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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2022 - UASG 323031 - ESC.CENTRAL DA ANP

Número do Contrato: 5004/2019.
Nº Processo: 48610.012432/2018-49.
Inexigibilidade. Nº 213/2018. Contratante: ESCRITORIO CENTRAL DA ANP. Contratado:
EXPTG5004 - PANAMERICAN TECHNOLOGY GROUP, LLC. Objeto: Prorrogar a vigência do
contrato por 12 (doze) meses, compreendidos entre 11/03/2022 e 11/03/2023, com
fundamento na Cláusula Sexta do contrato e no Artigo 57, Inciso II, da Lei nº 8.666/93.
2.2 Reajustar em, aproximadamente 5,46%, o valor do ajuste, com fundamento na
subcláusula 6.1 do contrato. O reajuste demonstra-se menor que o IPCA/IBGE no ano de
2021 (índice de reajuste previsto no contrato), que foi de 10,06%, como descrito no
despacho 4/2022/SGP-CGC/SGP/ANP-RJ (SEI 1992780), que retificou a Nota Técnica nº
1/2022/SGP-CGC/SGP/ANP-RJ (SEI 1890954 ).Vigência: 11/03/2022 a 11/03/2023. Valor
Total Atualizado do Contrato: R$ 1.477.577,82. Data de Assinatura: 10/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2022).

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA Nº 7/2022

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais e com base nas deliberações
tomadas na 1082ª Reunião de Diretoria, realizada em 17 de março de 2022, e no que
consta no processo administrativo ANP nº 48610.200224/2021-09, COMUNICA que
realizará Consulta Pública, conforme apresentado a seguir:

Assunto: obter subsídios e informações adicionais sobre o Edital de Chamada
Pública para a contratação de capacidade incremental ofertada referente ao gasoduto de
transporte denominado Itaboraí-Guapimirim, com extensão de 11 km e capacidade
nominal de 18,2 milhões de m³/d, para viabilizar o escoamento do Gás Natural através do
gasoduto de escoamento "Rota 3" e seu processamento nas Unidades de Processamento
de Gás Natural (UPGNs) do COMPERJ, interligando-se com o Gasoduto Cabiúnas-REDUC -
GASDUC III na altura do km 143,7, em Guapimirim ("Gasoduto Itaboraí Guapimirim").

Pretende-se também aprovar a Receita Máxima Permitida da NTS e as tarifas
de referência aplicáveis ao serviço de transporte firme a ser contratado por meio da
Chamada Pública, uma vez que estes valores fazem parte do referido Edital, em
cumprimento ao estipulado no caput do artigo 4º c/c o parágrafo único e caput do artigo
9º da Nova Lei do Gás (Lei 14.134/2021).

A Chamada Pública será conduzida de maneira indireta pela Nova
Transportadora do Sudeste S/A - NTS, para contratação, em modalidade firme, de
capacidade incremental ofertada referente ao gasoduto de transporte denominado
Itaboraí-Guapimirim.

I. DOS OBJETIVOS
I.1. A promoção da participação social no processo regulatório da ANP tem por

objetivos:
a. obter contribuições sobre matéria regulatória de interesse geral de agentes

econômicos, consumidores ou usuários de bens e serviços da indústria do petróleo, gás
natural e biocombustíveis; e

b. dar publicidade, transparência e legitimidade às ações regulatórias da ANP.
II. DA CONSULTA PÚBLICA
II.1. A minuta de edital objeto da consulta pública, bem como a documentação

técnica que a fundamentou, estão à disposição dos interessados na página de consultas e
audiências públicas no sítio da ANP na internet (https://www.gov.br/anp/pt-
br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas).

II.2. A consulta pública será realizada pelo período de 15 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.

II.3. As contribuições deverão ser encaminhadas à ANP por meio do formulário
eletrônico disponível na página de consultas e audiências públicas no sítio da ANP na
internet. Caso haja interesse e o espaço dedicado para as respostas no formulário
eletrônico não seja suficiente, documentos adicionais poderão ser encaminhados para o
seguinte endereço de correio eletrônico: SIM@anp.gov.br.

III. DOS PRAZOS PARA MANIFESTAÇÃO DA ANP
III.1. O relatório de contribuições recebidas deverá ser publicado na página de

consultas e audiências públicas no sítio da ANP na internet, em até dez dias úteis após o
término do prazo de consulta pública.

III.2. O relatório contendo o posicionamento da ANP em relação às
contribuições recebidas deverá ser publicado na página de consultas e audiências públicas
no sítio da ANP na internet, em até trinta dias úteis após a data da reunião de Diretoria
Colegiada que tenha aprovado o relatório.

RODOLFO HENRIQUE DE SABOIA
Diretor-Geral

CO M U N I C A D O

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, usando da competência que lhe
confere a Portaria ANP nº 11/2021, de 26 de março de 2021, publicada no Diário Oficial da
União em 29 de março de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 10º, inciso II, de seu
Regimento Interno, instituído pela Portaria ANP nº 291/2018, de 19 de julho de 2018, vem,
em atenção ao que determina o edital de licitações de Oferta Permanente, cujo
comunicado foi publicado no Diário Oficial da União em 30 de julho de 2021, divulgar
consolidação das deliberações a respeito das garantias de ofertas adicionais acompanhadas
das declarações de interesse, apresentadas para os setores que estarão em oferta na
sessão pública de apresentação de ofertas do 3° Ciclo da Oferta Permanente, preservando-
se, para os fins da presente divulgação, o necessário sigilo nessa etapa do certame quanto
à identificação das respectivas licitantes, conforme segue:

- aprovar 6 (seis) declarações de interesse acompanhadas das garantias de
oferta.

- aprovar 2 (duas) declarações de interesse acompanhadas das garantias de
oferta condicionada à apresentação da documentação pertinente no protocolo do
Escritório Central da ANP até o dia 24/03/2022.

- indeferir solicitação de licitante tendo em vista o não cumprimento de prazo
estabelecido para o atendimento de não conformidade na documentação prevista em
edital.

A CEL informa que as licitantes que apresentaram as referidas garantias de
oferta adicionais serão informadas individualmente sobre as supramencionadas
deliberações.

Nos termos da seção 13 do edital da Oferta Permanente, dos atos decisórios da
CEL cabe recurso administrativo, a ser recebido somente no efeito devolutivo, no prazo de
5 (cinco) dias úteis a contar da data da publicação do ato impugnado no Diário Oficial da
União.

A sessão pública de apresentação de ofertas ocorrerá no próximo dia 13 de
abril de 2022.

ANA KAROLINA MUNIZ FIGUEIREDO
Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2022 - UASG 323031

Nº Processo: 48610217240202122. Objeto: Contratação de serviços de
infraestrutura de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicações) pelo período de 12
(doze) meses, conforme especificações e condições estabelecidas neste termo de
referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 24/03/2022 das 09h00 às 17h00. Endereço:
Av Rio Branco Nº 65 - 12º ao 22 Andar - Bairro Centro, - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/323031-5-00006-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 24/03/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/04/2022
às 10h30 no site www.gov.br/compras.

JOSE ANTONIO RODRIGUES
Superintendente

(SIASGnet - 23/03/2022) 323031-32205-2022NE800144

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 495650

Nº Processo: 48035.000389/2022. Objeto: 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: 3. Edital: 24/03/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua 148, 485, Setor Marista
- Goiânia/GO ou https://www.gov.br/compras/edital/495650-5-00001-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 24/03/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 06/04/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

HENRIQUE COSTA DE ALCANTARA
Pregoeiro

(SIASGnet - 23/03/2022) 495650-29208-2022NE000001

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS NO RIO
GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2022 - UASG 495550 - CPRM/PORTO ALEGRE

Número do Contrato: 17/2018.
Nº Processo: 48043.000247/2020-16.
Pregão. Nº 20/2017. Contratante: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS.
Contratado: 26.699.784/0001-81 - EVOLUE SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do contrato prorrogado por 12 (doze) meses, de 17/03/2022 a 17/03/2023,
resguardado o direito ao reajuste de preços da contratada.. Vigência: 17/03/2022 a
17/03/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 90.000,00. Data de Assinatura:
10/03/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 10/03/2022).

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato n. CT-EPE-076/2021. - Aditivo n. 01. Contratado: JORDÃO CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA - 02.445.475/0001-17. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e
vigência do contrato em 55 dias. Base: Art. 82 do RLC/EPE. Vigência: 22/03/2022 a
14/06/2022. Assinatura: 22/03/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato n. CT-EPE-014/2019. - Aditivo n. 01. Contratado: IDEIAS TURISMO EIRELI -
02.676.310/0001-56. Objeto: Prorrogação do prazo de execução e vigência por um novo
período de 30 meses com redução de escopo do objeto. Base: Art. 82 do RLC/EPE. Valor:
R$ 1.686.994,50. Vigência: 24/03/2022 a 23/09/2024. Assinatura: 22/03/2022.

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1011/2022 - UASG 113206

Nº Processo: CADMT.M2021060049. Objeto: Fornecimento de Válvulas diversas,
posto CIF, na Unidade de Concentração de Urânio-URA, localizada no município de
Caetité/BA, em conformidade com o Termo de Referência. . Total de Itens Licitados: 21.
Edital: 24/03/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Km 330 b,
Engenheiro Barros - Resende/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/113206-5-01011-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 24/03/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 05/04/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras.

ALINE CEVESE RANGEL
Pregoeira

(SIASGnet - 09/03/2022) 113206-11504-2021NE000558

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
EXTRATO DE DISTRATO

Especie: Extrato do Distrato do Contrato CS-112/2021 . Objeto: O presente Distrato tem
por objeto Distrato da contratação para a prestação de serviço de galvanização a fogo de
peças metálicas, para estruturas a serem montadas em torres de transmissão de energia
elétrica, compreendendo mão de obra, fornecimento de insumos, matérias-primas e
equipamentos necessários a realização de serviços conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Contrato CS-112/2021 e seus anexos . Contratada: ARMCO
STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA , CNPJ: 72.343.882/0001-07. Data da assinatura:
23/03/2022. Signatarios: pela NUCLEP: Alexandre Magalhaes Fernandes - Diretor Industrial
e Oscar Moreira da Silva Filho - Diretor Administrativo; pela Contratada: Fernando Antonio
Ballard Beltrão - Representante Legal.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022

Objeto: Aquisição de esmeris, retíficas e serras, para uso em área fabril. Lote 1,
fracassado; Lotes 2 a 5: empresa vencedora: VIBHUTI COMERCIO LTDA, com os
preços de R$ 27.000,00, R$ 53.000,00, R$ 4.200,00, R$ 11.000,00,
respectivamente.

FÁBIO HYER DE LIMA RANGEL
Pregoeiro
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