Nota nº 06/2022
Assunto: Aviso de Retificação do Edital ANM nº 3/2021 | Alteração dos prazos
da 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas

Ontem, dia 13/06/2022, foi publicado no DOU novo Aviso de Retificação do Edital ANM
nº 3/2021 - 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas. A modificação posterga os prazos
aplicáveis às etapas ainda não concluídas deste certame.
A ANM comunicou a alteração dos prazos, dentre outros, para: (i) julgamento e
divulgação dos resultados dos recursos interpostos à Diretoria Colegiada; (ii) publicação do
ato de homologação do resultado do Edital e de adjudicação do objeto; (iii) protocolo do
requerimento dos títulos minerários arrematados e; (iv) pagamento das propostas vencedoras
na etapa de Leilão Eletrônico. O novo cronograma encontra-se abaixo:
Evento

Novo prazo

Final do prazo para a Diretoria Colegiada julgar os recursos interpostos.

08/07/2022

Divulgação dos resultados dos recursos interpostos na Plataforma
SOPLE.

15/07/2022

Publicação do ato de homologação do resultado e de adjudicação do
objeto no Diário Oficial da União e na Plataforma SOPLE.

15/07/2022

Divulgação na Plataforma SOPLE da notificação dos Participantes que
realizaram manifestação de interesse de forma única na etapa de Oferta

15/07/2022

Pública Prévia a protocolizarem seus requerimentos de título minerário.
Início do prazo para os Participantes vencedores do Leilão Eletrônico
realizarem o pagamento integral do valor da proposta vencedora na
etapa de Leilão Eletrônico e protocolizarem seus requerimentos de

15/07/2022

título minerário
Termo final do prazo para os Participantes que realizaram manifestação
de interesse de forma única na etapa de Oferta Pública Prévia

19/08/2022

protocolizarem seus requerimentos de título minerário
Termo final do prazo para os Participantes vencedores do Leilão
Eletrônico realizarem o pagamento integral do valor da proposta
vencedora na etapa de Leilão Eletrônico e protocolizarem seus
requerimentos de título minerário

19/08/2022

No infográfico abaixo, resume-se todo o procedimento da 5ª Rodada de
Disponibilidade de Áreas, com as datas atualizadas após a publicação da retificação do
cronograma:

As informações referentes à 5ª Rodada de Disponibilidade de Áreas podem ser
acessadas aqui.
A equipe de Direito Minerário do William Freire Advogados Associados está à
disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais sobre o tema.
Belo Horizonte, 14 de junho de 2022.
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