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2021/2019-871.498/2018-JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-
2022/2019-871.517/2018-COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-
2023/2019-871.518/2018-COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-
2024/2019-871.519/2018-COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL-
2025/2019-871.521/2018-MINERADORA TABULEIRO LTDA-
2026/2019-871.528/2018-CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA-
2027/2019-871.534/2018-BOM JARDIM ADMINISTRADORA DE PARTICIPAÇÕES LTDA-
2028/2019-871.535/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2029/2019-871.541/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2030/2019-871.542/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2031/2019-871.586/2018-JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-
2032/2019-871.589/2018-EMPRESA BAIANA DE ROCHAS LTDA ME-
2033/2019-871.627/2018-QUIUQUI MINERAÇÃO LTDA EPP..-

CARLOS CORDEIRO RIBEIRO
Superintendente

D ES P AC H O
Relação nº 38/2019

Fase de Requerimento de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA

NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº 32/2019
e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei 13.575/2017, outorga
os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 2 anos, vigência a partir dessa publicação:(322)

2034/2019-870.242/2015-FABIO RONI BORLINI-
2035/2019-872.108/2016-IZIMEX PEDRAS DO BRASIL LTDA ME-
2036/2019-871.736/2017-FIBREGLASS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA ME-
2037/2019-872.014/2017-ABRATEL MINERAÇÃO EIRELI EPP-
2038/2019-870.209/2018-NORWIND ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA ME-
2039/2019-870.210/2018-NORWIND ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA ME-
2040/2019-870.211/2018-NORWIND ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA ME-
2041/2019-870.214/2018-S.A DA SILVA ME-
2042/2019-870.230/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2043/2019-870.231/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2044/2019-870.387/2018-M.M. TERRAPLANAGEM LTDA ME-
2045/2019-870.433/2018-STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.-
2046/2019-870.434/2018-STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.-
2047/2019-870.458/2018-ITINGA MINERAÇÃO LTDA-
2048/2019-870.460/2018-MINERAÇÃO GRAN PREMIUM LTDA-
2049/2019-870.461/2018-MINERAÇÃO GRAN PREMIUM LTDA-
2050/2019-870.474/2018-MADVEL MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E UTILITÁRIOS LTDA ME-
2051/2019-870.475/2018-MADVEL MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E UTILITÁRIOS LTDA ME-
2052/2019-870.477/2018-MB MINERAÇÃO LTDA-
2053/2019-870.480/2018-ITINGA MINERAÇÃO LTDA-
2054/2019-870.518/2018-STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.-
2055/2019-870.609/2018-FABRICIO DE PAULA FRICKS-
2056/2019-870.611/2018-MB MINERAÇÃO LTDA-
2057/2019-870.705/2018-MINERAÇÃO GRAN PREMIUM LTDA-
2058/2019-870.889/2018-STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.-
2059/2019-870.957/2018-GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.-
2060/2019-871.009/2018-GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.-
2061/2019-871.469/2018-STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.-
2062/2019-871.477/2018-ODEIR ARAUJO GAMBERT ME-
2063/2019-871.478/2018-DARCI FERREIRA DE SOUZA CORDEIRO-
2064/2019-871.479/2018-ADENILSON JOSE DE SOUSA-
2065/2019-871.628/2018-SCOPEL IND E COM DE MAT DE CONST LTDA-
2066/2019-871.631/2018-JACKELINE LONARDONI RIBEIRO MIGUEL-
2067/2019-871.729/2018-QUARTZBLUE MINERAÇÃO LTDA-

O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº 32/2019
e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei 13.575/2017, outorga
os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 3 anos, vigência a partir dessa publicação:(323)

2068/2019-870.655/2018-MAX FONSECA OLIVEIRA RABELO-
2069/2019-870.857/2018-G 4 ESMERALDA-
2070/2019-870.858/2018-G 4 ESMERALDA-
2071/2019-870.859/2018-G 4 ESMERALDA-
2072/2019-870.893/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2073/2019-870.894/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2074/2019-870.895/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2075/2019-870.896/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2076/2019-870.897/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2077/2019-870.898/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2078/2019-870.900/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2079/2019-870.901/2018-VOTORANTIM CIMENTOS N NE S A-
2080/2019-871.441/2018-GILBERTO DE CAMPOS-
2081/2019-871.466/2018-E L PARENTE EIRELI-
2082/2019-871.470/2018-E L PARENTE EIRELI-
2083/2019-871.475/2018-EMPRESA BAIANA DE ROCHAS LTDA ME-
2084/2019-871.476/2018-EMPRESA BAIANA DE ROCHAS LTDA ME-
2085/2019-871.485/2018-FERTIMAR MINERAÇÃO E NAVEGAÇÃO S.A.-
2086/2019-871.629/2018-AUREA LUIZA BRITO DA SILVA SANTOS-
2087/2019-871.633/2018-ITAPOROROCA BRITAS LTDA ME-
2088/2019-871.634/2018-ITAPOROROCA BRITAS LTDA ME-
2089/2019-871.637/2018-MINERAÇÃO ECO BRASIL GRANITOS LTDA ME-
2090/2019-871.730/2018-DANIEL VIANA DE ALMEIDA-
2091/2019-871.796/2018-EMPRESA DE MINERAÇÃO MINASNOVAS LTDA.-
2092/2019-871.802/2018-MINERADORA TABULEIRO LTDA-
2093/2019-871.807/2018-JADIR ROZENO DA SILVA-

CARLOS CORDEIRO RIBEIRO
Superintendente

D ES P AC H O
Relação nº 39/2019

Fase de Requerimento de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA

NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº
32/2019 e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei
13.575/2017, outorga os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 2 anos, vigência a partir
dessa publicação:(322)

2142/2019-844.082/2017-SAULO QUINTELA CAVALCANTI ME-
2143/2019-844.013/2019-ANTOLINI, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA .-

O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº
32/2019 e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei
13.575/2017, outorga os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 3 anos, vigência a partir
dessa publicação:(323)

2144/2019-844.075/2013-PEDREIRA PEDRA NEGRA LTDA.-

CARLOS CORDEIRO RIBEIRO
Superintendente

D ES P AC H O
Relação nº 40/2019

Fase de Requerimento de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA

NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº 32/2019
e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei 13.575/2017, outorga
os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 2 anos, vigência a partir dessa publicação:(322)

2116/2019-864.287/2018-SERRA ALTA MINERAÇÃO LTDA-
2117/2019-864.315/2018-JERIBA MINERAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS,

ESTRAÇÃO, IMPORT E EXPORTAÇÃO LTDA ME-
2118/2019-864.005/2019-FLORÊNCIO FILHO DA SILVA MOURA-
2119/2019-864.014/2019-C. FERNANDO R. DA PAZ & CIA LTDA.-
2120/2019-864.015/2019-C. FERNANDO R. DA PAZ & CIA LTDA.-

O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA
NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº 32/2019
e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei 13.575/2017, outorga
os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 3 anos, vigência a partir dessa publicação:(323)

2121/2019-864.287/2018-SERRA ALTA MINERAÇÃO LTDA-
2122/2019-864.309/2018-BLUE MINING COMERCIO E EXPORTACAO DE GEMAS LTDA-
2123/2019-864.312/2018-RENATO ARAUJO DE PAULA LEÃO-
2124/2019-864.314/2018-SERRA ALTA MINERAÇÃO LTDA-
2125/2019-864.316/2018-MAURICIO MARCIO MARINS-
2126/2019-864.317/2018-AMILCAR JOSÉ NASCIMENTO-
2127/2019-864.319/2018-AMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-
2128/2019-864.334/2018-OZEIAS LUIZ PEREIRA-
2129/2019-864.335/2018-OZEIAS LUIZ PEREIRA-
2130/2019-864.336/2018-OZEIAS LUIZ PEREIRA-
2131/2019-864.337/2018-OZEIAS LUIZ PEREIRA-
2132/2019-864.338/2018-BENONES DIAS MOREIRA-
2133/2019-864.343/2018-WILSON JOSE DE CARVALHO-
2134/2019-864.344/2018-ELIAS ASSAD CHEDID NETO-
2135/2019-864.345/2018-GUIDONI ORNAMENTAL ROCKS LTDA.-
2136/2019-864.001/2019-MAURICIO MARCIO MARINS-
2137/2019-864.004/2019-SERGIO GOMES CARDOSO-
2138/2019-864.009/2019-MINERAÇÃO ARAGUAIA LTDA-
2139/2019-864.010/2019-MINERAÇÃO ARAGUAIA LTDA-
2140/2019-864.011/2019-MINERAÇÃO ARAGUAIA LTDA-
2141/2019-864.012/2019-MINERAÇÃO ARAGUAIA LTDA-

CARLOS CORDEIRO RIBEIRO
Superintendente

D ES P AC H O
Relação nº 41/2019

Fase de Requerimento de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA

NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº 32/2019
e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei 13.575/2017, outorga
os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 3 anos, vigência a partir dessa publicação:(323)

2115/2019-846.075/2017-CARLOS ANTONIO NOGUEIRA - ME-

CARLOS CORDEIRO RIBEIRO
Superintendente

D ES P AC H O
Relação nº 42/2019

Fase de Requerimento de Pesquisa
O SUPERINTENDENTE DE PESQUISA E RECURSOS MINERAIS DA AGÊNCIA

NACIONAL DE MINERAÇÃO, no uso da competência delegada pela Portaria SEI nº 32/2019
e com fundamento no disposto no Decreto-Lei nº 227/1967 e na Lei 13.575/2017, outorga
os seguintes Alvarás de Pesquisa, prazo 2 anos, vigência a partir dessa publicação:(322)

2145/2019-878.074/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2146/2019-878.075/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2147/2019-878.076/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2148/2019-878.077/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2149/2019-878.078/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2150/2019-878.079/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2151/2019-878.080/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2152/2019-878.081/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2153/2019-878.082/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2154/2019-878.083/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2155/2019-878.084/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2156/2019-878.085/2018-RUSTONN MINERACAO EIRELI ME-
2157/2019-878.007/2019-AMAGRAN IMP. EXP. LTDA-
2158/2019-878.010/2019-ERIBALDO RAMOS SANTOS ME-

CARLOS CORDEIRO RIBEIRO
Superintendente

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO,
GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
RESOLUÇÃO Nº 784, DE 26 DE ABRIL DE 2019

Disciplina a autorização de operação de instalação
de armazenamento de combustíveis líquidos
automotivos, combustíveis de aviação, solventes,
óleos lubrificantes básicos e acabados, gás
liquefeito de petróleo, óleo combustível, querosene
iluminante e asfaltos, bem como institui a
homologação de contratos de cessão de espaço ou
de carregamento rodoviário e dá outras
providências.

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 6º do
Regimento Interno e pelo art. 7º do Decreto nº 2.455, de 14 de janeiro de 1998, tendo
em vista o disposto na Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, considerando o que consta
do Processo n.º 48610.005285/2018-51 e as deliberações tomadas na 974ª Reunião de
Diretoria, realizada em 25 de abril de 2019, resolve:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Ficam estabelecidos os requisitos necessários para:
I - a concessão de autorização de operação de instalação de armazenamento

de combustíveis líquidos automotivos, combustíveis de aviação, solventes, óleos
lubrificantes básicos e acabados, gás liquefeito de petróleo (GLP), óleo combustível,
querosene iluminante e asfaltos;

II - a alteração de titularidade da autorização de operação referida no inciso
I; e

II - a homologação de contratos de cessão de espaço ou de carregamento
rodoviário.

Art. 2º A autorização de operação de instalação de armazenamento será
outorgada aos seguintes agentes autorizados pela ANP:

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
eunic
Realce
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I - distribuidor;
II - transportador-revendedor-retalhista;
III - produtor de óleos lubrificantes acabados;
IV - coletor de óleo lubrificante usado ou contaminado; e
V - rerrefinador de óleo lubrificante usado ou contaminado.
Parágrafo único. Esta Resolução não se aplica aos parques de abastecimento

de aeronaves dentro de aeródromos.
Art. 3º Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes

definições:
I - instalação de armazenamento ou instalação: imóvel destinado ao

recebimento, armazenamento e expedição de derivados de petróleo e biocombustíveis,
composto por tanques ou recipientes estacionários de GLP, tubulações, equipamentos,
sistema de combate a incêndio, sistema de drenagem e tratamento de efluentes, sistema
elétrico, bacias de contenção, à exceção das instalações de GLP, plataforma de
carregamento e de descarregamento, vias internas de circulação e edificações;

II - base individual: instalação autorizada a operar pela ANP, cuja propriedade
ou posse seja de um único agente autorizado ao exercício da atividade;

III - base compartilhada: instalação autorizada a operar pela ANP, cuja
propriedade ou posse seja de mais de um agente autorizado ao exercício da
atividade;

IV - cessão de espaço: instrumento contratual que operacionaliza o ato de
ceder espaço em tancagem de base individual ou compartilhada, autorizada pela ANP;

V - administrado: agente autorizado pela ANP detentor de posse em base
compartilhada;

VI - administrador: administrado responsável perante a ANP pela operação de
base compartilhada;

VII - tanque de armazenamento ou tanque: qualquer recipiente de
armazenagem com uma capacidade líquida superior a 230l, projetado e construído
conforme normas técnicas pertinentes, destinado à instalação fixa e não utilizado em
processamento industrial;

VIII - recipiente estacionário de GLP: vaso de pressão com capacidade
volumétrica acima de 0,25m3, projetado e construído conforme especificações
estrangeiras (por exemplo, American Society of Mechanical Engineers - ASME, Deutsches
Institut für Normung - DIN, British Standards - BS, Ente Italiano di Normazione - UNI,
Association Française de Normalisation - AFNOR, Japanese Standards Association - JIS),
para ser abastecido no local da instalação;

IX - carregamento rodoviário: ponto de entrega direta de GLP e combustíveis
líquidos automotivos especificados ou autorizados pela ANP, em instalações do produtor
ou terminal autorizado pela ANP, para carregamento em caminhões-tanque de
responsabilidade do distribuidor; e

X - distribuidor: pessoa jurídica autorizada a exercer as atividades de
distribuição de asfaltos, combustíveis líquidos automotivos, combustíveis de aviação, GLP
ou solventes.

CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
Seção I
Dos Requisitos para a Outorga
Art. 4º A autorização de operação (AO) deverá ser requerida nos seguintes

casos:
I - operação de nova instalação;
II - alteração da capacidade de armazenamento de instalação existente;
III - transferência de titularidade;
IV - alteração de base individual para base compartilhada, e vice-versa;
V - alteração de administrador ou administrado; ou
VI - redução de classe de produto no tanque, nos termos da Norma ABNT

NBR 17.505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, quando não estiver
contemplada na autorização de operação em vigor.

Art. 5º Para a obtenção da autorização de operação, o requerente deverá
protocolizar na ANP a seguinte documentação, individualizada por instalação:

I - requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal
ou preposto, acompanhado de cópia de instrumento de procuração do preposto e do
respectivo documento de identificação, quando for o caso;

II - ficha de comprovação de tancagem (FCT), assinada e atualizada, conforme
modelo disponível na página da ANP na internet (http://www.anp.gov.br);

III - comprovante de propriedade ou de posse do terreno onde se localizam
as instalações;

IV - alvará de funcionamento ou documento equivalente expedido pela
Prefeitura Municipal;

V - licença de operação expedida pelo órgão ambiental competente;
VI - alvará de vistoria expedido pelo corpo de bombeiros competente;
VII - memorial descritivo, acompanhado da respectiva anotação de

responsabilidade técnica (ART), incluindo descrição da instalação conforme construída (as
built), do processo, das capacidades de armazenagem, dos produtos armazenados, das
condições operacionais (tais como temperatura, pressão e vazão) normais, máximas e
mínimas e de projeto, memória de cálculo de dimensionamento do volume mínimo das
bacias de contenção de tanques e normas técnicas relevantes para o projeto e a
operação da instalação;

VIII - planta de locação da instalação conforme construída (as built),
acompanhada da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART), contendo a
disposição dos equipamentos, edificações, divisas, arruamentos, instalações de
recebimento e entrega de produtos, seções transversais e longitudinais do parque de
tanques ou recipientes estacionários de GLP, indicando todas as distâncias
regulamentadas pelas normas ABNT NBR 17.505 e ABNT NBR 15.186 ou normas que
vierem a substituí-las;

IX - projeto dos tanques ou recipientes estacionários de GLP conforme
construídos (as built), acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica
(ART), contendo, no mínimo, a indicação da norma de projeto utilizada e a especificação
e o dimensionamento dos acessórios;

X - fluxograma de engenharia da instalação conforme construída (as built),
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART), com
identificação das tubulações, equipamentos, instrumentos de controle do processo,
condições operacionais (normais, máximas e mínimas) e de projeto;

XI - projeto do sistema de combate a incêndio conforme construído (as built),
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART), incluindo
memória de cálculo do dimensionamento da reserva técnica de água, das bombas, dos
extintores, do volume mínimo do líquido gerador de espuma, quando aplicável, e planta
geral do sistema com a localização dos hidrantes e canhões monitores que contenha
seus raios de cobertura, dos extintores, da casa de bombas e do sistema de líquido
gerador de espuma, quando houver, conforme normas ABNT NBR 17.505 e ABNT NBR
15.186;

XII - planta de classificação elétrica de área da instalação conforme construída
(as built), acompanhada da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART);

XIII - planta de aterramento da instalação conforme construída (as built),
acompanhada da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART);

XIV - laudo atestando a integridade de tanques, vasos de pressão e
tubulações, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART);

XV - laudo atestando a conformidade do sistema elétrico e de aterramento da
instalação, acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART); e

XVI - relatório fotográfico da instalação contemplando as áreas de
armazenagem, de carga e descarga, o sistema de combate a incêndio, as válvulas de
bloqueio externas às bacias de contenção, quando aplicável.

§ 1º O requisito do inciso III do caput deverá ser comprovado:
I - no caso de doações condicionadas de terrenos realizadas por órgãos da

administração pública municipal, estadual ou federal, mediante apresentação do referido
ato para obtenção de autorização de operação, observado o cumprimento das
condicionantes; ou

II - no caso de posse decorrente de contrato, mediante apresentação do
instrumento correspondente, com prazo de validade igual ou superior a cinco anos, com
expressa previsão de renovação, acompanhado da certidão emitida pelo cartório de
registro de imóveis em nome do proprietário.

§ 2º Na hipótese prevista no inciso I do § 1º, a ANP publicará nova
autorização de operação após o cumprimento das exigências para a doação do terreno
à empresa.

§ 3º A ANP poderá solicitar documentos, informações, projetos ou
providências adicionais para a instrução da fase de outorga da autorização de operação,
em caso de dúvida superveniente.

Art. 6º No caso de base compartilhada, o requerente deverá protocolizar na
ANP, além da documentação exigida no art. 5º, os seguintes documentos:

I - comprovante de propriedade ou posse de fração ideal do terreno onde se
localizam as instalações em nome de cada administrado;

II - documento firmado pelo administrador e por todos os administrados da
base compartilhada, identificando-os e informando suas respectivas frações-ideais; e

III - comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, em nome do administrador e de todos os administrados, no
endereço da instalação

IV - quando couber, cópia da última ata de assembleia acompanhada do
registro de presença dos participantes.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, os documentos constantes dos incisos
IV, V e VI do art. 5º deverão estar em nome do administrador da base.

Art. 7º A ANP realizará a vistoria das instalações para a concessão da
Autorização de Operação (AO).

§ 1º Fica facultada a realização da vistoria das instalações para fins de
autorização de operação referente à ampliação de capacidade.

§ 2º Fica dispensada a realização da vistoria das instalações com
armazenagem constituída apenas de tanques subterrâneos e das instalações com
armazenagem de até 120m³, exceto para as instalações dos setores de lubrificantes e de
asfaltos.

Art. 8º Após cumpridos os requisitos constantes dos arts. 5º e 6º e observado
o art. 7º, a ANP outorgará ao requerente a autorização de operação da instalação de
armazenamento, publicando-a no Diário Oficial da União, a partir da qual poderá ser
dado início à operação.

Parágrafo único. É vedada a operação de base que esteja com a licença
ambiental de operação ou com o certificado de corpo de bombeiros fora do prazo de
validade.

Seção II
Da Alteração de Titularidade da Autorização
Art. 9º A solicitação de alteração de titularidade da autorização de operação

de instalação deverá ser encaminhada à ANP diretamente pelo novo requerente ou pelo
novo administrador, no caso de base compartilhada, acompanhada dos documentos
previstos nos incisos I a VI do art. 5º.

§ 1º Não será admitido pedido de alteração de titularidade da autorização de
operação de base que tenha sofrido alterações em suas características físicas.

§ 2º Na hipótese do caput, os requisitos previstos nos incisos V e VI do art.
5º poderão ser comprovados mediante a apresentação do protocolo de solicitação de
transferência de titularidade perante o órgão ambiental e no corpo de bombeiros
acompanhados, respectivamente, da licença ambiental e do alvará de vistoria válidos em
nome da sociedade substituída.

§ 3º Adicionalmente aos requisitos do caput, a solicitação de alteração de
titularidade de base compartilhada deverá ser instruída com:

I - documento firmado pelo administrador e por todos os administrados da
base compartilhada, identificando-os e informando suas respectivas frações-ideais; e

II - quando couber, cópia da última ata de assembleia, acompanhada do
registro de presença dos participantes.

Art. 10. O novo administrador de base compartilhada, cujo administrador
anterior tenha tido sua autorização para o exercício da atividade revogada, terá o prazo
de noventa dias para atendimento ao art. 9º.

Parágrafo único. Durante o prazo conferido no caput, o alvará de
funcionamento, a licença de operação e o certificado de vistoria do corpo de bombeiros
deverão estar dentro do prazo de validade, sob pena de cancelamento da autorização de
operação, na forma do art. 17, inciso I, alínea "b".

CAPÍTULO III
DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE ESPAÇO E DE CARREGAMENTO

R O D OV I Á R I O
Seção I
Dos Requisitos Gerais para Homologação
Art. 11. Para a homologação do contrato de cessão de espaço ou do contrato

de carregamento rodoviário, nos termos da regulamentação vigente para o exercício das
atividades, o requerente deverá protocolizar na ANP a seguinte documentação,
individualizada por instalação:

I - requerimento assinado por responsável legal ou preposto da cedente,
acompanhado de cópia de instrumento de procuração do preposto e do respectivo
documento de identificação, quando for o caso;

II - extrato do contrato de cessão de espaço celebrado entre a cedente e a
cessionária; e

III - comprovante de inscrição e de situação cadastral no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica - CNPJ, em nome da cessionária; e

IV - comprovante de inscrição estadual da cessionária, emitido por órgão
competente.

§ 1º No caso de cessão de espaço, adicionalmente à documentação prevista
no caput, o requerente deverá enviar a ficha de comprovação de tancagem (FCT)
atualizada e assinada por responsável legal ou preposto da cedente, conforme modelo
disponível na página da ANP na internet, contemplando todos os contratos de cessão de
espaço vigentes.

§ 2º O contrato firmado por tempo indeterminado será homologado pela ANP
pelo prazo de um ano, devendo a cessionária reapresentá-lo ou apresentar novo
contrato para fins de nova homologação, no prazo máximo de trinta dias antes do fim
de sua vigência.

§ 3º Qualquer alteração no contrato homologado deverá ser objeto de nova
homologação pela ANP.

Seção II
Do Contrato de Cessão de Espaço
Art. 12. O extrato do contrato de cessão de espaço deverá identificar, no

mínimo:
I - o prazo acordado;
II - as pessoas jurídicas cedente e cessionária e os respectivos CNPJs;
III - o endereço em que se localiza a instalação objeto do contrato;
IV - a autorização de operação da ANP da instalação objeto do contrato;
V - o volume de espaço cedido, por produto, em metros cúbicos; e
VI - o modal de recebimento de cada produto.
Art. 13. A análise da homologação do extrato do contrato de cessão de

espaço considerará:
I - o volume, em metros cúbicos, disponível na tancagem do estabelecimento

cedente autorizado pela ANP, por produto, descontada a capacidade mínima de
armazenamento, nos termos da regulamentação de cada atividade econômica; e

II - os volumes já comprometidos nos demais contratos de cessão de espaço
vigentes para a instalação objeto do contrato.

§ 1º Somente será homologado o contrato de cessão de espaço cuja
instalação não apresente pendência documental.

§ 2º Em caso de base compartilhada, somente o administrador poderá
celebrar contrato de cessão de espaço.

§ 3º A cessionária só poderá utilizar as instalações de armazenamento da
cedente após a homologação do contrato pela ANP.

http://www.in.gov.br/autenticidade.html
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Seção III
Do Contrato de Carregamento Rodoviário
Art. 14. O extrato do contrato de carregamento rodoviário deverá identificar,

no mínimo:
I - o prazo acordado;
II - as pessoas jurídicas contratantes e os respectivos CNPJs;
III - o estabelecimento cedente da instalação de carregamento rodoviário;
IV - a pessoa jurídica responsável pelo carregamento;
V - o tipo de produto objeto do carregamento; e
VI - o volume mensal, por produto.
Parágrafo único. Somente serão homologados os contratos de carregamento

rodoviários em instalação de produtor ou de terminais autorizados pela ANP.
CAPÍTULO IV
DAS OBRIGAÇÕES
Art. 15. São obrigações do titular da autorização de operação:
I - manter atualizados todos os documentos apresentados quando da

obtenção da autorização de operação, devendo informar à ANP quaisquer alterações
ocorridas na documentação original, no prazo de trinta dias, contados a partir da
efetivação do ato; e

II - manter as instalações em condições operacionais que não coloquem em
risco a segurança das pessoas e evitem danos ao meio ambiente.

CAPÍTULO V
DO ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES
Seção I
Da Desativação das Instalações
Art. 16. Quando da desativação da instalação de armazenamento, na hipótese

de que outra pessoa jurídica não continue a operá-la no mesmo endereço, o titular da
autorização deverá encaminhar à ANP, no prazo máximo de noventa dias:

I - requerimento assinado por responsável legal ou por preposto,
acompanhada de cópia de instrumento de procuração do preposto e cópia do respectivo
documento de identificação, quando for o caso, solicitando o cancelamento da
autorização de operação da instalação de armazenamento de combustíveis;

II - cópia dos seguintes requerimentos:
a) de baixa do alvará de funcionamento, ou documento equivalente,

endereçada à prefeitura municipal;
b) de desativação das instalações junto ao órgão ambiental competente;
c) de baixa do certificado de vistoria do corpo de bombeiros, ou documento

equivalente; e
d) de baixa da inscrição estadual junto à secretaria de fazenda estadual.
Parágrafo único. A ANP publicará no Diário Oficial da União (DOU) a

revogação da autorização de operação da instalação de armazenamento.
Seção II
Do Cancelamento e da Revogação
Art. 17. A autorização de operação de instalação de armazenamento é

outorgada em caráter precário e será:
I - cancelada, nos seguintes casos:
a) por requerimento do agente autorizado; ou
b) quando for revogada a autorização para o exercício da atividade do agente

econômico.
II - revogada a qualquer tempo, quando comprovado, em processo

administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, que o titular deixou de
atender às exigências estabelecidas nos arts. 5º, 6º e 9º desta Resolução.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 18. Os agentes detentores de autorização de construção que tiverem

ingressado com pedido de autorização de operação na vigência da Resolução ANP nº 42,
de 18 de agosto de 2011, terão prazo de trezentos e sessenta dias, contados da data de
publicação desta Resolução, para atenderem aos requisitos exigidos para a autorização
de operação constantes naquela Resolução.

Art. 19. A autorização de operação concedida nos termos desta Resolução
não exime a empresa autorizada de suas responsabilidades técnicas e legais, bem como
do cumprimento de outras obrigações legais correlatas no âmbito federal, estadual e
municipal.

Art. 20. A ANP e os órgãos conveniados poderão, a qualquer tempo, realizar
vistoria nas instalações visando atestar as informações prestadas, assim como as
condições de segurança apresentadas quando da concessão da autorização de
operação.

Art. 21. O não atendimento às disposições desta Resolução sujeita o infrator
às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999, e no Decreto nº
2.953, de 28 de janeiro de 1999, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Art. 22. Ficam revogadas:
I - a Resolução ANP nº 42, de 18 de agosto de 2011;
II - a Resolução ANP nº 59, de 17 de outubro de 2014;
III - a Resolução ANP nº 27, de 11 de junho de 2015;
IV - a Resolução ANP nº 46, de 28 de outubro de 2015;
V - a Resolução ANP nº 6, de 22 de fevereiro de 2016;
VI - a Resolução ANP nº 50, de 30 de novembro de 2016; e
VII - a Resolução ANP nº 689, de 5 de julho de 2017.
Art. 23. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DÉCIO FABRICIO ODDONE DA COSTA
Diretor-Geral

DESPACHO Nº 326, DE 26 DE ABRIL DE 2019

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições, com fundamento na Medida
Provisória nº 838, de 30 de maio de 2018, na Lei nº 13.723, de 4 de outubro de 2018, e
no Decreto nº 9.454, de 1º de agosto de 2018, de acordo com o Despacho ANP nº 931, de
7 de agosto de 2018, e com a Instrução Normativa ANP nº 15/2018, e no que consta no
processo nº 48610.204167/2018-23, tendo em vista a Resolução de Diretoria nº 268, de 25
de abril de 2019, resolve:

Não conhecer do pedido de reconsideração apresentado pela Columbia Trading
S/A, contra a deliberação proferida pela ANP de não aprovar o pagamento da subvenção
econômica à comercialização de óleo diesel à empresa, referente ao período de
30/09/2018 a 29/10/2018 (3º Período da 3ª Fase), por ser intempestivo.

DÉCIO FABRICIO ODDONE DA COSTA
Diretor-Geral

DIRETORIA II
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO

AUTORIZAÇÃO Nº 255, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTAÇÃO da AGÊNCIA
NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 64, de 1º de março de 2012, tendo em vista o que
consta do processo ANP nº 48610.205801/2018-45 e considerando o atendimento às exigências
da Resolução ANP nº 52, de 02 de dezembro de 2015, torna público o seguinte ato:

Fica a Empresa Petrobras Transporte S/A - Transpetro, cujo registro no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) é o de nº 02.709.449/0001-59, autorizada a operar o
oleoduto de transporte OCERA 16" entre o Terminal de Campos Elíseos (TECAM) e a
Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), localizados no município de Duque de Ca x i a s / R J,
com 16 polegadas de diâmetro e aproximadamente 725 m de extensão.

A íntegra desta autorização consta nos autos e estará disponível na página de
legislação (legislacao.anp.gov.br) do portal da ANP.

HELIO DA CUNHA BISAGGIO

DIRETORIA IV
SUPERINTENDÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA

AUTORIZAÇÃO Nº 256, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as disposições
da Resolução ANP n.º 42, de 18 de agosto de 2011, e o que consta do processo n.º
48610.202737/2018-41, autoriza a empresa AÇAI PETRÓLEO MATO GROSSO LTDA., CNPJ n.º
27.587.084/0001-68, a construir a instalação de distribuição de combustíveis líquidos na
Rodovia MT 419 s/n.º, Cotrel, Guarantã do Norte/MT, 78.520-000 [Coordenadas
Geográficas Aproximadas (Latitude, Longitude): -9:56:35,200; -54:56:16,800 (SIRGAS 2000)].
A capacidade de armazenamento será de 9.509,00 m³.

A íntegra desta autorização consta dos autos e estará disponível na página de
legislação (www.anp.gov.br/wwwanp/legislacao) do portal da ANP.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 257, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as
disposições na Resolução ANP n.º 777, de 5 de abril de 2019, e o que consta no processo
n.º 48610.206584/2019-91, autoriza a empresa BLASER SWISSLUBE DO BRASIL LTDA, CNPJ
nº 04.377.382/0001-28, a exercer a atividade de agente de comércio exterior. Revoga-se a
autorização 569/2010, publicado no DOU em 20/09/2010.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 258, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as
disposições na Resolução ANP n.º 777, de 5 de abril de 2019, e o que consta no processo
n.º 48610.206386/2019-28, autoriza a empresa CIAPETRO TRADING COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ nº 24.155.554/0001-26, a exercer a atividade
de agente de comércio exterior. Ficam canceladas as Autorizações ANP n.º 284 de
31/05/2016, n.º 285 de 31/05/2016 e 395 de 21/07/2017.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 259, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as
disposições na Resolução ANP n.º 777, de 5 de abril de 2019, e o que consta no processo
nº 48610.206773/2019-64, autoriza a empresa FAROL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA, CNPJ nº 30.484.960/0001-35, a exercer a atividade de agente de comércio exterior.
Ficam canceladas as Autorizações ANP nº 1031 de 18/09/2018, nº 1059 de 02/10/2018 e
fica cancelado o cadastro como importador de etanol.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 260, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as
disposições na Resolução ANP n.º 777, de 5 de abril de 2019, e o que consta no processo
n.º 48610.206714/2019-96, autoriza a empresa MECFLUX FLUIDOS INDUSTRIAIS, CNPJ nº
11.165.697/0001-77, a exercer a atividade de agente de comércio exterior.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 261, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DA AGÊNCIA NACIONAL
DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - A.N.P, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria ANP n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as
disposições da Resolução ANP n.º 18, de 19/06/2009, e o que consta no processo n.º
48610.203220/2019-50, autoriza a empresa USIQUÍMICA DO BRASIL LTDA., CNPJ n.º
60.755.519/0001-01, a exercer a atividade de produtor de óleo lubrificante acabado
industrial, com a produção terceirizada tendo como empresa contratada ENERGIS8
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ nº 00.696.951/0002-28.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 262, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as disposições na
Resolução ANP n.º 777, de 5 de abril de 2019, e o que consta no processo n.º
48610.206604/2019-24, autoriza a empresa MIDAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
LTDA, CNPJ nº 19.700.983/0001-05, a exercer a atividade de agente de comércio exterior.

CEZAR CARAM ISSA

AUTORIZAÇÃO Nº 263, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as disposições na
Resolução ANP n.º 777, de 5 de abril de 2019, e o que consta no processo n.º
48610.206490/2019-12, autoriza a empresa CARISMA COMERCIAL LTDA, CNPJ nº
00.411.210/0001-72, a exercer a atividade de agente de comércio exterior. Ficam canceladas as
Autorizações ANP n.º 669 de 11/10/2017, n.º 647 de 27/07/2018 e n.º 1020 de 06/09/2018.

CEZAR CARAM ISSA

DESPACHO Nº 327, DE 26 DE ABRIL DE 2019

O SUPERINTENDENTE 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 n.º 92, de 26 de maio de 2004, considerando as disposições
da Resolução ANP n.º 58, de 17 de outubro de 2014, e o que consta do processo n.º
48610.202737/2018-41, declara habilitada a empresa AÇAI PETRÓLEO MATO GROSSO
LTDA., CNPJ n.º 27.587.084/0001-68, como distribuidora de combustíveis líquidos.

CEZAR CARAM ISSA
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