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SUPERINTENDÊNCIA EM ALAGOAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 42/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2018 - UASG 193101

Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril
de 2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF/APP, com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a
auditagem nos dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas
descrições de atividades, conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do
CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

Número do Contrato: 8/2016. Nº Processo: 02003000562201624.
PREGÃO SISPP Nº 3/2016. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO -AMBIENTE E DOS
RECURSOS NA. CNPJ Contratado: 05901136000196. Contratado : SERVICOS EM
TELECOMUNICACOES E -INFORMATICA LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do
contrato de manutenção da central telefonica. Fundamento Legal: lei 8666 . Vigência:
06/12/2018 a 05/12/2019. Valor Total: R$18.600,00. Fonte: 174193034 - 2018NE800007.
Data de Assinatura: 03/12/2018.
(SICON - 24/12/2018) 193101-19211-2018NE800006

SUPERINTENDÊNCIA NO AMAPÁ

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2018 - UASG 193102

Código - descrição da atividade
Comunicado
18-63 - Transporte de carga perigosa - mar- O Ibama vai migrar de ofício os usuários
ítimo
para a atividade 18-1 Transporte de cargas perigosas.
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a
qualquer momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de
Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de
2018.
.

Nº Processo: 02004000523201889.
PREGÃO SISPP Nº 13/2018. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO -AMBIENTE E
DOS RECURSOS NA. CNPJ Contratado: 10330342000123. Contratado : CONSTRAP EIRELI .Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de locação de embarcação fluvial a motor, com fornecimento de
tripulação, combustíiveis, óleos lubrificantes, gás de cozinha e material de limpeza, com
fins de atendimento às atividades desenvolvidas pela DITEC/IBAMA/SUPES/AP. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 21/12/2018 a 21/12/2019. Valor Total: R$580.000,00. Fonte:
174193034 - 2018NE800157. Data de Assinatura: 21/12/2018.

.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES

(SICON - 24/12/2018) 193102-19211-2018NE800006

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 43/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE

Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril
de 2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF/APP, com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a
auditagem nos dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas
descrições de atividades, conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do
CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2018
Processo nº 02070.005423/2018-55. Ata de Registro de Preços nº 09/2018. Objeto:
Registro de preços para eventual aquisição de computadores de mesa (desktop),
computadores portáteis (notebook) e monitores de vídeo com suporte e garantia on-site
do fabricante por 60 (sessenta) meses. Data de assinatura: 19/12/2018. Vigência: 12 (doze)
meses. Com homologação à CONTRATADA: DATEN TECNOLOGIA LTDA., CNPJ:
04.602.789/0001-01, para o item 2. Valor total: R$ 626.220,00. CONTRATANTE: SILVANA
CANUTO MEDEIROS - Diretora de Planejamento, Administração e Logística. CONTRATADA:
JOSÉ PACHECO DE OLIVEIRA JÚNIOR - Diretor.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2018

Código - descrição da atividade
Comunicado
20-30 -Manejo de fauna sinantróp- O Ibama vai migrar de ofício os usuários para a
ica
atividade 21-59 Manejo de fauna sinantrópica Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006: art. 4,
§ 2º.
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a
qualquer momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de
Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de
2018.

.

Processo nº 02070.005423/2018-55. Ata de Registro de Preços nº 10/2018. Objeto:
Registro de preços para eventual aquisição de computadores de mesa (desktop),
computadores portáteis (notebook) e monitores de vídeo com suporte e garantia on-site
do fabricante por 60 (sessenta) meses. Data de assinatura: 19/12/2018. Vigência: 12 (doze)
meses. Com homologação à CONTRATADA: TORINO INFORMÁTICA LTDA., CNPJ:
03.619.767/0005-15, para o item 3. Valor total: R$ 351.329,30. CONTRATANTE: SILVANA
CANUTO MEDEIROS - Diretora de Planejamento, Administração e Logística. CONTRATADA:
RODRIGO DO AMARAL RISSIO - Procurador Legal.

.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2018
ÁLVARO ROBERTO TAVARES

Processo nº 02070.005423/2018-55. Ata de Registro de Preços nº 11/2018. Objeto:
Registro de preços para eventual aquisição de computadores de mesa (desktop),
computadores portáteis (notebook) e monitores de vídeo com suporte e garantia on-site
do fabricante por 60 (sessenta) meses. Data de assinatura: 19/12/2018. Vigência: 12 (doze)
meses. Com homologação à CONTRATADA: FAGUNDES DISTRIBUIÇÃO LTDA., CNPJ:
07.953.689/0001-18, para o item 4. Valor total: R$ 453.144,00. CONTRATANTE: SILVANA
CANUTO MEDEIROS - Diretora de Planejamento, Administração e Logística. CONTRATADA:
ROGÉRIO RICARDO FAGUNDES - Procurador Legal.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 44/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA
Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril
de 2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF/APP, com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a
auditagem nos dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas
descrições de atividades, conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do
CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

RUSULTADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018
Resultado Preliminar do Edital de Chamamento Público nº 01/2018, para Seleção de
Entidade Privada Sem Fins Lucrativos para Qualificação como Organização Social da
Unidade Escola ACADEBio/Flona de Ipanema
A Comissão de Avaliação de Seleção, no âmbito da competência estabelecida na
Portaria ICMBio nº 892, de 18 de outubro de 2018, torna público o resultado preliminar do
Edital de Chamamento Público ICMBio nº 01/2018, onde sagra como classificado o
Consórcio Catavento 5 Elementos, constituído pelas organizações da sociedade civil
Catavento, de CNPJ nº 69.101.970/0001-80 e 5 Elementos, de CNPJ nº 08.698.186/0001-06,
sendo esta última a entidade ambientalista e líder do consórcio. Foram submetidas à
Comissão de Avaliação, constituída nos termos do item 4 do Edital de Chamamento Público
nº 01/2018, a documentação e proposta apresentada pelo consórcio por meio físico, em 2
envelopes, observados os critérios de seleção dispostos nos itens 5.1.2.3.1 e 5.1.2.3.2 do
Edital de Chamamento Público nº 01/2018/ICMBio. A interposição de recursos e a devida
análise pela Comissão de Avaliação dar-se-ão conforme o previsto nos itens 5.1.5 e 5.1.6
do Edital de Chamamento Público nº 01/2018/ICMBio, sendo assegurado aos participantes
a obtenção de cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses,
preferencialmente por via eletrônica, arcando com os custos devidos na opção por outro
meio. Os recursos deverão ser apresentados à Comissão de Avaliação e devem ser
entregues pessoalmente no endereço: Complexo Administrativo, quadra 103/104, Bloco C,
Térreo, Setor Sudoeste, Brasília/DF ou encaminhados via e-mail para o endereço:
editalcpue@icmbio.gov.br.

Código - descrição da atividade
Comunicado
20-62 - Exploração econômica da madeira O Ibama vai migrar de ofício os usuários
ou lenha e subprodutos florestais - pro- para a atividade 20-61 Silvicultura - flodução de carvão vegetal em florestas restamento ou reflorestamento com esplantadas
pécies exóticas
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a
qualquer momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de
Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de
2018.

.

.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 45/2018 - COAVI/CGQUA/DIQUA

HELENA MACHADO CABRAL.
Presidente da Comissão de Avaliação de Seleção.

Processo nº 02001.019139/2018-80
O Diretor de Qualidade Ambiental Substituto - com fundamento no que
dispõem o art. 62 da Portaria MMA nº 341, de 31 de agosto de 2011 (DOU de
01/09/2011), e os artigos 2º e 3º da Lei nº 10.650, de 6 de abril de 2003 (DOU de
17/04/2004), e considerando a vigência da Instrução Normativa nº 11, de 13 de abril
de 2018 e da Instrução Normativa nº 12, de 13 de abril de 2018,
- COMUNICA às pessoas físicas e jurídicas inscritas no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais
- CTF/APP, com declaração das atividades abaixo, que o Ibama procederá, de ofício, a
auditagem nos dados cadastrais, de forma a migrar os usuários para as novas
descrições de atividades, conforme novas nomenclaturas da Tabela de Atividades do
CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de 2018.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
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 do artigo 23, § 1º, II, da
Instrução Normativa ICMBio nº. 06, de 01 de dezembro de 2009, intima as pessoas físicas
e jurídicas abaixo elencadas da lavratura dos autos de infração. Neste ato, informa que é
franqueada a apresentação de impugnação aos autos de infração no prazo de 20 (vinte)
dias, contados da data de publicação deste edital, sendo concedido desconto de 30%
(trinta por cento) no caso de pagamento dentro do período estipulado, e sendo facultado,
ainda, ao autuado solicitar parcelamento do débito, conforme artigo 62, da Instrução
Normativa ICMBio nº. 06, de 24 de março de 2009

Comunicado
O Ibama vai migrar de ofício os usuários
para a atividade 20-2 Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos
florestais.
As pessoas inscritas nessas atividades podem acessar seu Cadastro, a
qualquer momento, para inserir outras atividades que sejam enquadráveis na Tabela de
Atividades do CTF/APP - Anexo I da IN nº 6, de 2013, alterada pela IN nº 11, de
2018.

.

.

Código - descrição da atividade
20-67 - Exploração econômica da madeira
ou lenha e subprodutos florestais - extração de madeira em florestas nativas

AUTOS DE INPROCESSO
FRAÇÃO
Gilson Francisco Silva 603472 SSP/RO
003175-B
02119.002025/2018-83
Cientifica-se ainda, que o referido processo se encontra disponível para vistas
ao interessado no seguinte endereço: Av. Lauro Sodré, nº 6500, Aeroporto, CEP: 76.803260, ou em qualquer escritório do ICMBio com a apresentação do numero do referido
processo.

.

CPF/CNPJ

.

UESLEI PEDRO LEAL DE ARAUJO
Chefe Substituto do Parque Nacional dos Campos
Amazônicos.

ÁLVARO ROBERTO TAVARES
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302018122600158

INTERESSADOS
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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.

