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Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 3/2021

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por intermédio da pregoeira, torna público
o resultado da licitação em referência, cujo objeto é a Fornecimento e aplicação de vacina
Influ enza do tipo quadrivalente, foi vencedora a empresa ACCIL VACINAS LTDA, pelo valor
de R$ 43.440,00 (quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta centavos).

ANGELICA LUISA PINTO NOGUEIRA PINHEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 13/05/2021) 323028-00001-2021NE999999

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
GERÊNCIA REGIONAL DA ANM NO ESTADO DO PIAUÍ

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

Repactuação do Contrato nº 001/2017, cujo objeto versa sobre a prestação do serviço de
vigilância armada, passando o valor mensal a ser da ordem de R$ 21.991,00 (vinte e um
mil, novecentos e noventa e um reais), e anual de R$ 263.892,00 (duzentos e sessenta e
três mil, oitocentos e noventa e dois reais), com pagamento retroativo à data de 1º de
janeiro de 2021, conforme previsto em convenção coletiva c/c artigo 41, inciso i da in nº
005/2017.

(COMPRASNET 4.0 - 13/05/2021).'

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO E GOVERNANÇA REGULATÓRIA
AV I S O

TOMADA DE SUBSÍDIOS Nº 3/2021

O Superintendente de Regulação e Governança Regulatória da ANM, no uso de
suas atribuições regimentais, comunica a abertura de Processo de Participação e Controle
Social na modalidade Tomada de Subsídios nº 3/2021, com o objetivo de receber
contribuições à regulamentação do tema "Meios alternativos de solução de conflitos:
arbitragem, conciliação e TAC".

A referida proposta normativa visa regulamentar o art. 2º, XI, e o art. 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.575/2017, com o objetivo de estimular ajustes de
condutas entre mineradores e a ANM, assim como a quitação de obrigações e pendências
mediante o uso do instrumento "Termo de Ajustamento de Conduta".

O período para envio das contribuições ocorrerá entre os dias 13/05/2021 e
11/06/2021. As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca
dos procedimentos relacionados à realização e participação da Tomada de Subsídios,
estarão disponíveis no endereço https://app.anm.gov.br/ParticipaPublico e no sítio da ANM
http://www.anm.gov.br

YOSHIHIRO LIMA NEMOTO
Superintendente de Regulação e Governança Regulatória

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE SUBSÍDIOS Nº 4/2021

O Superintendente de Regulação e Governança Regulatória da ANM, no uso de
suas atribuições regimentais, comunica a abertura de Processo de Participação e Controle
Social na modalidade Tomada de Subsídios nº 4/2021, com o objetivo de receber
contribuições voltadas à regulamentação do tema segurança de barragens de mineração.

A referida proposta normativa visa regulamentar a consolidação dos normativos
de segurança de barragens conforme o Decreto nº 10.139/2019, as inovações da Lei nº
14.066/2020 e os requisitos referentes à Certificação de Barragens e ao Banco de Empresas
de Consultoria em Barragens.

O período para envio das contribuições será entre os dias 13/05/2021 e
1º/06/2021. As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca
dos procedimentos relacionados à realização e participação na Tomada de Subsídios,
estarão disponíveis no endereço https://app.anm.gov.br/ParticipaPublico e no sítio da ANM
(http://www.anm.gov.br).

YOSHIHIRO LIMA NEMOTO
Superintendente de Regulação e Governança Regulatória

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
B I O CO M B U S T Í V E I S

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2021 - UASG 323031

Nº Processo: 48610207486202013 . Objeto: Contratação de serviços referentes a suporte
reativo e proativo (apoio para implementação de projetos) do fabricante Microsoft
Premier. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: Exclusividade Declaração de Inexigibilidade em
13/04/2021. JOSE GUTMAN. Diretor da Anp. Ratificação em 13/04/2021. RODOLFO
HENRIQUE DE SABOIA. Diretor Geral da Anp. Valor Global: R$ 660.000,00. CNPJ
CONTRATADA : 60.316.817/0001-03 MICROSOFT INFORMATICA LTDA.

(SIDEC - 13/05/2021) 323031-32205-2021NE800144

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ANP Nº 6/2021

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base nas deliberações
tomadas na 1048ª Reunião de Diretoria, realizada em 13 de maio de 2021, e no que
consta no processo nº 48610.004191/2018-64, COMUNICA

Aos agentes econômicos do setor de petróleo e gás natural e aos demais
interessados que realizará Audiência Pública, com as características apresentadas a
seguir:

1. OBJETIVO:
1.1 Dar ciência da nova versão do Edital da Oferta Permanente em função

da atualização dos blocos com risco exploratório e áreas com acumulações marginais em
oferta para outorga de contratos de concessão para exploração ou reabilitação e
produção de petróleo e gás natural;

1.2 Propiciar aos agentes econômicos e aos demais interessados a
possibilidade de maior conhecimento dos novos blocos em oferta no Edital da Oferta
Permanente;

1.3 Identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevantes à
matéria objeto da Audiência Pública;

1.4 Dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANP.
2. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES:
2.1 O Edital completo da Oferta Permanente de blocos com risco exploratório

e áreas com acumulações marginais para outorga de contratos de concessão para
exploração ou reabilitação e produção de petróleo e gás natural, objeto desta Audiência,
Pública estará à disposição dos interessados nos seguintes endereços eletrônicos:
http://rodadas.anp.gov.br/pt/oferta-permanente/consulta-publica-e-audiencia-publica e
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas.

DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
3. DATA E PROGRAMAÇÃO:
3.1 A Audiência Pública ocorrerá no dia 02 de junho de 2021, das 15:00 às

17:30 horas, por meio de videoconferência, nos termos da Resolução ANP nº 822, de
23 de junho de 2020.

3.2 A programação e a designação do Presidente e do Secretário da
Audiência Pública serão divulgadas oportunamente no sítio eletrônico
http://rodadas.anp.gov.br/pt/oferta-permanente/consulta-publica-e-audiencia-publica.

4. FORMA DE PARTICIPAÇÃO:
4.1 O acesso à videoconferência, incluindo orientações quanto à forma de

participação e manifestação dos interessados, será disponibilizado nas páginas do
evento, nos endereços eletrônicos indicados no item 2.1 deste aviso, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias da data de realização da Audiência Pública.

4.2 As inscrições de expositores interessados em se manifestar verbalmente
durante a Audiência Pública deverão ser realizadas até às 18:00 horas do dia 28 de
maio de 2021, por meio de formulário próprio disponibilizado nos endereços eletrônicos
indicados no item 2.1 deste aviso.

4.3 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 abertura da Audiência Pública.

4.4 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 18:00 horas do dia 28 de maio de 2021,
para o e-mail rodadas@anp.gov.br.

4.5 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.

4.6 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 definido para tanto. Os membros da mesa poderão interpelar o
depoente sobre assuntos diretamente ligados à exposição feita, sendo permitido o
debate esclarecedor.

4.7 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.

4.8 Serão de responsabilidade exclusiva do interessado os meios físicos
necessários para a sua participação na Audiência Pública por videoconferência.

4.9 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.

RODOLFO HENRIQUE DE SABOIA
Diretor-Geral

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO DE

JA N E I R O
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 043/PR/15 - Contratada: ACR - S E R V I ÇO S
INDUSTRIAIS LTDA.- Objeto: Promover a Repactuação de Preços referente ao ano 2019.
Após o procedimento de repactuação de preços, o valor estimado mensal dos serviços, de
01/01/2019 a 01/03/2019, passará de R$ 251.826,62 para R$ 316.550,27; de 01/03/2019 a
01/05/2019, passará de R$ 316.550,27 para R$ 319.001,61; de 01/05/2019 a 01/06/2019,
passará de R$ 319.001,61 para R$ 319.493,62; de 01/06/2019 a 01/11/2019, passará de R$
319.493,62 para R$ 319.702,65; e a partir de 01/11/2019, passará de R$ 319.702,65 para
R$ 325.311,62, em função da repactuação contratual, conforme análises do fiscal do
contrato na Nota Técnica 3 (documento SEI N° 0395596) e na Nota Técnica 18 (Documento
SEI N° 0449200).- DATA: 11/05/2021 - CPRM: ESTEVES PEDRO COLNAGO, Diretor-
Presidente; MARCIO JOSE REMEDIO, Diretor(a) de Administração e Finanças, Substituto(a)
- Contratada: VALERIA DE ANDRADE, Diretora.

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

AVISO DE LICITAÇÃO

1. LI.GS.A.00037.2021. 2. FURNAS torna público que realizará Licitação, nos
termos da Lei 13.303/2016, para execução dos serviços de obras civis para substituição das
juntas de dilatação e reparo nos pisos das estruturas da Usina Hidrelétrica de Itumbiara. 3.
Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário. 4. Tipo de Licitação: Menor Preço
Global. 5. Modo de disputa: fechado. 6. O Edital está disponível a partir desta data no site
de FURNAS(www.furnas.com.br - opção "Fornecedores / Editais"), gratuitamente. 7. A
sessão de abertura das propostas será realizada remotamente, conforme disposto no
edital, e as propostas deverão ser encaminhadas até as 14:30h do dia 08/06/2021 para o
email dcmea@furnas.com.br.

ANNE NEIRY DE MENDONÇA LOPES
Departamento de Planejamento de Contratações e Aquisições

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.CSAQ.G.00004.2021 - UASG 926137

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, torna público que realizará licitação na
modalidade pregão eletrônico para a aquisição de scanner de mão 3d. 2. Número do
Pregão: PE.CSAQ.G.00004.2021. 3. Tipo de Licitação: Menor Preço. 4. Consulta do Edital: O
edital poderá ser consultado e obtido a partir das 8h do dia 14/05/2021 no website
Comprasnet: www.gov.br/compras/pt-br/ http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
(UASG 926137 - número da licitação 90004.2021). 5. Apresentação de Propostas: As
propostas deverão ser apresentadas até às 9h do dia 27/05/2021, no mesmo endereço
citado acima.

NELSON DE OLIVEIRA JORGE
Gerente da Divisão de Aquisição de Bens e Serviços - CSAQ.G

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE.CSAQ.A.00011.2021 - UASG 926137

1. FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., torna público que a licitação, na
modalidade pregão eletrônico nº PE.CSAQ.A.00011.2021, referente ao Aviso de
Publicação no Diário Oficial da União, em: Publicado em: 27/01/2021|Edição: 18
|Seção: 3 | Página: 89, Aquisição de 1.500 litros de Óleo Lubrificante, restou-se
FRACASSADA. 2. Motivo do Fracasso: Não houve propostas para serem aceitas e ou
habilitadas.

NELSON DE OLIVEIRA JORGE
Gerente da Divisão de Aquisição de Bens e Serviços - CSAQ.G


