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. AUTO DE
I N F R AÇ ÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO NOME AUTUADO C P F/ C N P J

. 9136049/E 02009.100619/2017-15 NUMERINO PROFETA XXX.179.807-XX

. 9136012/E 02009.100604/2017-57 JOCENI LEÃO XXX.504.567-XX

Consoante o regramento da Portaria Conjunta nº 589, de 27 de novembro
de 2020, publicada na edição 228 do Diário Oficial da União do dia 30 de novembro
e com fundamento no §6º do art. 98-B do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008,
caso o autuado tenha interesse no encerramento do processo durante a fase de
conciliação ambiental, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação
deste Edital, requerer:

a) o agendamento da audiência de conciliação ambiental na modalidade
virtual ou presencial;

b) a adesão direta a uma das soluções legais, previstas na alínea 'b' do
inciso II do §1º do art. 98-A do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008,
independentemente da realização de uma audiência.

Fica assegurado o direito de manifestação mediante o peticionamento
eletrônico nos processos administrativos por meio do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), sistema eletrônico de trâmite de processos e documentos utilizado
pelo Ibama. Acesse o portal do Ibama na Internet,
http://www.ibama.gov.br/sistemas/sei-ibama, consulte as orientações e realize o
cadastro externo para habilitar o peticionamento eletrônico de documentos.

Caso ocorra o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação de
interesse do autuado ante ao recebimento desta Notificação, inicia-se o prazo para
apresentação de defesa. Do mesmo modo, caso haja renúncia expressa à conciliação
ambiental, o prazo de defesa fluirá a partir do protocolo da desistência, conforme
previsto o §3º do art. 3º da Portaria Conjunta.

LUIZ RENATO FIORI
Superintendente do Ibama/ES

EDITAL Nº 1/2022

Processo nº 02009.000426/2021-41
O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente Edital, DÁ PUBLICIDADE a agenda de audiências de conciliação
ambiental, conforme segue:

. AUTO DE
I N F R AÇ ÃO

P R O C ES S O
A D M I N I S T R AT I V O

NOME
AU T U A D O

C P F/ C N P J DATA DA
AU D I Ê N C I A

HORÁRIO TIPO DE
AU D I Ê N C I A

. 6CHAFV0Q 02001.033581/2019-08 Valdinei
Pessanha
Castro

XXX.245.427-XX 02/02/2022 10:00h Presencial

. WYJQ4THO 02009.001750/2021-87 Almir Rosa de
Jesus

XXX.393.257-XX 08/02/2022 10:00h Videoconferência

. 53XWEUEN 02009.001754/2021-65 Almir Rosa de
Jesus

XXX.393.257-XX 08/02/2022 10:00h Videoconferência

. FQ Y O 0 S Q R 02001.003181/2021-84 Rafael Pimenta
Leal Reis

XXX.123.387-XX 08/02/2022 14:00h Videoconferência

. 9 2 OJ 9 H 7 2 02001.033576/2019-97 Rafael Pimenta
Leal Reis

XXX.123.387-XX 08/02/2022 14:00h Videoconferência

. 5F3Y1Y98 02001.033589/2019-66 Rafael Pimenta
Leal Reis

XXX.123.387-XX 08/02/2022 14:00h Videoconferência

. 4 M I 3 EQ R L 02009.002157/2020-77 Patrick de
Oliveira Cravo

XXX.047.027-XX 10/02/2022 10:00h Videoconferência

. SIFD0QQE 02009.001819/2021-72 Tamasa
Engenharia SA

18.XXX.XXX/0013-34 10/02/2022 14:00h Videoconferência

. LR1F6LX6 02009.001741/2021-96 Viação Grande
Vitória SA

28.XXX.XXX/0001-17 15/02/2022 10:00h Videoconferência

. 7 3 Z D BX T Z 02009.000318/2021-79 Jovany Pasolini XXX.410.107-XX 15/02/2022 14:00h Videoconferência

. ES G G 3 C 6 1 02009.000319/2021-13 Jovany Pasolini XXX.410.107-XX 15/02/2022 14:00h Videoconferência

. PZKZ1P4L 02009.001670/2021-21 José Nilton
Armini Cardoso

XXX.609.207-XX 17/02/2022 10:00h Videoconferência

. I EAY I U 3 Q 02009.001735/2021-39 PH Transportes
e Construções
Lt d a

22.XXX.XXX/0008-59 17/02/2022 14:00h Videoconferência

LUIZ RENATO FIORI

SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2021 - UASG 193110 - IBAMA/MA

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 02012.101913/2017-95.
Pregão. Nº 7/2017. Contratante: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO MARANHAO/MA.
Contratado: 05.060.367/0001-14 - TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E
SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12(doze)
meses.. Vigência: 09/04/2021 a 09/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
16.200,00. Data de Assinatura: 05/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 05/04/2021).

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 3/2021 - UASG

| CO N T R AT O H I S T O R I CO _ G E T U N I DA D E |

Nº Processo: 02024.000224/2021-10. Contratante: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE

RONDONIA/RO. Contratado: 24.784.257/0001-40 - KGA DESENVOLVIMENTO E

TECNOLOGIA EIRELI. Objeto: Rescisão unilateral do contrato original 03/2021 tendo em

vista a empresa contratada não ter adotado junto órgão gerenciador da licitação

(Central de Compras/ME - UASG 201057) medidas suficientes para o início da execução

contratual, quais sejam a disponibilização de sistema adaptado aos termos negociados.

Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Data de Rescisão: 31/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2022).

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
B I O D I V E R S I DA D E

EDITAL Nº 3 - ICMBIO, DE 28 DE JANEIRO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA

AMBIENTAL E DE TÉCNICO AMBIENTAL
DIVULGA OS LOCAIS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DA PROVA DISCURSIVA

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) torna
público que os locais de aplicação das provas objetivas e da prova discursiva, referentes
ao concurso público para provimento de vagas nos cargos de Analista Ambiental e de
Técnico Ambiental da carreira de Especialista em Meio Ambiente, estarão disponíveis para
consulta, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_21, a
partir da data constante do item 3 deste edital, devendo o candidato observar os
procedimentos a seguir estabelecidos para a verificação de seu local de realização das
provas.

1 As provas objetivas e a prova discursiva para o Cargo 1: Analista Ambiental
terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022,
às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF).

2 As provas objetivas e a prova discursiva para o Cargo 2: Técnico Ambiental
terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia 6 de fevereiro de 2022,
às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF).

3 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_21, a partir do dia 1º de fevereiro de 2022,
para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual,
devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar
as provas no local designado na consulta individual disponível no endereço eletrônico
citado acima.

4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das
provas conforme estabelecido na alínea "g" do subitem 7.1 deste edital, munido de
caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante
de inscrição e do documento de identidade original.

5 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das
provas, for surpreendido portando:

a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®,
gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes,
chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou)
qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens
etc.;

b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou)
borracha;

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material

transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos
(biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

5.1 O Cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato
não leve nenhum dos objetos citados no item 5 deste edital.

5.2 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos
neles causados.

6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 8, 9 e
12 do Edital nº 1 - ICMBio, de 26 de novembro de 2021, e suas alterações, e neste
edital.

7 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CO R O N AV Í R U S

7.1 Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de
proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:

a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras
reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas
horas;

b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá
ser trazido pelo candidato;

c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas
dependências dos locais de aplicação de provas;

d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de
aplicação, observado o subitem 7.1.5 deste edital;

e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com
fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de
provas e dos banheiros;

f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os
candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das
provas;

g) verificar o seu horário de acesso ao local de provas, conforme informado na
consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as informações
relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;

h) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada
dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de
documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o
candidato abaixe a sua máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto -
concedendo-se somente ao candidato a manipulação de sua máscara -, mantendo-se o
distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou
membro da equipe de aplicação;

i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e
observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;

j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término das provas
para evitar aglomeração.

7.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação
usando máscara.

7.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro
material. As máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não poderão ser
modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não poderão ser de material
transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. Caso o Cebraspe identifique
alteração, recorte, retirada de camadas de proteção, adaptação ou inadequação no uso
de máscaras, será solicitado ao candidato que faça o descarte e a substituição da máscara
inadequada e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para garantir sua
permanência no local de provas. O Cebraspe não fornecerá máscaras. Aconselha-se que
o candidato tenha máscaras reservas.

7.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação
usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas
descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração
leitosa ou semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para
higienização de mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela
equipe do Cebraspe. O candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo
álcool em gel, desde que esse recipiente seja transparente.

7.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.

7.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70%
aos candidatos, exceto na forma do subitem 7.2 deste edital.

7.1.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua
chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °C, será permitido o seu
ingresso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no
momento de sua chegada ao local de aplicação, for superior a 37,5 °C, será
imediatamente realizada uma segunda aferição; se a segunda aferição confirmar que o
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candidato se encontra com temperatura corporal superior a 37,5 °C, o candidato poderá
ser encaminhado para realizar as provas em sala especial.

7.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

7.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo,
em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro
dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.

7.4 O candidato que informar, na data de aplicação das provas, que está
acometido pela Covid-19 não poderá realizá-las.

7.5 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de provas estarão disponíveis no endereço
eletrônico www.cebraspe.org.br.

MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC
Presidente do ICMBio

EDITAL Nº 2 - ICMBIO, DE 28 DE JANEIRO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE ANALISTA

AMBIENTAL E DE TÉCNICO AMBIENTAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 1 - ICMBIO/2021

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBio),
em atenção ao disposto na Portaria SGP/SEDGG/ME nº 14.635, de 14 de dezembro de
2021, que alterou a Portaria Normativa SGP/MP nº 4, de 6 de abril de 2018, torna pública
a retificação dos subitens 5.2.2.7, 5.2.2.7.1 e 5.2.2.7.2 do Edital nº 1 - ICMBio, de 26 de
novembro de 2021, bem como a inclusão dos subitens 5.2.2.7.2.1 e 5.2.2.7.3 no referido
edital, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e
subitens.

[...]
5.2.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À

AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS
[...]
5.2.2.7 Será eliminado do concurso o candidato que:
a) se recusar a ser filmado;
b) prestar declaração falsa;
c) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação.
5.2.2.7.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento

de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso
tenha nota suficiente para tanto.

5.2.2.7.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa pela autoridade
policial, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito
à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2° da Lei nº
12.990/2012.

5.2.2.7.2.1 Caso, por unanimidade, a comissão de heteroidentificação verifique
a possibilidade de que o candidato tenha prestado declaração falsa, os documentos e
informações referentes ao referido candidato serão encaminhados às autoridades policiais
competentes para apuração, juntamente com o parecer emitido pela comissão, que deverá
conter a motivação desse encaminhamento, nos termos do art. 50 da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999.

5.2.2.7.3 As hipóteses de que tratam os subitens 5.2.2.7.1 e 5.2.2.7.2 deste
edital não ensejam o dever de convocar suplementarmente candidatos não convocados
para o procedimento de heteroidentificação.

MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC
Presidente do ICMBio

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 443033

Nº Processo: 02070026754202124. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços continuados com mão de obra exclusiva de Apoio
Administrativo e Motorista, a serem executados nas dependências do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).. Total de Itens Licitados: 4. Edital:
31/01/2022 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Eqsw 103/104 Lote 1
Módulo "b" Complexo Adm., - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/443033-
5-00004-2022. Entrega das Propostas: a partir de 31/01/2022 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/02/2022 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

BRUNO RIBEIRO PIANA
Pregoeiro

(SIASGnet - 28/01/2022) 443033-44207-2022NE080016

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE
JA N E I R O

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços JBRJ Nº 14/2022.
Processo JBRJ nº 02011.000486/2021-15.
Contratante: INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO - JBRJ.
CNPJ: 04.936.616/0001-20.
Contratado: LogLab Produtos para Laboratório LTDA.
CNPJ: 21.895.553/0001-20.
Objeto: Aquisição de ponteiras para micropipetas.
Vigência: 06/01/2022 a 06/01/2023.
Valor R$ 2.548,85.
Assinaturas: Eliezer de Sousa Nunes - Diretor de Gestão Substituto do JBRJ Pela
Contratada: Sheila Marques da Silva.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 47/2020.
Processo JBRJ nº 02011.000295/2020-72.
Contratante: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro.
CNPJ: 04.936.616/0001-20.
Contratada: NCD Comercial e Serviços LTDA ME.
CNPJ: 00.562.195/0001-63.
Objeto: o reajuste, a partir de 12/2021, perfazendo o valor total estimado de R$
456.120,00 (quatrocentos e cinquenta e seis mil cento e vinte reais), referente ao
período de 12/2020 a 11/2021.
Valor Mensal: R$ 38.010,00.
Fundamento legal: Art.65, § 8º da Lei nº 8.666/93.
Prazo de vigência: 08/12/2020 a 08/06/2023.
Data de assinatura: em 25/01/2022 pelo Sr. Marco Antonio de Andrade - Diretor de
Gestão do JBRJ.

Ministério de Minas e Energia

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E

A D M I N I S T R AÇ ÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 320004

Nº Processo: 48340003949202170. Objeto: Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por diárias, no âmbito de
toda Região Sul do país, dos tipos automóvel sedã e automóvel/utilitário SUV, com
motorista, para transporte de autoridades em serviço,sob demanda, em Grupo Único,
incluindo despesas com combustível, manutenção,seguro total (sem franquia), pessoal,
diárias, pedágios, estacionamentos e demais custosinerentes que incidem sobre os
veículos, para atender o MME.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 31/01/2022 das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "u" - Sala 433, -

BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/320004-5-00002-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 31/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/02/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SIMONE MARIA DA SILVA SALGADO
Pregoeira

(SIASGnet - 27/01/2022) 320004-00001-2022NE000013

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2022 - UASG 323028 - ANEEL

Nº Processo: 48500.005317/2021-61.
Pregão Nº 1/2022. Contratante: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA.
Contratado: 01.406.617/0001-74 - AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA .
Objeto: Prestação de serviços de agente de integração, de modo a viabilizar a execução do
programa de estágio da ANEEL, para estudantes de nível superior nas modalidades
graduação e pós-graduação, ensino médio e educação profissional.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 01/02/2022 a 01/02/2023. Valor
Total: R$ 21.660,00. Data de Assinatura: 26/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 28/01/2022).

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS E
CO N V Ê N I O S

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A ANEEL Maria Antônia de Souza Comércio; Empresária Individual; Enquadrada
como Microempresa; Título de estabelecimento Papelaria Marista, CNPJ: 11.414.771/0001-
41, que se encontra em local incerto e não sabido, da Decisão SLC n° 36/2020-SLC/ANEEL ,
de 02 de dezembro de 2020. A sua conclusão foi no sentido de que a apreciação dos fatos
(provados em procedimento que oportunizou o exercício do contraditório e da ampla
defesa) identificou razões para não sancionar a apurada no processo o
48500.002630/2018-41, referente a apuração de responsabilidade no Pregão Eletrônico
ANEEL nº 33/2017. Dada a ciência à interessada, com essa publicação, o processo deve ser
arquivado acaso não haja recurso, seja porque assim houve manifestação, seja porque se
transcorreu o prazo recursal.

UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e

Convênios

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A ANEEL notifica Sitran Empresa de Segurança LTDA, CNPJ 02.005.031/0001-60,
que se encontra em local incerto e não sabido, da Decisão SLC n° 007/2021-SLC/ANEEL, de
19 de janeiro de 2021. A sua conclusão foi no sentido de que a apreciação dos fatos
(provados em procedimento que oportunizou o exercício do contraditório e da ampla
defesa) identificou razões para não sancionar a apurada no processo 48500.001651/2018-
40, referente a apuração de responsabilidade no Pregão Eletrônico ANEEL nº 25/2017.
Dada a ciência à interessada, com essa publicação, o processo deve ser arquivado acaso
não haja recurso, seja porque assim houve manifestação, seja porque se transcorreu o
prazo recursal.

UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e

Convênios

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A ANEEL notifica Fidelidade Dedetizadora LTDA, CNPJ 06.315.324/0001-03, que
se encontra em local incerto e não sabido, da exarada Decisão SLC n° 34/2020-SLC/ANEEL ,
cuja conclusão foi no sentido de que a apreciação dos fatos (provados em procedimento
que oportunizou o exercício do contraditório e da ampla defesa) identificou razões para
não sancionar a apurada no processo 48500.002633/2018-85, apuração de
responsabilidade no Pregão Eletrônico ANEEL nº 33/2017. Dada a ciência à interessada,
com essa publicação, o processo deve ser arquivado acaso não haja recurso, seja porque
assim houve manifestação, seja porque se transcorreu o prazo recursal.

UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e

Convênios

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2022 - UASG 323119

Nº Processo: 48058.000005/2022 . Objeto: Atender as despesas com serviços de

fornecimento de energia elétrica para Agencia Nacional de Mineração ANM/PE. Total

de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de

21º/06/1993.. Justificativa: Dispensa de licitação, conforme prevê o Artigo 24, Inciso

XXII da lei 8.666/93 Declaração de Inexigibilidade em 28/01/2022. CLEONICE MARIA DA

SILVA. Chefe Substituto Administrativo. Ratificação em 28/01/2022. MARCOS ANTONIO

DE HOLANDA TAVARES. Gerente Regional da Anm-pe. Valor Global: R$ 95.882,00. CNPJ

CONTRATADA : 10.835.932/0001-08 COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.

(SIDEC - 28/01/2022) 323102-32396-2022NE800095


