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SUPERINTENDÊNCIA NO TOCANTINS

Com base no disposto no art. 97-A do Decreto n. 9.760, de 11 de abril de 2019,
a audiência de conciliação sobre estas infrações ambientais poderão ser realizadas perante
a secção do Núcleo de Conciliação Ambiental/SP 2. ATENÇÃO: a data e hora das audiências
serão agendadas quando da manifestação das partes intimadas neste edital. Informações
sobre o agendamento podem ser verificadas no portal https://portalautuado.ibama.gov.br.
Defesa contra o auto de infração poderá ser oferecida no prazo de vinte dias, contados da
uência desse prazo foi suspensa pelo
data da ciência da autuação. Contudo, a G
agendamento de conciliação ambiental, e o seu curso se iniciará a contar da data de
realização da audiência.
Após o prazo de apresentação da defesa, definitiva do débito, o autuado
poderá e antes da constitui requerer, a qualquer momento, o pagamento da multa
ambiental com 30% de desconto, inclusive para fins de parcelamento. O pagamento da
multa ambiental só poderá ocorrer após a consolidação dessa sanção pela Equipe de
Análise Preliminar que compõe o Núcleo de Conciliação. Superado o prazo de defesa,
incidem acréscimos legais sobre o valor do débito, calculados na forma do art. 37-A da Lei
n. 10.522, de 19 de julho de 2002 (correção monetária e juros pela variação da Selic e
multa moratória de 0,3391 ao dia).
Vistas aos respectivos processos poderão ser obtidas em consulta ao site
https://www.gov.br/ibama/ptbr/acesso-a-informacao/documentos-e-processoseletronicos-sistema-eletronico-de-informacoes-sei.
Caso já tenha ocorrido o pagamento, mas por qualquer motivo ainda não tenha
ocorrido sua baixa, o interessado deve apresentar o comprovante de pagamento para que
se possa efetivar a referida baixa.

EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
Repactuação de preços e reajuste, a partir de 01/04/2021, perfazendo o montante
estimado de R$ 18.323,76 (dezoito mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e seis
centavos), referente ao período de 01/01/2020 a 31/05/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2021).'
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO
O presente termo de apostilamento tem por objeto a repactuação de preços para a
concessão do reajuste sobre o valor contratual dos serviços terceirizados de apoio
administrativo, a partir de 01/01/2020..
(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2021).'

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº 02070.000253/2021-18. Ata de Registro de Preços nº 05/2021. Objeto:
Registro de preços para a eventual aquisição de Viatura Auto Bomba Tanque Florestal
(ABTF) - 7.000 Litros (Caminhão 4X4 e conjunto móvel veicular para combate a incêndios),
especificado no item 1 do Termo de Referência, Anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº
04/2021, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrição. Vigência: será de 12 (doze) meses, a partir da sua
assinatura, não podendo ser prorrogada. Data da Assinatura: 01/04/2021. Com
Homologação à Contratada: TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ:
89.422.042/0001-24, para o Item 01. Valor Total: R$ 54.892.500,00. CONTRATANTE:
Fernando Cesar Lorencini - Presidente. CONTRATADA: Marciano Dalla Rosa - Representante
Legal.

DAVI DE SOUSA SILVA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no artigo 96, § 1º, IV,
do Decreto Federal n° 6.514, de 22 de julho de 2008, e na Instrução Normativa ICM nº. 06, de 01 de dezembro de 2009, torna pública o embargo das seguintes coordenadas abaixo
elencados:
.

.

Processo
02119.002153/2019-16

Auto de Infração
23514-A

Autoria
JOÃO LEMES DA SILVA

Local do Embargo
Data do embargo
V1: 61° 39' 57,888"W / 08°44' 39,013"S; V2: 61° 40' 12,967"W 29/10/2019
08°44'44,829"S; V3: 61° 39' 44,820"W / 08°45' 58,786"S; V4: 61° 39'
30,181"W / 08° 45'52,722"S; e V5: 61° 39' 16,368"W / 08° 45'47,005"S

Neste ato, informa-se que é franqueado ao(s) interessado(s) o comparecimento a qualquer repartição deste Instituto, no prazo de 20 (vinte) dias, para se proceder a comprovação
e a efetivação dos demais trâmites administrativos decorrentes da lavratura do auto de infração, bem como apresentar alegações finais. Cientifica-se ainda, que o(s) referido(s) processo(s)
encontra(m)-se disponível(ies), para vistas ao(s) interessado(s) em qualquer unidade do ICMBio.
SIDNEY SERAFIM RODRIGUES
Chefe do NGI ICMBio Humaitá

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

UNIDADE AVANÇADA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 4

EXTRATO DE COMPROMISSO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2021 - UASG 443043 - GR1 NORTE
no

PROCESSO N°: 02126.002454/2020-86. Espécie: Extrato de Termo de Compromisso
2/2021, celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e o Sr. José Cristiano Costa, portador da carteira de identidade nº MG-16.804.568
e inscrito no CPF/MF nº 081.041.046-08 e Sra. Marcilene Correa Costa, carteira de
identidade nº MG-19.615.365 e inscrita no CPF/MF nº 081.041.026-56, membros da
comunidade tradicional residente no bairro rural Serra Negra, Itamonte/MG, com o
objetivo de regular as atividades por eles desenvolvidas na área de sobreposição entre o
bairro e o Parque Nacional do Itatiaia (PNI), Processos SEI nos 02126.002454/2020-86 e
02070.003183/2013-40. OBJETO: Ajustar obrigações entre as partes e estabelecer
condições de uso e manejo das áreas e dos recursos naturais pela população tradicional do
bairro rural de Serra Negra, na porção do referido bairro sobreposta ao Parque Nacional do
Itatiaia (PNI). Data de Assinatura: VIGÊNCIA: 06 (seis) anos, contados a partir de
11/12/2019, data da assinatura do TC pelas primeiras famílias a aderirem ao acordo,
podendo ser prorrogado, ou cancelado a qualquer tempo, no entendimento das partes.
Data de Assinatura: 04 de fevereiro de 2021. PELO ICMBio: Luiz Gonzaga Barbosa Aragão
- Chefe do PNI. Pelos membros da comunidade tradicional residente no bairro rural Serra
Negra: José Cristiano Costa - Representante da família de Serra Negra e Marcilene Correa
Costa - Representante da família de Serra Negra.

Número do Contrato: 15/2019.
Nº Processo: 02151.000102/2019-45.
Pregão. Nº 23/2018. Contratante: INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE.
Contratado: 13.146.946/0001-02 - PP LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA. Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência pelo período de 23/04/2021 a 23/04/2022. Vigência: 23/04/2021 a
23/04/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 190.079,52. Data de Assinatura:
15/03/2021.

EXTRATO DE COMPROMISSO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2021 - UASG 320004 - CSG/M.M.E

(COMPRASNET 4.0 - 15/03/2021).

Ministério de Minas e Energia
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

no

PROCESSO n°: 02126.003933/2019-86. Espécie: Termo de Compromisso
010/2019,
celebrado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o
Sr. Valdiney Fermino Ramos e Sra. Heloisa Maria Pena Ramos, membros da comunidade
tradicional residente no bairro rural Serra Negra, Itamonte/MG, com o objetivo de regular
as atividades por eles desenvolvidas na área de sobreposição entre o bairro e o Parque
Nacional do Itatiaia (PNI), Processos SEI nos 02126.003933/2019-86 e 02070.003183/201340. OBJETO: Ajustar obrigações entre as partes e estabelecer condições de uso e manejo
das áreas e dos recursos naturais pela população tradicional do bairro rural de Serra Negra,
na porção do referido bairro sobreposta ao Parque Nacional do Itatiaia (PNI). Vigência: 06
(seis) anos, contados a partir de 11/12/2019, data da assinatura do TC pelas primeiras
famílias a aderirem ao acordo, podendo ser prorrogado, ou cancelado a qualquer tempo,
no entendimento das partes. Data de Assinatura: 29 de outubro de 2020. Pelo ICMBio:
Homero de Giorge Cerqueira - Presidente. Pelos membros da comunidade tradicional
residente no bairro rural Serra Negra: Valdiney Fermino Ramos - Representante da família
de Serra Negra e Heloisa Maria Pena Ramos - Representante da família de Serra Negra.

Nº Processo: 48340.003944/2020-66.
Inexigibilidade Nº 2/2021. Contratante: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOSCGRL.
Contratado: 72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. Objeto:
Contratação de empresa especializada na prestação de extensão de garantia "on site",
suporte técnico e manutenção - serviço dell prosupport plus para pcs - pelo período de 24
(vinte e quatro meses), para 900 (novecentos) computadores da marca dell, modelo
optiplex 7040, com seus respectivos conjuntos composto por cpu, teclado, mouse e
monitor, para o ministério de minas e energia, em brasília, distrito federal..
Fundamento Legal: . Vigência: 24/03/2021 a 23/03/2023. Valor Total: R$ 442.260,00. Data
de Assinatura: 24/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 08/04/2021).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2021 - UASG 320004 - CSG/M.M.E

COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO

Número do Contrato: 28/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 443033

Nº Processo: 48340.001041/2018-26.
Pregão. Nº 9/2018. Contratante: COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-

Nº Processo: 02070002046202106. Objeto: Eventual aquisição de tratores esteiras e
caminhões 4x4 tanque "PIPA", a fim de atender às necessidades de conservação das
unidades de conservação federais.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/04/2021 das
08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Endereço: Eqsw 103/104 Lote 1 Módulo "b"
Complexo Adm., Sudoeste - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/4430335-00010-2021. Entrega das Propostas: a partir de 12/04/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/04/2021 às 10h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CGRL. Contratado: 10.563.037/0001-81 - VISAN SERVICOS TECNICOS EIRELI. Objeto: Este
termo aditivo tem por objeto o acréscimo de, aproximadamente, 5,67% ao valor anual
atualizado do contrato nº 28/2018-mme (consignado no 4º t. Aditivo - 0442220) correspondente ao valor de r$ 55.626,38 (cinquenta e cinco mil seiscentos e vinte e
seis reais e trinta e oito centavos) estimado para o período de abril/2021 a
27/set/2021 - pela inclusão dos serviços de 01 (um) posto de trabalho de secretária
executiva, conforme previsto no subitem 13.2 do contrato, e com fundamento no art.
65, inciso i, § 1o , da lei 8.666/93.. Vigência: 28/09/2018 a 27/09/2021. Valor Total

JOSE LUIZ ROMA
Pregoeiro

Atualizado do Contrato: R$ 2.109.382,80. Data de Assinatura: 25/03/2021.
(COMPRASNET 4.0 - 25/03/2021).

(SIASGnet - 09/04/2021) 443033-44207-2021NE800016
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021041200129
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

