Seção 3

ISSN 1677-7069

Nº 30, sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021

SUPERINTENDÊNCIA NO TOCANTINS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Superintendente Substituto do IBAMA no Tocantins, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem
em lugar incerto e não sabido, cobrança devolvida/não procurada, nos termos do Decreto Federal nº 9.194/2017, da existência de débito passível de inscrição no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin.
O não pagamento do débito, implica em: inclusão do devedor no CADIN (Cadastro Informativo dos créditos não quitados do setor público federal) após 75 (setenta e cinco) da
publicação desta notificação, nos termos do § 2º, Art. 2º do Decreto Federal nº 9.194/2017 e nos termos da Lei Federal nº 10.522/2002, o que automaticamente impedirá a obtenção de
créditos que envolvam recursos públicos, celebração de contratos e convênios; inscrição do débito em Dívida Ativa e protesto junto ao Tabelionato de Protesto de Títulos/ajuizamento da
Ação de Execução Fiscal, nos termos da Lei Federal nº 6.830/1980,podendo gerar implicações em outras centrais restritivas de crédito. Abaixo todas as informações pertinentes ao
débito.
Informamos ainda que o crédito se encontra constituído, não cabendo mais recurso junto ao IBAMA.
Para parcelamento do débito ou demais esclarecimentos procurar a Área de Arrecadação desta Unidade do Ibama. Já tendo efetuado o recolhimento do débito, entrar em contato
urgente com esta Unidade do Ibama para regularização da pendência.
recolhimento do débito, entrar em contato urgente com esta Unidade do Ibama para regularização da pendência.
Interessado

.

.

.

CPF/CNPJ

ENOQUE SOUZA ALVES
CEZAR F. CAMPAGNARO

37.380.672/0001-80
05.937.173/0001-54

Auto de Infração
9173195/E
9068953/E

Processo Administrativo
02029.000224/2018-66
02029.000752/2015-72

Nº. do débito
9590094

7547340

Valor consolidado da multa em
Reais
R$ 10.800,00
R$ 3.000,00

Vistas e cópias dos processos poderão ser obtidos junto ao NUIP da Superintendência do IBAMA no Estado do Tocantins, localizada na Quadra 402 Sul Cj.01, Lt. 06-A, Avenida
Joaquim Teotônio Segurado. Palmas - TO.
FLÁVIO LUIZ DE SOUZA SILVEIRA

GERÊNCIA REGIONAL SUL

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 4, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

EXTRATO DE DOAÇÃO

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, por meio
do Gerente Regional Substituto em Florianópolis/SC, no uso de suas atribuições legais e em
cumprimento no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 126
do Decreto Federal 6514/2008 e ao disposto no art. 100 da Instrução Normativa Conjunta
MMA/IBAMA/ICMBio nº 02, de 29 de janeiro de 2020, resolve:
I. Notificar os interessados abaixo para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias
em Alegações Finais sobre os autos dos processos administrativos mencionados, em
trâmite na Gerência Regional Sul do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, sob pena de
preclusão.
Ainda, fica facultada a opção de conversão da multa em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, conforme art.42, do
Decreto n. 6514·2008.

Termo de Doação nº 115/2020. PROCESSO n.º 02070.006614/2020-59. DOADOR: Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO. DONATÁRIO: Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade - ICMBio. OBJETO: Doação ao DONATÁRIO, pelo DOADOR,
exclusivamente dos bens descritos na planilha do Anexo I, que é parte integrante deste
Termo de Doação, para que os mesmos sejam utilizados na execução do Projeto Áreas
Marinhas e Costeiras - Projeto GEF-MAR, doravante simplesmente denominado Projeto
GEF-MAR, e, mais especificamente, nas Unidades de Conservação indicadas no mesmo
Anexo I. DA VIGÊNCIA: Vigorará no momento de sua assinatura, sendo que a transferência
efetiva da propriedadedos bens listados no Anexo I se aperfeiçoará a partir do recebimento
dos mesmos por pessoa oficialmente designada pelo Donatário como receptora
competente, nos termos da clausula 2.1 acima. DATA DA ASSINATURA: 08/02/2021. Pelo
ICMBio: FERNANDO CESAR LORENCINI - Presidente. Pela FUNBIO: Rosa Maria Lemos de Sá
- Secretária Geral.

AUTO
DE PROCESSO
INFRAÇÃO
Gilson José Alves
691.319.709-82
029222-B
02127.000874/2018-01
Wallace Silva Costa
468.141.593-68
019573-B
02127.002268/2019-01
II.Nos termos do Decreto nº 9.194/2017, notificar o Sr. Silvanio Lucas da Silva,
CPF 066.062.509-19, que o débito referente ao Auto de Infração nº 038655-B foi
constituído definitivamente. Estando tal débito passível de inscrição no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN e posterior
encaminhamento para inscrição na Dívida Ativa da União, respeitados os termos e prazos
da legislação vigente. Informamos também que o valor da multa, para fins de cobrança,
será atualizado mensalmente pela taxa SELIC e poderá ser acrescido de multa de mora, nos
termos da legislação federal pertinente.
III.Notificar o Sr. Sedenir de Souza Albino, CPF: 415.637.279-00, sobre a
ocorrência de prescrição no procedimento administrativo nº 02180.000004/2011-11,
referente ao Auto de Infração nº 030379-A. Ainda, fica intimado a apresentar o PRAD
(Projeto de Recuperação de Área Degradada), tendo em vista que a responsabilidade de
recuperação da área degradada é imprescritível. Neste ato, informa que o referido PRAD
deverá ser elaborado seguindo as orientações da Instrução Normativa do ICMBio nº 11, de
11·11·2014. O prazo concedido para apresentação do PRAD é de 60 (sessenta) dias, sendo
que a não apresentação no prazo estipulado implicará na adoção das medidas judiciais
pertinentes.
Cientifica-se, ainda, que o(s) referido(s) processo(s) encontra(m)-se
disponível(eis) para vistas ao(s) interessado (s) no Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
do ICMBio, sendo que o cadastro para acesso pode ser realizado por meio do seguinte
endereço
eletrônico:
https://sei.icmbio.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_
orgao_acesso_externo=0, ou pelo comparecimento pessoal na unidade do ICMBio mais
próxima para solicitar cópia digital do respectivo processo.

.

EDITAL
RESULTADO FINAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇOS
COMERCIAIS LOCALIZADAS NO ALTO DO CORCOVADO, NO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA
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Erro1
LOJA 1

.

LOJA
LOJA
LOJA
LOJA

3
4
5
7

NOME DA CLASSIFICADA

RV

VALOR DE OUTORGA
OFERECIDO (R$)
CAPITAL, EMPREENDIMENTOS, COMERCIO
43.888,88
IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO EIRELI
FOTO&GRÁFICA LTDA
19.500,00
CATARATAS DO IGUAÇU S.A.
15.238,00
CATARATAS DO IGUAÇU S.A.
25.888,00
CATARATAS DO IGUAÇU S.A.
28.888,00

ISAAC SIMÃO NETO

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2020 - UASG 443020 - JBRJ/ACF/DG
Nº Processo: 02011.000558/2020-43.
Pregão Nº 14/2020. Contratante: INST. DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RJ/JBRJ.
Contratado: 17.695.001/0001-09 - TAPEVAS SOLUÇÕES INTEGRADAS EIRELI -. Objeto:
Contratação de serviços continuados de asseio, limpeza e conservação com fornecimento
de materiais e equipamentos, com disponibilização de mão de obra em regime de
dedicação exclusiva. Vigência: 01/02/2021 a 01/08/2023. Valor Total: R$ 4.755.000,00.
Data de Assinatura: 30/12/2020.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Demais orientações poderão ser consultadas no Edital 02/2021 Processo ICMBio
nº 02070.006510/2020-44.
FERNANDO CESAR LORENCINI
Presidente do Instituto

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

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).

Ministério de Minas e Energia

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

A presente apostila tem por objeto a repactuação e a revisão dos valores fixados no
contrato nº 10/2018, firmado entre o instituto chico mendes de conservação da
biodiversidade - icmbio e a empresa sempre alerta gestão empresarial e serviços ltda., cujo
objeto é a contratação de serviços de apoio técnico na especialidade de assistente técnico
- apoio especializado em direito, em caráter subsidiário, em atividades-meio, no âmbito do
instituto chico mendes de conservação da biodiversidade - icmbio..

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 323028
Nº Processo: 48500005286202067. Objeto: Prestação de serviços de produção de
vídeos educativos e institucionais. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/02/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h30. Endereço: Sgan 603 Modulo j, Asa Norte BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/323028-5-00001-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 12/02/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 02/03/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).'
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
A presente apostila tem por objeto a criação de nova ordem de serviço do
contrato nº 09/2018, publicado em 9 de maio de 2018, firmado entre o
instituto chico mendes de conservação da biodiversidade - icmbio e a empresa
telemax telefonia ltda..

UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e
Convênios

(COMPRASNET 4.0 - 11/02/2021).'
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021021200114

RG/CPF/CNPJ

.

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio,
torna público o RESULTADO FINAL com os classificados no processo de seleção do Edital de
Chamamento Público n. 02/2021, para seleção de proposta para a permissão de uso,
precário e oneroso, para a utilização de 6 (seis) espaços comerciais localizados no Alto do
Corcovado, no Parque Nacional da Tijuca, para a prestação de serviços de comercialização
de alimentos e bebidas, venda de souvenirs, artesanato e/ou peças de arte, vestuário,
calçados, acessórios, bijuterias e/ou joias, serviço de recepção e orientação de visitantes,
mediante outorga de permissão de uso, a título oneroso, em caráter precário.
DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
Valor do maior lance da outorga nominal.
DA ANÁLISE DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
CATARATAS DO IGUAÇU S.A., com fulcro no item 5.6.1 do Edital de
Chamamento Público para Permissão de Uso nº 02/2021, apresentou recursos
administrativo, que após análise do mérito foi considerado, pela Comissão de Seleção,
procedente. Desta forma, estando a recorrente habilitada, a Comissão de Seleção reformou
a classificação da seleção.
RESULTADO FINAL:
Foram classificadas:
.

INTERESSADO

(SIASGnet - 10/02/2021) 323028-00001-2021NE800006

114

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

