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EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 20/2017 - UASG 183039

Número do Contrato: 8/2016. Nº Processo: 13895/2015.
PREGÃO SISPP Nº 3/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL
DE METROLOGIA,-QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contra-
tado: 08940091000157. Contratado : PLETSCH & RIZZON LTDA -
EPP -.Objeto: A prorrogação do prazo por mais 12 (doze) meses e o

reajuste do valor do Contrato Inmetro-Surrs n° 08/2016, que trata da
prestação de serviço de vigilância eletrônica ininterrupta, durante 24
(vinte e quatro) horas por dia, sete dias por semana, por meio de
monitoramento, para o Grupo Gestão Santo Ângelo - Gersa, conforme
especificações estipuladas no Anexo I - Termo de Referência, do
Contrato original. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência:
20/06/2017 a 19/06/2018. Valor Total: R$2.919,12. Fonte: 174282020
- 2017NE800140. Data de Assinatura: 19/06/2017.

(SICON - 06/07/2017) 183039-18205-2017NE800098

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA DE RECURSOS No- 3/2017

CONVENENTES: Celebram entre si a SUPERINTENDÊNCIA DA
ZONA FRANCA DE MANAUS-SUFRAMA CNPJ/MF nº
04.407.029/0001-43 e o CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO
DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-CENTRE-
SAF/PA, CNPJ/MF Nº 00.394.460/0252-17.
OBJETO: Realização de evento de capacitação dos servidores da
Superintendência da Zona Franca de Manaus-SUFRAMA, na forma
de curso de formação continuada.
PROCESSO: 52710.000447/2017-22 (Vol.1).
CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Termo de Execução
Descentralizada - TED são provenientes: SUFRAMA: R$ 49.673,80
UG: 193028 Gestão: 19205, Programa de Trabalho:
22.122.2121.2000.0001-0004, Natureza de Despesa: 33.90.36,
33.91.47, 33.90.39, e 33.91.93 fonte de Recursos: 0174.
RECURSOS FINANCEIROS: R$ 49.673,80 (Quarenta e nove mil,
seiscentos e setenta e três reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
29/09/2017. DATA DA ASSINATURA: 30/6/2017 SIGNATÁRIOS:
APPIO DA SILVA TOLENTINO, SUPERINTENDENTE, CPF nº
119.451.172-49; ALTAIR DE FÁTIMA CAMPELA SAMPAIO, DI-
RETORA REGIONAL DO CENTRESAF/PA, CPF nº 137.208.482-
72.

SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA EXECUTIVA

EXTRATO DE RESCISÃO

CONTRATO Nº 12/2016
Nº Processo: 52710001054201655. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DA ZONA FRANCA DEMANAUS. CNPJ Contratado:
17441143000131. Contratado : RONDONACRE COMERCIO E
SERVICOS -EIRELI - ME. Objeto: Fica rescindido, p/todos efeitos
de direito do Contrato n.12/2016, firmado entre Suframa e RON-
DONACRE COM.E SERV.EIRELI-ME por ato unilateral e escrita da
Adm.justific.nos autos. Fundamento Legal: Inciso I, art.79,Lei
8666/93, combinado c/art. 77 e 78, em especial os Inc. I, II e VIII, do
art. 78 da mesma Lei. Data de Rescisão: 04/07/2017 .

(SICON - 06/07/2017) 193028-19205-2017NE800044

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 21/2017 publicado no DOU
de 28/06/2017 , Seção 3, Pág. 130. Onde se lê: Extrato de Termo
Aditivo n.21/2017 Leia-se : Extrato de Termo Aditivo n. 20/2017

(SICON - 06/07/2017) 193028-19205-2017NE800044

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO

A D M I N I S T R AT I VA

EXTRATO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 6/2017 - UASG 440001

Nº Processo: 02000000861201770 . Objeto: Contratação de serviços
para o fornecimento e instalação de vidros e espelhos, em caráter
especial, visando restaurar as fachadas do Bloco "B" da Esplanada dos
Ministérios, edifício sede dos Ministérios do Meio Ambiente - MMA
e da Cultura - MinC, em decorrência dos atos de depredação, por
ocasião da manifestação ocorrida em 24/05/2017. Total de Itens Li-
citados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso IV da Lei nº 8.666
de 21/06/1993.. Justificativa: Em face da urgência de atendimento de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas. Declaração de Dispensa em 16/06/2017. ZAILTON HOLAN-
DA BATALHA. Coordenadora Geral de Compras e Contrato - Subs-
tituto. Ratificação em 16/06/2017. ROMEU MENDES DO CARMO.
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração. Valor
Global: R$ 71.647,59. CNPJ CONTRATADA : 22.244.968/0001-04
INOVE COMERCIO E SERVICOS DE VIDROS LTDA - ME.

(SIDEC - 06/07/2017) 440001-00001-2017NE800002

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo nº 02501.000807/2015-11; Espécie: Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato nº 065/2015/ANA; Contratante: Agência Nacional de
Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: FUNDA-
ÇÃO GETULIO VARGAS - FGV, CNPJ nº 33.641.663/0001-44;
Objeto: Proceder um acréscimo de 23,14% ao valor inicial do con-
trato, correspondente a R$ 560.000,00, e prorrogar a vigência por
mais 9 meses em virtude do aumento de escopo do trabalho, con-
forme proposta comercial da CONTRATADA; Valor do contrato: R$
2.980.000,00; Funcional Programática: 18.544.2084.20WI.0001; Fon-
te: 0183; Natureza da Despesa: 3.3.90.35; UGR: 443007 - SPR; Nota
de Empenho: 2017NE800208, de 23/5/2017, no valor de R$
220.000,00; Data da assinatura: 24/5/2017.

Processo nº 02501.000535/2015-50; Espécie: Segundo Termo Aditivo
ao Contrato nº 021/2016/ANA; Contratante: Agência Nacional de
Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: ENGE-
CORPS ENGENHARIA S.A., CNPJ nº 62.025.440/0001-50; Objeto:
Prorrogar a vigência do contrato por mais 4 meses, a partir de
29/6/2017, retificando o cronograma de pagamentos previstos na ta-
bela constante do parágrafo terceiro do Contrato nº 021/2016/ANA;
Data da assinatura: 26/6/2017.

Processo nº 02501.000535/2015-50; Espécie: Segundo Termo Aditivo
ao Contrato nº 065/2015/ANA; Contratante: Agência Nacional de
Águas - ANA, CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratada: ENGE-
CORPS ENGENHARIA S.A., CNPJ nº 62.025.440/0001-50; Objeto:
Prorrogar a vigência do contrato por mais 4 meses, a partir de
29/6/2017, retificando o cronograma de pagamentos previstos na ta-
bela constante do parágrafo terceiro do Contrato nº 021/2016/ANA;
Data da assinatura: 26/6/2017.

EDITAL No- 5/2017
SELECIONA CONSULTOR (A) POR PRODUTO

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL - PROJETO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA - BRA/PNUD/15/001

1-OBJETO: Contratação de consultoria individual (pessoa
física) para a prestação de serviço técnico de levantamento e análise
de dados e informações relacionados aos normativos legais dos Pla-
nos de Recursos Hídricos (PRHs) nos diferentes recortes territoriais
(Nacional, Estadual e bacias/regiões interestaduais e estaduais), assim
como do conteúdo dos Planos efetivamente elaborados, propondo
uma revisão dos escopos, do conteúdo mínimo e das inter-relações
entre os PRHs com diferentes recortes territoriais. 2 - QUALIFI-
CAÇÃO PROFISSIONAL: Nível superior completo na área de En-
genharia ou Ciências da Terra ou Ciências Biológicas ou qualquer
área de formação com pós-graduação (mínimo 360 horas) na área de
recursos hídricos. 2.1 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: Experiên-
cia mínima de 5 anos, comprovada em currículo, após a conclusão de
nível superior, na área de planejamento e gestão de recursos hídricos;
e Experiência comprovada em planos de recursos hídricos. 2.2 -
QUALIFICAÇÃO DESEJÁVEL: Formação complementar (especia-
lização, mestrado ou doutorado) em recursos hídricos ou áreas afins;
Experiência específica na elaboração de estudos ou diagnósticos que
compreendam de forma específica o tema recursos hídricos; Expe-
riência específica na elaboração de planos de recursos hídricos; Ex-
periência específica na aplicação dos demais instrumentos de gestão
de recursos hídricos e implementação de planos de recursos hídricos;
e Experiência específica na concepção e estruturação de programas e
projetos. 3 - ATIVIDADES: 3.1 - Levantamento e análise dos dis-

positivos legais (leis, portarias, resoluções etc.) que tratam de Planos
de Recursos Hídricos (nos diferentes recortes territoriais; 3.2 - Le-
vantamento e análise dos conteúdos dos Planos Estaduais de Recursos
Hídricos existentes e análise comparativa com as legislações estaduais
e federal correlatas; 3.3 - Descrição de métodos, procedimentos e
estratégias para a execução dos produtos subsequentes (Plano de
Trabalho), incluindo a proposição de contatos técnicos específicos
para preenchimento de lacunas de informações. O Plano deve ser
sintético e orientador do desenvolvimento do trabalho nos aspectos
mais relevantes; 3.4 - Levantamento de dados e informações exis-
tentes para a caracterização geral do território e contextualização da
situação e da gestão dos recursos hídricos em uma Unidade da Fe-
deração a ser definida no início do contrato; 3.5 - Reuniões técnicas
com as equipes da ANA, do órgão estadual gestor de recursos hí-
dricos e da Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental
do Ministério do Meio Ambiente (SRHQ/MMA) para proposição e
discussão do escopo e do conteúdo mínimo para elaboração do PRH
da Unidade da Federação definida, com observância ao que é es-
tabelecido na legislação estadual e federal de recursos hídricos; 3.6 -
Elaboração de minuta consolidada dos Termos de Referência para

elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos da Unidade da
Federação definida; 3.7 - Apresentação e discussão da minuta dos
Termos de Referência para elaboração do Plano Estadual de Recursos
Hídricos da Unidade da Federação definida, junto a atores do estado
em questão; 3.8 - Revisão e finalização dos Termos de Referência
para contratação do Plano Estadual de Recursos Hídricos definido;
3.9 - Diagnóstico da implementação dos Planos Estaduais de Re-
cursos Hídricos, principalmente em relação às intervenções propostas,
notadamente aquelas relacionadas aos instrumentos de gestão e aos
programas e ações, destacando os aspectos facilitadores e dificul-
tadores para efetiva implementação; 3.10 - Avaliar a existência de
ferramentas de monitoramento da implementação dos Planos Esta-
duais de Recursos Hídricos e as formas de acompanhamento pelos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos; 3.11 - Diagnóstico ana-
lítico e crítico dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos existentes,
considerando o estágio de desenvolvimento da gestão de recursos
hídricos nos Estados onde foram elaborados; 3.12 - Proposta de
redefinição do escopo do conteúdo mínimo dos Planos Estaduais de
Recursos Hídricos que considere os estágios de desenvolvimento da
gestão de recursos hídricos nos Estados; 3.13 - Levantamento e or-
ganização dos documentos dos PRHs existentes em seus diferentes
recortes de elaboração (nacional e de bacias estaduais e interesta-
duais), em complemento aos PRHs estaduais já levantados. A ANA
disponibilizará os documentos e informações já compilados em suas
bases de dados; 3.14 - Diagnóstico consolidado dos PRHs existentes
em seus diferentes recortes de elaboração, bem como sua análise à luz
dos normativos legais (levantados na atividade 3.1), com foco na
etapa propositiva dos respectivos documentos. Esta atividade inclui a
construção de uma planilha com atributos dos Planos levantados, tais
como: título completo; anos de publicação, conclusão e aprovação;
situação; horizonte de planejamento (alcance); unidade territorial de
cálculo do balanço hídrico (quali e quanti); abrangência territorial
(área, Estados, nº de municípios), população; temas centrais; links e
documentos de referência; coordenação; etc. Os atributos mínimos
serão definidos pela ANA, tendo como ponto de partir a proposta
inicial do Plano de Trabalho; 3.15 - . Diagnóstico analítico e crítico
dos PRHs existentes, principalmente em relação ao conteúdo mínimo
abordado e às intervenções propostas, destacando os aspectos fa-
cilitadores e dificultadores para sua efetiva implementação. Devem
ser abordadas também as sobreposições de conteúdo e do espectro
das ações propostas numa mesma área de abrangência pelos PRHs
com diferentes recortes de elaboração; 3.16 - Avaliação do uso das
ferramentas de prognóstico e cenarização utilizadas nos planos, com
vistas à identificação das melhores práticas já adotadas e ao aper-
feiçoamento do seu uso não apenas no prognóstico, mas também no
planejamento e na estruturação do monitoramento da implementação
dos planos. Proposição de diretrizes para prognóstico e cenarização
nos PRHs; 3.17 - À luz da proposta de redefinição do escopo e do
conteúdo mínimo dos PRHs Estaduais (Produto 2), propor as di-
retrizes e orientações gerais para redefinição do escopo e do conteúdo
mínimo dos PRHs nas demais escalas de elaboração, incluindo as
inter-relações entre estes instrumentos; 3.18 - Proposta de redefinição
do papel e do conteúdo mínimo do Plano Nacional de Recursos
Hídricos; 3.19 - Proposta de redefinição do papel e do conteúdo
mínimo dos Planos de Recursos Hídricos de bacias/regiões hidro-
gráficas interestaduais, considerando possíveis diferenças de conteúdo
a depender de características de uso da água e do estágio de de-
senvolvimento da gestão de recursos hídricos na região; 3.20 - Pro-
posta de redefinição do papel e do conteúdo mínimo dos Planos de
Recursos Hídricos de bacias/regiões hidrográficas estaduais, obser-
vando os diferentes estágios de desenvolvimento da gestão de re-
cursos hídricos nos Estados; 3.21 - Proposta consolidada de rede-
finição do escopo, do conteúdo mínimo e das inter-relações entre os
PRHs nos seus diferentes recortes territoriais; 3.22 - Consolidação
dos dados/informações relacionados aos Produtos 3, 4 e 5, incluindo
eventuais revisões, ajustes e complementações (de dados ou de aná-
lises) demandadas pela ANA; 3.23 - Produção do relatório síntese
com o diagnóstico geral dos PRHs existentes e com a proposta de
redefinição do escopo, do conteúdo mínimo e das inter-relações entre
os PRHs nos seus diferentes recortes territoriais; 3.24 - Produção de
minuta(s) de alteração ou complementação de normativos legais, nos
casos em que as alterações propostas exijam para serem efetivadas. 4
- PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS: PRODUTO 1 - Diag-
nóstico legal e plano de trabalho para as demais etapas. PRODUTO 2
- Elaboração de Termos de Referência para contratação do Plano
Estadual de Recursos Hídricos de uma Unidade da Federação. PRO-
DUTO 3 - Proposta de redefinição do escopo e do conteúdo mínimo
dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos. PRODUTO 4 - Diag-
nóstico dos demais Planos de Recursos Hídricos existentes. PRO-
DUTO 5 - Proposta de redefinição dos papéis, do conteúdo mínimo e

AUTORIDADE DE GOVERNANÇA
DO LEGADO OLÍMPICO

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Espécie: Termo de Autorização de Uso Nº 08/2017, Nº Processo:
58021.000036/2017-81, Autorizante: AUTORIDADE DE GOVER-
NANÇA DO LEGADO OLÍMPICO, CNPJ nº 27.702.127/0001-09,
Autorizada: Federação de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro
- FTMERJ, CNPJ nº 34.119.081/0001-65, Objeto: "Autorização de
uso da instalação da ARENA CARIOCA 1, para realizar o evento
"VI Circuito Interestadual do Estado do Rio de Janeiro", nos dias 8 e
9 de julho de 2017. Vigência: 08/07/2017 à 09/07/2017. Data de
Assinatura: 05/07/2017. Signatários: Autorizante: PEDRO PAULO
RIBEIRO SOTOMAYOR, CPF nº 099.101.947-40, Autorizada: Fe-
deração de Tênis de Mesa do Estado do Rio de Janeiro - FTMERJ,
CNPJ nº 34.119.081/0001-65.

Ministério do Esporte
.

Ministério do Meio Ambiente
.

mario
Realce



Nº 129, sexta-feira, 7 de julho de 2017120 ISSN 1677-7069

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00032017070700120

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

3

das inter-relações entre os PRHs nos seus diferentes recortes de ela-
boração. PRODUTO 6 - Consolidação e relatório síntese. Obs.: Os
produtos/relatórios deverão ser entregues em meio digital. Para que
sejam considerados aceitos, todos os produtos serão submetidos à
análise e validação pela área técnica da ANA. Todos os bancos de
dados, relatórios, processamento de dados e mapas gerados deverão
permitir edição e acessibilidade completa por parte do contratante. Os
produtos gerados serão de propriedade da ANA e seus direitos au-
torais e de publicação serão reservados à ANA, restringindo-se a
remuneração aos valores firmados em contrato. 5 - VAGA: 1 (uma).
6 - LOCAL DE TRABALHO: As atividades serão desenvolvidas no
escritório do contratado. O contratado (a) deverá estar disponível para
participar de reuniões com a equipe técnica da Agência Nacional de
Águas - ANA, à distância ou presenciais (que poderão ocorrer em
Brasília ou em diferentes estados). Eventuais diárias e passagens
serão custeadas pelo Projeto. O contratado (a) deverá ainda estar
disponível, com equipamentos e conexão à internet adequados, para a
realização de teleconferências, a critério da ANA. 7 - DURAÇÃO
DO CONTRATO: 210 (duzentos e dez) dias; 8 - VALOR TOTAL
DOS SERVIÇOS - R$ 104.097,63 (cento e quatro mil noventa e sete
reais e sessenta e três centavos); 9 - FORMA DE PAGAMENTO: Por
produto. INTERESSADOS DEVERÃO ENVIAR CURRÍCULO PA-
RA O ENDEREÇO ELETRÔNICO: (http://eprotocolo.ana.gov.br/de-
fault.html), ATÉ O DIA 21 de Julho de 2017. (ASSUNTO: Edital nº
5/2017/PROJETO/PNUD/BRA/15/001). SERÃO DESCONSIDERA-
DOS OS CADASTROS QUE NÃO CONSTAREM, ANEXO, O
CURRICULUM VITAE.

Com fulcro no decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 está
contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado.
Vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Mu-
nicipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas sub-
sidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica
internacional.

Brasília, 6 de julho de 2017.
ALEXANDRE RESENDE TOFETI

Coordenador Geral do projeto BRA/PNUD/15/001

EDITAL No- 6/2017
SELECIONA CONSULTOR (A) POR PRODUTO

PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL - PROJETO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA - BRA/PNUD/15/001

1-OBJETO: Contratar consultor individual para auxiliar a
Comitê Executivo da ANA no 8º Fórum Mundial da Água na con-
solidação de relatório de controle de gastos e na organização do-
cumental desses gastos. 2 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Pro-
fissional com formação em área relacionada a administração e/ou
economia, e/ou contabilidade ou áreas afins. Fluência (leitura, escrita
e oral) nas línguas inglesa e portuguesa. 2.1 - EXPERIÊNCIA PRO-
FISSIONAL: Deverá ter experiência mínima de 10 (dez) anos em
serviços relacionados à gestão financeira de projetos. 3 - ATIVI-
DADES: 3.1 - Realizar um levantamento de tudo que já foi em-
penhado e gasto com o evento desde a celebração do Memorando de
Entendimento em 07 de abril de 2015 e alterado em 10 de outubro de
2016; Propor sistemática de gestão financeira do 8°FMA; Realizar o
acompanhamento da gestão financeira do 8°FMA; Consolidar in-
formações para apoiar a prestação de contas e elaboração do relatório
após do 8º FMA. 4 - PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS:
PRODUTO 1: Plano de trabalho. Plano construído em conjunto com
a equipe do Comitê Executivo da ANA para o 8º Fórum Mundial da
Água com intuito de preparar e detalhar as atividades e metodologia
de trabalho. PRODUTO 2: Demonstrativo com todas as despesas já
efetuadas para a organização do 8º FMA e levantamento de tudo que
já está comprometido, conforme atividades descritas. PRODUTO 3:
Relatório com proposta de sistemática de gestão financeira do 8º
Fórum Mundial da Água; PRODUTO 4 a 7: Relatórios bimestrais de
acompanhamento da gestão financeira do 8º FMA, incluindo relatos
de reuniões, decisões e encaminhamentos realizados no período de
abrangência. PRODUTO 8: Relatório com consolidação das infor-
mações, com proposta de prestação de contas do 8° FMA. 5 - VAGA:
1 (uma). 6 - LOCAL DE TRABALHO: As atividades serão de-
senvolvidas no escritório Comitê Executivo da Agência Nacional de
Águas para o 8º FMA (CE 8º FMA), em Brasília - DF. Eventuais
diárias e passagens serão custeadas pelo Projeto. 7 - DURAÇÃO DO
CONTRATO: 12 (doze) meses; 8 - VALOR TOTAL DOS SER-
VIÇOS - R$ 152.959,78 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e
cinquenta e nove reais e setenta e oito centavos); 9 - FORMA DE
PAGAMENTO: Por produto. INTERESSADOS DEVERÃO EN-
VIAR CURRÍCULO PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO:
(http://eprotocolo.ana.gov.br/default.html), ATÉ O DIA 21 de Julho
de 2017. (ASSUNTO: Edital nº 6/2017/PROJE-
TO/PNUD/BRA/15/001). SERÃO DESCONSIDERADOS OS CA-
DASTROS QUE NÃO CONSTAREM, ANEXO, O CURRICULUM
V I TA E .

Com fulcro no decreto nº 5.151, de 22 de julho de 2004 está
contratação será efetuada mediante processo seletivo simplificado.
Vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Ad-
ministração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou Mu-
nicipal, direta ou indireta, bem como de empregados de suas sub-
sidiárias e controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica
internacional.

Brasília, 6 de Julho de 2017.
ALEXANDRE RESENDE TOFETI

Coordenador Geral do projeto BRA/PNUD/15/001

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2017 - UASG 193111

Nº Processo: 02015000750201613. INEXIGIBILIDADE Nº 2/2017.
Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 09168704000142. Contra-
tado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Ob-
jeto: Contratação de empresa para a prestaçãode serviços de dis-
tribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da
Superintendência do Ibama no Estado de Minas Gerais. Fundamento
Legal: Decreto nº 4799/03, Lei nº 6.650/79, Lei nº 4.680/95, Decreto
n. 57690/66 ena Lei n. 8.666/93. Vigência: 13/03/2017 a 13/03/2017.
Valor Total: R$3.915,76. Fonte: 174193034 - 2017NE800030. Data
de Assinatura: 13/03/2017.

(SICON - 06/07/2017) 193111-19211-2017NE800014

SUPERINTENDÊNCIA NO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2017 - UASG 193100

Nº Processo: 02005000180201761 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Re-
cepção, Técnico de Informática (helpdesk), Auxiliar operacional e
Auxiliar administrativo (cargo extinto da carreira de especialista em
meio ambiente, Lei nº 10.410 de 11 de janeiro de 2002) conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00004. Edital: 07/07/2017 de 08h00
às 11h00 e de 13h00 às 16h00. Endereço: Ministro Joao Goncalves de
Souza, S/nr. Br 319, Km 01 Dit.ind Distrito Industrial - MANAUS -

AM ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193100-05-2-
2017. Entrega das Propostas: a partir de 07/07/2017 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/07/2017 às
10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

RAIMUNDO DJARCIRO DA CRUZ GOMES
Pregoeiro

(SIDEC - 06/07/2017) 193100-19211-2017NE800014

SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente
Edital NOTIFICA o Senhor ANTONIO SEVERINO LEITE, CPF
658.746.172-72, nos termos da Decisão Revisional n°. 29/2016 -
STM/GEREX, que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias a contar do
recebimento desta notificação, para realizar a Reposição Florestal
Obrigatória de 4 m³, referente ao auto de infração n° 161382-D,
processo n°. 02018.003093/2001-50, com base no disposto no artigo
33, §§ 1º e 4º, do Código Florestal (Lei 12.651/2012), no artigo 14,
§§ 1º e 2º, do Decreto 5.975/2006 e considerando o artigo 10, I, da
Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 06/2006.
Caso deixe de cumprir, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis e
cabendo autuação com base no parágrafo único do artigo 53 do De-
creto n° 6.514/2008, bem como, a aplicação de suspensão de acesso
ao DOF como medida acautelatória (em função da regra contida no
artigo 11 da Instrução Normativa n°. 06/2006 do Ministério do Meio
Ambiente). A Reposição Florestal Obrigatória, deve ser realizada jun-
to ao Órgão Ambiental do Estado onde ocorreu a supressão da ve-
getação natural ou de origem da matéria-prima explorada de forma
irregular. Caso não seja realizada a reposição florestal, haverá au-
tuação nos termo do parágrafo único do art. 53 do Decreto n°.
6.514/2008. Fica notificado também, da Homologação e Julgamento
datada de 30/12/2003 que homologou o supracitado auto de infração
e manteve a penalidade administrativa aplicada.

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edi-
tal NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem
em lugar incerto e não sabido, a se manifestar no prazo de 10 (dez) dias
contados da publicação do presente Edital para impugnação quanto ao
indicativo de majoração da multa em 10% (dez) em razão de circuns-
tâncias previstas nos incisos VI e VI do artigo 22 da Instrução Nor-
mativa nº 10/2012, conforme inciso I do artigo 24 da citada Instrução
Normativa e; para apresentação de alegações finais nos processos des-
critos abaixo, nos termos do artigo 122 do Decreto nº 6.514/2008.

Nome CPF/CNPJ Processo AI
LANDE MARCOS GALUCIO
DE SOUSA

5 11 . 1 3 7 . 5 9 2 - 9 1 02048.000931/2009-
33

529135/D

RAIMUNDO FIRMINO DE LI-
MA NETO

453.607.582-87 02048.000894/2013-
40

603974/D

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente
Edital NOTIFICA o Senhor RONALDO RECH, CPF 014.464.449-
53, do teor da Decisão Administrativa Eletrônica Simplificada de 1ª
Instância - Auto de Infração n°. 12/2016 - STM/GEREX, que ma-
nifestou-se pelo cancelamento do ao auto de infração n°. 696804-D e

pela lavratura de novo auto de infração com base no art. 80 do
Decreto n°. 6.514/2008, dispondo do prazo de 20 (vinte) dias para
apresentar recurso contra a supracitada Decisão.

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente
Edital NOTIFICA o Senhor ALBERTO LOPES DA SILVA, CPF
022.987.672-20, do teor do DESPACHO 02048.002105/2016-58 GA-
BIN SANTAREM/PA/IBAMA que manifestou-se pelo reconhecimen-
to da prescrição executória referente ao auto de infração n°.
112453/A, processo nº. 02018.009174/1993-53.

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente
Edital NOTIFICA o senhor SILVAR OLIVEIRA DOS SANTOS,
CPF 910.732.351-49, que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias a contar
do recebimento desta notificação, para realizar a Reposição Florestal
Obrigatória de 12,339 m³, referente ao auto de infração n° 000195-D,
processo n°. 02001.001461/2002-95, com base no disposto no artigo
33, §§ 1º e 4º, do Código Florestal (Lei 12.651/2012), no artigo 14,
§§ 1º e 2º, do Decreto 5.975/2006 e considerando o artigo 10, I, da
Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente nº 06/2006.
Caso deixe de cumprir, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis e
cabendo autuação com base no parágrafo único do artigo 53 do
Decreto n° 6.514/2008, bem como, a aplicação de suspensão de aces-
so ao DOF como medida acautelatória (em função da regra contida no
artigo 11 da Instrução Normativa n°. 06/2006 do Ministério do Meio
Ambiente). A Reposição Florestal Obrigatória, deve ser realizada
junto ao Órgão Ambiental do Estado onde ocorreu a supressão da
vegetação natural ou de origem da matéria-prima explorada de forma
irregular. Caso não seja realizada a reposição florestal, haverá au-
tuação nos termo do parágrafo único do art. 53 do Decreto n°.
6.514/2008. Também, fica notificado a apresentar ao IBAMA no
supracitado prazo, o caminhão apreendido e depositado através do
Termo de Apreensão e Depósito n°. 000225/C, o qual teve seu per-
dimento conforme DESPACHO S/N GABIN/GEREX/IBAMA/STM
datado de 24/03/2017. Ainda, fica notificado do teor do Despacho
sem núúmero realizado pela Autoridade Julgadora/STM designada
datado de 02/12/2016 realizado à folha 74 do supracitado processo.

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente
Edital NOTIFICA o senhor DERMIVAL ROMA, CPF 034.411.558-
58, que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento
desta notificação, para realizar a Reposição Florestal Obrigatória de
31,257 m³, referente ao auto de infração n° 008629-D, processo n°.
02048.001572/2003-46, com base no disposto no artigo 33, §§ 1º e
4º, do Código Florestal (Lei 12.651/2012), no artigo 14, §§ 1º e 2º, do
Decreto 5.975/2006 e considerando o artigo 10, I, da Instrução Nor-
mativa do Ministério do Meio Ambiente nº 06/2006. Caso deixe de
cumprir, serão tomadas as medidas judiciais cabíveis e cabendo au-
tuação com base no parágrafo único do artigo 53 do Decreto n°
6.514/2008, bem como, a aplicação de suspensão de acesso ao DOF
como medida acautelatória (em função da regra contida no artigo 11
da Instrução Normativa n°. 06/2006 do Ministério do Meio Am-
biente). A Reposição Florestal Obrigatória, deve ser realizada junto
ao Órgão Ambiental do Estado onde ocorreu a supressão da ve-
getação natural ou de origem da matéria-prima explorada de forma
irregular. Caso não seja realizada a reposição florestal, haverá au-
tuação nos termo do parágrafo único do art. 53 do Decreto n°.
6.514/2008. Também, fica notificado para que no supracitado prazo
apresente a documentação relativa a regularização da área junto ao
Órgão Ambiental do SISNAMA responsável pelo licenciamento das
propriedades rurais, sendo necessário que a propriedade esteja com a
reserva legal, área de preservação permanente e de uso restrito dentro
dos percentuais estabelecidos pela nº. 12.651, de 25 de maio de 2012,
necessitando ainda que o imóvel esteja inscrito no Cadastro Am-
biental Rural (CAR/SICAR), com contemplação de forma integrada
do memorial descritivo da reserva regal (ou que esse memorial esteja
averbado na matrícula), conforme dispõe o artigo 18, §§ 1º e 4º, da
Lei 12.651/2012, além do licenciamento ambiental pertinente à ati-
vidade desenvolvida na área e da inscrição no Cadastro Técnico
Federal (CTF). Ainda, fica notificado do teor da Decisão Revisional
N°. 51/2016 - STM/GEREX, que manifestou-se pela cobrança da
reposição florestal e da regulararização ambiental da propriedade ru-
ral e pela manutenção do Termo de Embargo n°. 286428/C.

O GERENTE EXECUTIVO O GERENTE EXECUTIVO
SUBSTITUTO DO IBAMA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ES-
TADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, pelo presente
edital INTIMA o Sr. HERIONALDO DO COUTO QUEIROZ, CPF
138.834.611-72, com base no art. 126 do Decreto nº 6.514/2008 e art.
92 da Instrução Normativa Ibama n.º 10/2012, de que o Ibama em
decisão administrativa, determinou a reparação dos danos ambientais
oriundos da infração objeto do auto de infração n°. 542234/D, pro-
cesso n°. 02048.001113/2009-58, devendo apresentar no prazo de 20
(vinte) dias, Projeto de Recuperação de Área Degradada - PRAD, nos
moldes da Instrução Normativa Ibama nº 04/2011 sob pena de ajui-
zamento de Ação Civil Pública (art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81).

Os notificados poderão ter vistas e/ou solicitar cópias do
respectivo processo no Núcleo Técnico Setorial de Instrução Pro-
cessual de Autos de Infração - NUIP da Gerência Executiva do
IBAMA em Santarém-PA, à Av. Tapajós, 2267, Laguinho, Santarém -
PA, CEP 68.040-000, horário das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00

às 18:00 horas, em dias úteis.

VALFREDO JOSÉ PIRES JÚNIOR




