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SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA no Estado do Maranhão, situada na Avenida dos Holandeses, Q-33, Lotes 17 e 18, Quintas do Calhau. CEP 65.071-380. São Luís - MA, ou quitar o débito referente ao Auto de
Infração lavrado, no valor e data especificada no ANEXO. Ao pagamento efetuado dentro do prazo será concedido desconto de 30% (trinta por cento). Caso não sejam cumpridas as providências supracitadas, estará
configurada a revelia e o IBAMA está obrigado a tomar todas as medidas legais cabíveis para o seu cumprimento.
Auto de Infração
Processo

Empresa

Valor da Multa
( R$)

CNPJ/CPF
N

Infração

o-

02012000201201245

E B DA SILVA MADEIRA

05539599000150

693742/D

Data da infração
03/02/2012

30.000,00

02012000001427201182

CLEICIANE S. ALVES

08899229000111

571476/D

11/04/2008

15.000,00

02012001588200447

ELIESIO BARROSO LIMA

25198017353

130559/D

22/04/2005

10.000,00

02012000073201159

CARLOS H.M.GOMES

36330191204

693730/D

04/02/2011

3.000,00

02012000378201241

C.P ALVES

10882100000142

566040/D

05/04/2012

13.415,70

Receber 100.000m3 de madeira em toros da Faz Fortaleza sem licença
válida outorgada pelo...
Por haver descumprimento no Termo de Embargo nº.416307/C datado do
dia 13.12.2007.
Construir restaurante em área de preservação permanente, à margem direita
do Rio Preguiça.
Tranportar30 m3 de madeira serrada de essência maçaranduba sem cobertura...
Vender 8,469m3 de madeira serrada e 36,250m3 de madeira em tora totalizando 44,719m3...

PEDRO LEÃO DA CUNHA SOARES FILHO

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 11/2016 - UASG 193118
N o- Processo: 02017000205201615 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para Manutenção em Nível 1, 2 e 3, e recarga nos extintores instalados no prédio da sede da Superintendência do IBAMA do Paraná, em Curitiba, bem como em seus Escritórios Regionais em
Paranaguá e União da Vitória. Total de Itens Licitados: 00011. Edital: 14/11/2016 de 09h00 às 11h00 e
de 15h00 às 17h00. Endereço: R.general Carneiro 481 Alto da Glória - CURITIBA - PR ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193118-05-11-2016. Entrega das Propostas: a partir de 14/11/2016 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 28/11/2016 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
MARCO AURELIO MARCAL HELLVIG
Pregoeiro
(SIDEC - 11/11/2016) 193099-19211-2016NE800002

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO
O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, a respeito da Homologação/Indeferimento de Defesa dos Autos de Infração, os interessados deverão efetuar o pagamento do
débito em qualquer agência bancária, com desconto de 30% (trinta por cento), no prazo de 05 (cinco)
dias, ou apresentar recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de publicação do
presente Edital. O não pagamento do débito ou apresentação de recurso em tempo hábil implicará na
inclusão do nome no Cadastro de Inadimplência junto ao serviço público federal - CADIN e na inscrição
do débito em Dívida Ativa, com posterior Execução Judicial. Notifica-os, ainda, da existência de débito
de reposição florestal, tendo em vista que da infração decorrem danos ambientais indiretos, conforme
previsto na Lei 12.651/2012 e IN 02/2016 - IBAMA. Para parcelamento do débito ou quaisquer outros
esclarecimentos, os interessados devem procurar a Unidade do IBAMA mais próxima.
CPF/CNPJ
08.346.235/0001-41
02.101.484/0001-90

o

N - do Processo
02024.002012/2008-91
02024.001442/2010-19

o

N - do A.I.
461614-D
701125-D

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA os responsáveis abaixo listados, por se encontrarem em lugar incerto e não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da decisão proferida nos
respectivos processos administrativos que reconheceu a prescrição dos prazos para cobrança dos mesmos
com base na Lei 9873/99. Desta decisão cabe recurso no prazo de 20 (vinte) dias, contados da
publicação do presente edital. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade
mais próxima do IBAMA.
Interessado
Madeireira Paiva Ltda-ME
Emops Serviços e Comércio Ltda

CPF/CNPJ
03.996.095/0001-33
04.796.496/0001-02

o-

N do Processo
02024.000332/2010-21
02024.003750/2009-37

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
PROCESSO: 02070.012778/2016-39. CONCEDENTE: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. CONCESSIONÁRIO: Associação de Produtores Rurais Extrativistas da Resex
Arapixi - APREA. OBJETO: Concessão de Direito Real de Uso, dos
imóveis constituídos por uma área de 52.110,6534 ha, localizados nos
município de Boca do Acre, Estado do Amazonas. VIGÊNCIA: será
de 20 (vinte) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado mediante termo aditivo. DATA DE ASSINATURA:
05/10/2016. Pelo ICMBio: RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO - Presidente. Pela APREA: NOEL HUMBERTO
DIAS GOMES - Presidente.

Interessado
Luiz Carlos O. Barreto (ESPÓLIO)
Antonio R. da Silva (ESPÓLIO)

o-

N do A.I.
675735-D
701024-D

CPF/CNPJ
662.616.002-87
204.657.774-49

o

N - do Processo
02024.000839/2011-66
02024.000918/2016-81

o

N - do A.I.
676243-D
9116740-E

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA os interessados abaixo listados, por se encontrarem em lugar incerto ou não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da decisão que decretou o
perdimento do produto florestal e determinou a restituição do veículo apreendido. Desta decisão cabe
recurso no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação do presente edital. Para quaisquer outros
esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.
Interessado
Agropecuária Nova Vida Ltda
Maderio Ind Com Madeiras Ltda

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA

Interessado
SF Madeiras Ind Com e Exp Ltda
Mad Selva Porã Imp e Exp Ltda

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA o responsável abaixo listado, por se encontrar em lugar incerto e não sabido e
tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da decisão proferida no respectivo
processo administrativo que determinou a baixa do débito, tendo em vista a extinção da punibilidade em
decorrência do falecimento do autuado antes do trânsito em julgado do respectivo processo. Para
quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.

CPF/CNPJ
05.897.863/0001-27
63.792.915/0001-05

o

N - do Processo
02024.001310/2006-01
02502.000510/2004-93

o

N - do A.I.
252352-D
250530-D

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA os interessados abaixo listados, por se encontrarem em lugar incerto ou não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da decisão que decretou o
perdimento do produto florestal apreendido. Desta decisão cabe recurso no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da publicação do presente edital. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado
procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.
Interessado
José Gival Mota Monteiro

CPF/CNPJ
420.931.122-72

o

N - do Processo
02024.000115/2006-55

o

N - do A.I.
340021-D

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA os interessados abaixo listados, por se encontrarem em lugar incerto ou não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da decisão que homologou
a medida acautelatória de apreensão, revogou o encargo de fiel depositário e determinou a restituição
veículo. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade mais próxima do
IBAMA.
Interessado
Rudi Verno Bartz

CPF/CNPJ
550.095.229-34

o

N - do Processo
02024.004524/00-35

o

N - do A.I
116579-D

O Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis IBAMA no Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, conforme
dispõe Instrução Normativa nº 10/2012/IBAMA de 07 de dezembro de 2012 e demais legislações
pertinentes, NOTIFICA os interessados abaixo listados, por se encontrarem em lugar incerto ou não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da decisão que homologou
a medida acautelatória de apreensão e determinou a baixa do bem. Para quaisquer outros esclarecimentos
deve o autuado procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.
Interessado
Otávio Hanauer

CPF/CNPJ
028.404.999-91

o

N - do Processo
02024.001871/98-67

o

N - do A.I
059831-D

RENÊ LUIZ DE OLIVEIRA

EXTRATO DE CONTRATO N o- 15/2016 - UASG 443055

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2016 - UASG 443055

N o- Processo: 02152010086201646.
PREGÃO SISPP N o- 5/2016. Contratante: INSTITUTO CHICO
MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ
Contratado: 12302239000103. Contratado : FESTI & FESTI CONSULTORIA E -PLANEJAMENTO LTDA - EPP. Objeto: Contratação
de serviço de consultoria para elaboração de Projeto Básico que tenha
por escopo a interligação física entre os maciços da Tijuca e da Pedra
Branca, tendo como parâmetro orientador o relatório que versou sobre
o tema "Corredor Verde" elaborado a partir do Decreto nº27.208 de
25/10/2006. Fundamento Legal: Lei nº8.666/1993 . Vigência:
10/11/2016 a 08/05/2017. Valor Total: R$162.000,00. Fonte:
100000000 - 2016NE800395. Data de Assinatura: 10/11/2016.

Número
do Contrato: 42/2015.
N o- Processo: 02152000111201501.
PREGÃO SISPP N o- 6/2015. Contratante: INSTITUTO CHICO
MENDES DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ
Contratado: 01723789000171. Contratado : CONSERVADORA
CAMPOS E SERVICOS -GERAIS EIRELI. Objeto: Prorrogação de
prao de vigência do contrato original por mais 1 (hum) ano, a partir
de 22/11/2016 a 22/11/2017, para atender a demanda de prestação de
serviço terceirizado de manutenção, limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com fornecimento de mão de obra e todos os
materias e equipamentos necessários, da FLONA Passa Quatro. Fundamento Legal: Artigo 57, Item II, da Lei nº8.666/1993. Vigência:
22/11/2016 a 22/11/2017. Valor Total: R$290.254,92. Fonte:
250443032 - 2016NE800026. Data de Assinatura: 20/10/2016.

(SICON - 11/11/2016) 443033-44207-2016NE800199

(SICON - 11/11/2016) 443033-44207-2016NE800199

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032016111400113

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

