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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
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