legais, competências atribuídas pelo
Decreto n° 1524 de 20/06/95 e considerando o disposto no Processo SEI nº
48035.000690/2022-40, torna público o procedimento referente à Audiência Pública
destinada a possibilitar à sociedade, de forma transparente e democrática, o direito de
manifestação sobre os documentos objeto da Audiência Pública, que trata da proposta de
edital para licitação dos ativos minerários da CPRM do lote denominado Ouro Natividade
(TO). - O edital e demais documentos correlacionados, assim como o formulário de
inscrição na Audiência Pública, poderão ser acessados no sítio eletrônico
https://www.cprm.gov.br/publique/-7144.html. - Para a participação na audiência, que será
realizada em formato virtual, os interessados deverão enviar o formulário de inscrição
devidamente preenchido para o e-mail ppi.mineracao@cprm.gov.br onde receberão, após
confirmação da inscrição, o link para acesso à sala virtual. - A Audiência Pública também
será transmitida pelo canal oficial do Serviço Geológico do Brasil na Plataforma "YouTube".
- Dia e horário: 27 de abril de 2022, das 16h00min às 18h00mim. - Local: Sala virtual (link
a ser disponibilizado após a inscrição na Audiência Pública).

ESTEVES PEDRO CONALGO
Diretor-Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 2/2022

O Presidente da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, no exercício
das suas atribuições constitucionais e legais, competências atribuídas pelo Decreto n° 1524 de
20/06/95 e considerando o disposto no Processo SEI nº 448035.000707/2022-69, torna público o
procedimento referente à Audiência Pública destinada a possibilitar à sociedade, de forma
transparente e democrática, o direito de manifestação sobre os documentos objeto da Audiência
Pública, que trata da proposta de edital para licitação dos ativos minerários da CPRM do lote
denominado Diamante Santo Inácio (PA). - O edital e demais documentos correlacionados, assim
como o formulário de inscrição na Audiência Pública, poderão ser acessados no sítio eletrônico
https://www.cprm.gov.br/publique/-7147.html. - Para a participação na audiência, que será realizada
em formato virtual, os interessados deverão enviar o formulário de inscrição devidamente preenchido
para o e-mail ppi.mineracao@cprm.gov.br onde receberão, após confirmação da inscrição, o link para
acesso à sala virtual. - A Audiência Pública também será transmitida pelo canal oficial do Serviço
Geológico do Brasil na Plataforma "YouTube". - Dia e horário: 27 de abril de 2022, das 14h00min às
16h00mim. - Local: Sala virtual (link a ser disponibilizado após a inscrição na Audiência Pública).

ESTEVES PEDRO CONALGO
Diretor-Presidente

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 1/2022

O Presidente da COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, no
exercício das suas atribuições constitucionais e legais, competências atribuídas pelo
Decreto n° 1524 de 20/06/95 e considerando o disposto no Processo SEI nº
48035.000708/2022-11, torna público o procedimento referente à Audiência Pública
destinada a possibilitar à sociedade, de forma transparente e democrática, o direito de
manifestação sobre os documentos objeto da Audiência Pública, que trata da proposta de
edital para licitação dos ativos minerários da CPRM do lote denominado Agrominerais
Aveiro (PA). - O edital e demais documentos correlacionados, assim como o formulário de
inscrição na Audiência Pública, poderão ser acessados no sítio eletrônico
https://www.cprm.gov.br/publique/-7142.html. - Para a participação na audiência, que será
realizada em formato virtual, os interessados deverão enviar o formulário de inscrição
devidamente preenchido para o e-mail ppi.mineracao@cprm.gov.br onde receberão, após
confirmação da inscrição, o link para acesso à sala virtual. - A Audiência Pública também
será transmitida pelo canal oficial do Serviço Geológico do Brasil na Plataforma "YouTube".
- Dia e horário: 27 de abril de 2022, das 10h00min às 12h00mim. - Local: Sala virtual (link
a ser disponibilizado após a inscrição na Audiência Pública).

ESTEVES PEDRO CONALGO
Diretor-Presidente

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM GOIÁS
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO Nº 1/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
24/03/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12
(doze) meses, para aquisições futuras de drones e acessórios para atender às necessidades
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, conforme as especificações e os
detalhamentos constantes do Termo de Referência - Anexo I deste Edital. Total de Itens
Licitados: 00003 Novo Edital: 07/04/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua 148, 485
Setor Marista - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 07/04/2022 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/04/2022, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

HENRIQUE COSTA DE ALCANTARA
Pregoeiro

(SIDEC - 06/04/2022) 495650-29208-2022NE000001
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NA BAHIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2021

A Superintendência Regional de Salvador do Serviço Geológico do Brasil
CPRM,através de sua Pregoeira,torna público aos interessados o resultado do Pregão
Eletrônico nº 0013/2021,UASG 495400,tendo como objeto prestação de serviços de Apoio
Administrativo,envolvendo as funções de condução de veículos e auxiliar administrativo II,
nas dependências da Unidade Regional de Salvador do SGB/CPRM,localizada na Av. Ulysses
Guimarães,2862, Sussuarana,CAB,Salvador/BA,tendo como vencedora a empresa
HIGICLEAN TECNOLOGIA EM HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA,CNPJ nº
14.768.911/0001-78,com o melhor lance de R$ 18.097,52.

MIRIAN SANTOS SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 06/04/2022) 495400-29208-2022NE000054
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 024/PR/20 - Contratada: resolve LIMPEZ A
AMBIENTAL- LTDA - Objeto do Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por
12(doze) meses, no período entre 13 de abril de 2022 a 13 de abril de 2023, sem alteração
de valor; O valor anual estimado deste contrato, é de R$ 2.832,00 (dois mil oitocentos e
trinta e dois reais) e o mensal é de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais). Pela CPRM,
assinam: Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente e Cassiano de Souza Alves, Diretor de
Administração e Finanças- Pela Contratada, assina: Fernando Luiz Barreto de Gois,
Representante Legal.
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