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6.2 Inscrições posteriores a esse prazo poderão ser consideradas caso o tempo
total previsto para as manifestações do público não seja completamente preenchido pelas
inscrições prévias. A identificação dos expositores inscritos e dos demais interessados será
feita antes da solenidade de abertura.
6.3 Os arquivos eletrônicos a serem utilizados pelos expositores durante a
Audiência Pública deverão ser previamente enviados à ANP, que será a responsável por
sua projeção durante a sessão pública, até às 18 horas do dia 3 de maio de 2021.
6.4 Cada exposição estará limitada ao tempo determinado pelo Presidente da
Audiência e obedecerá à ordem de inscrição. O número de expositores será definido em
função das inscrições realizadas e do tempo total previsto.
6.5 Inicialmente, será permitida a manifestação de pessoas físicas e de 1 (um)
representante de cada instituição. Na hipótese de haver defensores e opositores da
matéria sob apreciação, inscritos ou não como expositores, o Presidente da Audiência
procederá de forma que possibilite a oitiva de todas as partes interessadas, observado o
período por ele definido para tanto. Os membros da mesa poderão interpelar o depoente
sobre assuntos diretamente ligados à exposição feita, sendo permitido o debate
esclarecedor.
6.6 Todas as manifestações serão registradas por meio eletrônico, de forma a
preservar a integridade de seus conteúdos e o seu máximo aproveitamento como
subsídios ao aprimoramento do ato regulamentar a ser expedido.
6.7 Serão de responsabilidade exclusiva do interessado os meios físicos
necessáriosj para a sua participação na Audiência Pública por videoconferência.
6.8 O interessado que tiver sua participação prejudicada por problemas
decorrentes de conexão com a internet terá o prazo de dois dias úteis, contados do
término da Audiência Pública, para encaminhar sua manifestação por escrito à ANP.
7. Presidência e Secretariado
Fica designado como Presidente da Audiência Pública o servidor Carlos
Orlando Enrique da Silva e como Secretário o servidor Alex Rodrigues Brito de
Medeiros.
8. Programação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 443034
Nº Processo: 02150000064202074 . Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de vigia/porteiro para atender as demandas do PARNA Serra da
Capivara, unidade de conservação federal localizada no Piauí Total de Itens Licitados:
00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso XI da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa:
Contratação de remanescente de serviço, nos termos do artigo 24, XI, da Lei n.° 8.666/93
Declaração de Dispensa em 08/03/2021. RONEI ALCANTARA DA FONSECA. Diretor de
Planejamento, Administração e Logística. Ratificação em 08/03/2021. FERNANDO CESAR
LORENCINI. Presidente do Icmbio. Valor Global: R$ 2.082.867,60. CNPJ CONTRATADA :
29.733.437/0001-16 DIPLUS FACILITIES PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA
EASSESSORIA LTDA.
(SIDEC - 09/03/2021) 443034-44207-2021NE080016

Ministério de Minas e Energia
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 323028 - ANEEL
Número do Contrato: 11/2019.
Nº Processo: 48500.002946/2018-33.
Inexigibilidade. Nº 1/2019. Contratante: AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA.
Contratado: 05.355.405/0001-66 - IKHON GESTAO CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por doze meses e reajustar o valor
contratual em 6,07%, para o interregno de janeiro de 2019 a dezembro de 2019 com base
no índice de custo de tecnologia da informação (icti).. Vigência: 16/03/2019 a 16/03/2021.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 560.135,36. Data de Assinatura: 08/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 08/03/2021).
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SUPERINTENDÊNCIA DE MEDIAÇÃO ADMINISTRATIVA, OUVIDORIA
SETORIAL E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA

.

.

.

14h00

Abertura das atividades pelo Presidente da Audiência

14h15

Exposição do tema pela Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos (SBQ)

14h45

Pronunciamento dos inscritos por ordem de recebimento de inscrições

17h00

Comentários finais e encerramento

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

RODOLFO HENRIQUE DE SABOIA
Diretor-Geral

Nº. 007/2021. Processo: 48500.000027/2020-40 Objeto: obter subsídios para a
Análise de Impacto Regulatório - AIR sobre a segurança cibernética no Setor Elétrico
Brasileiro. Modalidade: Intercâmbio de documentos. Período para envio: 11/3/2021 a
26/4/2021. A íntegra deste Aviso está juntada aos autos e disponível no endereço
eletrônico www.aneel.gov.br, no menu principal "Participação Social", item "Consultas
Públicas".

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 60/2019
A ANP torna público que o objeto do certame foi adjudicado e homologado ao Consórcio
Universidade Federal de Goiás e Fundação de Apoio à Pesquisa-UFG-FUNAPE-pelo valor
total de R$ 3.741.737,43 (três milhões setecentos e quarenta e um mil setecentos e trinta
e sete reais e quarenta e três centavos).

ANDRÉ RUELLI
Superintendente de Mediação Administrativa, Ouvidoria
Setorial e Participação Pública

WAGNER RODRIGUES MARQUES
Superintendente da SGA

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DE PERNAMBUCO

(SIDEC - 09/03/2021) 323031-32205-2021NE800144

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO
AMAZONAS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021 - UASG 323119 - GER - PE
Nº Processo: 48051.000021/2021-29.
Dispensa Nº 1/2021. Contratante: GERENCIA REGIONAL DA ANM - PE.
Contratado: 11.808.559/0001-69 - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA. Objeto:
Contratação de serviços continuados de vigilância armada com disponibilização de mão de
obra em regime de dedicação exclusiva, que serão prestados nas condições estabelecidas
no termo de referência e na proposta apresentada pela empresa ora contratada para
contratação emergencial..
Fundamento Legal: . Vigência: 01/03/2021 a 27/08/2021. Valor Total: R$ 17.970.492,00.
Data de Assinatura: 01/03/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - UASG 495250
Nº Processo: 0639/2020-71. Objeto: Registro de preços pelo prazo de 12 meses para
aquisição futura de micropipetas com calibração RBC.. Total de Itens Licitados: 3. Edital:
10/03/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Av.andre Araujo, 2010
- Petropolis, - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/495250-5-00005-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 24/03/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

(COMPRASNET 4.0 - 09/03/2021).

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS

FABIOLA BEZERRA BORGES DIAS
Pregoeira

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA E AUDIÊNCIA PÚBLICA ANP Nº 3/2021

(SIASGnet - 09/03/2021) 495250-29208-2021NE000014

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base nas deliberações
tomadas na 1039ª Reunião de Diretoria, realizada em 04 de março de 2021, e no que
consta no processo nº 48600.203251/2020-63, COMUNICA:
Aos agentes econômicos do setor de produção de biodiesel e distribuição de
combustíveis e aos demais interessados que realizará Audiência Pública, precedida de
Consulta Pública, com as características apresentadas a seguir.
1. Objetivo
1.1 Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que
institui o Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel e estabelece os
requisitos para o credenciamento de laboratórios correlacionados.
1.2 Propiciar aos agentes econômicos e aos demais interessados a
possibilidade de encaminhamento de opiniões e sugestões.
1.3 Identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à
matéria objeto da Consulta e Audiência Pública.
1.4 Dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANP.
2. Disponibilização de Informações
2.1 A minuta de resolução objeto desta Consulta e Audiência Pública, estará à
disposição dos interessados no seguinte endereço eletrônico www.gov.br/anp/ptbr/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas.
DA CONSULTA PÚBLICA
3. Prazo
3.1 O prazo da Consulta Pública será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados
a partir da publicação deste Aviso no Diário Oficial da União, excluindo-se da contagem
o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
4. Envio de Comentários e Sugestões
4.1 Os comentários e sugestões deverão ser encaminhados à ANP para o
endereço eletrônico: conspub_qualidade@anp.gov.br, por meio de formulário próprio
disponibilizado no endereço indicado no item 2.1 deste aviso.
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
5. Data
5.1 A Audiência Pública ocorrerá no dia 05 de maio de 2021, das 14:00 às
17:00 horas, por meio de videoconferência, nos termos da Resolução ANP nº 822, de 23
de junho de 2020.
5.2. O acesso à videoconferência, incluindo orientações quanto à forma de
participação e manifestação dos interessados, será disponibilizado na página do evento,
no sítio eletrônico da ANP, com antecedência mínima de cinco dias da data de realização
da Audiência Pública.
6. Forma de Participação e Cadastramento de Expositores na Audiência
Pública
6.1 As inscrições de expositores interessados em se manifestar verbalmente
durante a Audiência Pública deverão ser realizadas até às 18 horas do dia 03 de maio de
2021, por meio de formulário próprio disponibilizado no endereço indicado no item 2.1
deste
aviso,
a
ser
encaminhado
para
o
endereço
eletrônico:
conspub_qualidade@anp.gov.br.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021031000105

Nº 46, quarta-feira, 10 de março de 2021

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO
GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato nº 023/PR/21 - Contratada: TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA. - Objeto
do Contrato: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de design gráfico
para elaboração de projeto gráfico, editoração, diagramação, acabamento digital,
acompanhamento de produção e impressão gráfica de publicações e afins para atender as
necessidades do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), conforme as especificações constantes no
Termo de Referência. - Prazo: O prazo de vigência deste Contrato é de 12 (doze) meses, nos
termos do artigo 152 do Regulamento de Licitações e Contratos da CPRM, podendo, no
entanto, ser estendido pelo período necessário à execução dos serviços, em caso de fato
superveniente que impeça o cumprimento do cronograma estabelecido, por meio de Termo
Aditivo. - Valor estimado do contrato anual: R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos
reais) - CPRM: Esteves Pedro Colnago, Diretor-Presidente e Paulo Afonso Romano, Diretor de
Infraestrutura Geocientífica - Contratada: Andréa Maria Leal Mendonça, Representante Legal.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
EDITAL Nº 29, DE 9 DE MARÇO DE 2021
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS
A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna pública a eliminação dos
candidatos abaixo indicados, pelo não atendimento as convocações através de telegramas,
devidamente postados em 02 (duas) oportunidades, para início do processo de admissão,
munido da documentação prevista no subitem 14.2 do Edital nº 1, de 09 de janeiro de
2018, Processo Seletivo Público, publicado no Diário Oficial da União nº 07, Seção 3, de 10
de janeiro de 2018.
CARGO:TÉCNICO EM RADIOPROTEÇÃO

.

.

.

INSCRIÇÃO
2247036

.

NOME
REBECA DE SOUZA VASCONCELOS

CLASSIFICAÇÃO
1º

CARGO: TÉCNICO EM RADIOPROTEÇÃO

.

.

LOCALIDADE: CAETITÉ/BA

INSCRIÇÃO
2245798

LOCALIDADE:CAETITÉ/BA

NOME
NASRI ALEXANDRE SADER RUSILAS

CLASSIFICAÇÃO
2º

Com a formalização da eliminação dos referidos candidatos, a INB convocará
novo candidato, em conformidade com o referido Edital de Concurso Público.
EDUARDO ROSIN
Diretor de Finanças e Administração
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