Como adquirir um produto?
1. Caso tenha interesse na aquisição dos produtos digitais dos projetos Aerogeofísico
deverão ser encaminhar uma solicitação, via e-mail digeof@cprm.gov.br ou por fax
(21-2295-8991), para a Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica.
2. Essa solicitação deve conter a descrição do produto a ser adquirido.
Exemplo:
Nome e/ou Código do Projeto: COMPLEMENTO DO SUCUNDURI (1128)
Produto: ARQUIVO XYZ DE UMA FOLHA 1:100.000
Nome da folha: SB-21-V-C-V
CNPJ ou CPF: Do interessado
3. A Divisão de Sensoriamento Remoto e Geofísica enviará o orçamento para ser
aprovado, que contém os valores constantes nas tabelas, acrescido de 5% (cinco
por cento) do Imposto sobre Serviços (ISS).
4. O pagamento deverá ser efetuado em qualquer agência do Banco do Brasil através
da Guia de Recolhimento da União (GRU), a qual possui estrutura de um boleto
bancário, contendo um código de barras que segue o padrão FEBRABAN.
Unidade Gestora: 495001;
Gestão: 29208 – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais;
Nome: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais;
Código de Recolhimento: 20011-5 CPRM- Serv Geoprocessamento;
Valor: Total do orçamento.
5. Após a aprovação do orçamento será enviada a GRU, via e-mail, aos interessados,
preenchida. Os produtos que serão adquiridos estarão discriminados através do email. O interessado deverá imprimir a GRU e efetuar o pagamento na agência
bancária do Banco do Brasil.
6. Os interessados deverão informar o endereço completo para a remessa dos dados,
CNPJ/MF ou CPF, a inscrição estadual (se pessoa jurídica), o nome do Responsável
Técnico que assinará o Termo de Responsabilidade, os números de telefone, fax e
e-mail.
7. O(s) produto(s) somente serão disponibilizados para venda em mídia física ou via
servidor de arquivos e a execução efetiva cópia somente dar-se-á pela ordem de
chegada da comprovação do pagamento e o envio do Termo de Responsabilidade
(utilizará o(s) produto(s) apenas para o seu próprio uso, sendo vedada a sua
reprodução ou comercialização para terceiros, ficando obrigado(a) a dar os devidos
créditos à CPRM quando de sua utilização para gerar novos produtos) assinado, via
e-mail digeof@cprm.gov.br ou por fax (21-2295-8991).
8. Esses produtos serão enviados aos usuários via servidor de arquivos ou SEDEX,
juntamente com o Demonstrativo de Serviços, a Nota fiscal de Serviço e o Termo
de Responsabilidade.

