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Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I.

Alcy Pedrosa da Silva e Outros 106.740.802-97 0 2 0 2 4 . 0 0 11 0 2 / 2 0 1 5 - 9 4 9100769

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 decisão que
determinou o ARQUIVAMENTO dos autos. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado
procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I.
Dominato Rodrigues do Amaral 465.369.739-68 02024.002490/96-05 60609-B

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, para apresentar informações
quanto a localização e o estado de conservação em que se encontram as madeiras apreendidas, cujos
interessados abaixo constam como depositários, colocando-as à disposição do IBAMA. Os senhores
dispõem do prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação do presente Edital, para
apresentar as informações solicitadas acima, sob pena de cobrança do valor de mercado correspondente
à madeira depositada. Os documentos poderão ser protocolizados na sede da Superintendência em Porto
Velho ou em qualquer unidade do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I./TAD
B V Ind. e Com. De Mad. Ltda-ME 08.328.952/0001-40 02024.002255/2013-97 465154-D

0290010-C
Dispol Artefatos de Madeiras Ltda 07.498.062/0001-14 02024.000544/2006-22 199952-D

079884-C

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
o termo de apreensão e depósito. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a
Unidade mais próxima do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do TAD
Ignorado - 0 2 0 2 4 . 0 0 0 9 8 0 / 2 0 11 - 6 9 6 0 1 2 11 - C

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 acolheu o
parecer da CCDBA que informou sobre a restituição do caminhão e a deterioração da madeira, bem
como reconheceu que NÃO há que se falar em descumprimento do encargo de fiel depositário. Para
quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I./TAD
Raimundo Fraga Andrade 031.560.878-15 02024.001343/2015-33 339881-D

339884-C

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
o termo de apreensão e depósito, bem como determinou a restituição do caminhão e o perdimento do
produto florestal apreendido. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade
mais próxima do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I./TAD
Darci Antonio Hennig 533.350.749-04 02024.001583/2006-47 464186-D

0288312-C
0288306-C

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 determinou
o desembargo da área. Para quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade mais
próxima do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do TEI
Hernan Augusto Gomes 473.031.402-63 02024.003725/2009-53 0288798-C

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 e não
sabido e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência por via postal, da DECISÃO RECURSAL
(Recurso de Ofício) que manteve a decisão de 1ª Instância que CANCELOU o Auto de Infração. Para
quaisquer outros esclarecimentos deve o autuado procurar a Unidade mais próxima do IBAMA.

Interessado CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I.
GTB Ind Com e Exp de Mad Ltda-EPP 08.782.391/0001-55 02024.003060/2009-88 252439-D
Edivan Gomes de Lima 389.625.162-49 02024.001261/2010-84 701807-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 CPF/CNPJ Nº do Processo Nº do A.I.
Elio Dutra 420.303.232-68 02024.001929/2006-15 252304-D
Ademir da Silva 668.276.718-82 02024.002649/2009-69 598737-D
Sergio Luiz Dias 693.978.722-49 02024.000227/2009-59 466363-D
Reinaldo Alves dos Santos 052.216.252-53 0 2 0 2 4 . 0 0 1 9 9 8 / 2 0 0 6 - 11 464316-D
Marcia Pessoa Jordão Silva 727.778.932-68 02024.002883/2009-96 465883-D

RENÉ LUIZ DE OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 5/2016

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 01/09/2016 foi
alterado. Objeto: Locação de impressoras, novas e sem uso, incluindo manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento e substituição de peças e materiais utilizados na manutenção, bem como fornecimento
de todo o material de consumo, exceto papel, para atender a Sede da Superintendência do IBAMA em
Florianópolis/SC e Unidades Descentralizadas em Chapecó, Itajaí e Joinville. Total de Itens Licitados:
00001 Novo Edital: 08/09/2016 das 08h30 às 12h00 e d13h00 às 17h00. Endereço: Rua Conselheiro
Mafra 784 Ed. Galaxy FLORIANOPOLIS - SC. Entrega das Propostas: a partir de 08/09/2016 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 20/09/2016, às 09h00 no site www.com-
p r a s n e t . g o v. b r.

PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MILAZZO
Pregoeiro

(SIDEC - 06/09/2016) 193099-19211-2016NE800002

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO No- 1/2016

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio,
considerando a realização do Chamamento Público No- 01/2016 - Floresta Nacional do Tapajós, destinado
a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria, por meio de Acordo de Cooperação,
para a realização de estudos técnico-científicos necessários para a revisão do Plano de Manejo da
Floresta Nacional do Tapajós e que três apresentaram propostas: Instituto de Conservação e De-
senvolvimento Sustentável do Amazonas (IDESAM), Instituto Avaliação de Pesquisa, Programas e
Projetos Socioambientais (IA) e Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), após análise da
documentação das organizações da sociedade civil e cumprimento dos requisitos descritos na NOTA
TÉCNICA n° 07/2016/FLONA TAPAJÓS/ICMBio, sendo considerados todos os procedimentos pos-
teriores ao Chamamento Público de acordo com o Edital; homologo o resultado final do processo de
seleção, das propostas referentes ao edital de Chamamento Público nº 01/2016, processo nº
02114.000013/2016-01, e adjudico o objeto do Chamamento Público ao IDESAM.

JOSÉ RISONEI ASSIS DA SILVA
Chefe da Unidade de Conservação

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 122 do Decreto Federal n° 6.514, de
22 de julho de 2008, através do Coordenador Regional de Belém/PA notifica as pessoas físicas e
jurídicas abaixo elencadas, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, para manifestarem-se em
Alegações Finais nos autos dos processos administrativos, no prazo de 10 (dez) dias, relativos a autos de
infração lavrados, em trâmite na Coordenação Regional do Instituto Chico Mendes em Belém/PA.

INTERESSADO CPF/CNPJ AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSOS
Constância Maria Carvalho Pantoja 6 3 5 . 7 0 2 . 11 2 - 1 5 038473/A 02122.000052/2013-58
Rosildo Policarpo Cordeiro 990.239.622-49 026889/A 02122.000008/2015-18
Silvano Barroso Costa 865.228.762-72 039773/B 02122.000045/2015-18
Diego Vaz do Nascimento 945.170.882-00 021580/A 02122.000063/2015-08
Suzane Trindade Gaia 802.804.982-68 021575/A 02122.000067/2015-88
Francisco da Conceição Alves 602.716.193-09 003290/A 02105.000006/2015-29
João Ferreira da Silva 303.348.612-68 038457/A 02122.000041/2014-59
Erick Menezes da Silva 945.522.742-87 003955/A 02107.000015/2014-19
Benedito Ferreira Dutra 024.380.972-72 016973/A 0 2 2 1 8 . 0 0 0 0 1 5 / 2 0 11 - 1 9
Adomilson Morais da Silva 016.984.312-28 039538/A 0 2 6 4 6 . 0 0 0 0 0 4 / 2 0 11 - 2 9

Informamos que, ao final do prazo de 10 (dez) dias, contados da presente data, apresentadas ou
não as alegações finais pelos interessados, os referidos processos estarão na pauta de julgamento nos
termos do artigo 122 do Decreto Federal n° 6.514/ 2008. Endereço: Av. Júlio Cesar, 7060 - Val de Cans
- Belém/PA CEP 66617-420 Tel.: (91) 3366-2376.

FERNANDO BARBOSA PEÇANHA JUNIOR

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 126 do Decreto Federal n° 6.514, de
22 de julho de 2008, através do Coordenador Regional de Belém/PA, vem pelo presente cientificar as
pessoas físicas e jurídicas abaixo elencadas que os respectivos auto de infração foram julgados e
homologados. Face ao exposto, ficam os senhores intimados para efetuar o pagamento da multa em cota
única com desconto de trinta por cento o valor corrigido da penalidade (Art. 4° da Lei n° 8.005/1990)
ou optar pelo parcelamento do débito sem direito ao desconto (Art. 99 da Instrução Normativa ICMBio
n° 06/2009). O prazo para recolhimento da penalidade pecuniária será de 05 (cinco dias) a contar-se da
presente publicação, informando-o que deverá procurar qualquer unidade descentralizada do ICMBio
para emissão do(s) boleto (s) bancário(s) para quitação do débito.

INTERESSADO CPF/CNPJ AUTOS DE INFRAÇÃO PROCESSOS
Adenilson leal Favacho 377.886.392-49 033107/A 02122.000023/2015-58

00589484141
Realce

00589484141
Realce


