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SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE

débito em Dívida Ativa, ajuizamento da Ação de Execução Fiscal, nos termos da Lei n.º
6.830/80, apresentação do título ao Tabelionato de Protesto de Títulos, podendo gerar
implicações em outras centrais restritivas de crédito, além de despesas judiciais.
O processo encontra-se disponível para vistas e/ou pedido de cópias em
qualquer unidade desta autarquia. Para parcelamento do débito ou quaisquer outros
esclarecimentos, os interessados devem procurar a Unidade do IBAMA mais próxima.

EDITAL Nº 1, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2019
O Superintendente do Ibama no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista que restou impossibilitada a ciência pessoal e por
via postal, NOTIFICA o abaixo nominado, residente em lugar incerto e não sabido, não
procurado e/ou recusado o recebimento de correspondência do Ibama, da LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO e/ou respectivos termos.
Assim sendo, o respectivo autuado tem o prazo de 20 (vinte) dias a partir da
publicação do presente para pagar a multa com desconto de 30% (trinta por cento) e/ou
apresentar defesa administrativa, sob pena de incorrer em mora e inscrição em Dívida
Ativa, bem como sua inclusão no CADIN/BACEN e ajuizamento de Execução Judicial,
conforme dispõe a Instrução Normativa nº 10, de 07 de dezembro de 2012 e demais
legislações pertinentes.
.
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INTERESSADO

CPF/CGC

Nº PROCESSO

Nº
AUTO
INFRAÇÃO

Gleidemberg Oliveira da Silva

124.846.294-78

02021.002544/2018-21

9185923-E

.

.

.

.

.

.

.

.

294.353.662-87

Interessado

CPF/CNPJ

Nº do Processo

Nº do A.I.

A G da Silva

05.608.810/0001-49

02024.000091/2010-11

675618-D

T Miranda Moura e Cia Ltda

17.134.277/0001-00

02502.000078/2015-93

1648-E

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 193129
Nº Processo: 02548000005201818.
Objeto: Aquisição de Motor de popa e acessórios para embarcação modelo Victory 260,
tipo "lancha", número de inscrição 4019903999, incluído o serviço de instalação. Total de
Itens Licitados: 12. Edital: 21/11/2019 das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.
Endereço: Alameda Tiete, 637 - Cerqueira Cesar, - São Paulo/SP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/193129-5-00005-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 21/11/2019 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/12/2019 às 10h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .
RAQUEL VALENTE VILLAR
Pregoeira
(SIASGnet - 19/11/2019) 193099-19211-2019NE800008

Ministério de Minas e Energia
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2019 - UASG 320004
Nº Processo: 48340004421201901. Objeto: Aquisição de bens diversos, por item, para uso
no âmbito do Ministério de Minas e Energia, em Brasília/DF, conforme especificações
técnicas, quantidades e demais condições consignadas no Termo de Referência.. Total de
Itens Licitados: 10. Edital: 21/11/2019 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Esplanada Dos Ministerios Bloco "u" - Sala 446, Centro - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/320004-5-00009-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 21/11/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital
encontra- se na intrega no sitio www.mme.gov.br.

Interessado

CPF/CNPJ

Nº do Processo

Nº do A.I.

Marcos Muller

037.406.452-02

02504.000231/2015-62

9070976-E

Ednilson de Souza Falkenbak

758.968.772-34

02024.001858/2013-71

726422-D

GM de Oliveira Comércio de Madeiras

16.588.215/0001-05

02024.001335/2015-97

9080773-E

Fame Indústria e Comércio de Madeiras
Ltda

08.705.009/0001-00

02024.001307/2012-27

726485-D

Fame Indústria e Comércio de Madeiras
Ltda

08.705.009/0001-00

02502.000241/2015-18

9088153-E

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

Alves e Pereira Indústria e Comércio de

17.252.738/0001-49

02024.101699/2017-38

9101748-E

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019 - UASG 323028

MARIA JOSE SOARES MENON
Pregoeira
(SIASGnet - 20/11/2019) 320004-00001-2019NE800066

Nº Processo: 48500001754201991. Objeto: Fornecimento e instalação de 9 (nove)
elevadores, com desmontagem e retirada dos existentes na Sede do Prédio da Aneel,
conforme as especificações deste Edital e seus Anexo.. Total de Itens Licitados: 6. Edital:
21/11/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Sgan 603 Modulo j, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/323028-5-00027-2019. Entrega das Propostas:
a partir de 21/11/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
03/12/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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, da decisão proferida no processo
supramencionado que cancelou o Auto de Infração. A referida decisão será submetida em
Recurso de Ofício para análise em Segunda Instância ao Superintendente, nos termos do
art. 93, inciso II da IN IBAMA nº 10/2012. Os interessados deverão apresentar recurso
voluntário, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de publicação do
presente Edital. Para outros esclarecimentos, os interessados deverão procurar a Unidade
do IBAMA mais próxima. Para parcelamento do débito ou quaisquer outros
esclarecimentos, os interessados devem procurar a Unidade do IBAMA mais próxima.
.

702218-D

Rosival Ferreira de Souza Aguilar

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO

Madeiras Ltda

.

570094-D

02024.001286/2012-40

756.200-812-49

(SIDEC - 20/11/2019) 193099-19211-2019NE800006

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 Homologação/Indeferimento
de Defesa dos Autos de Infração, os interessados deverão efetuar o pagamento do débito
em qualquer agência bancária, com desconto de 30% (trinta por cento), no prazo de 05
(cinco) dias, ou apresentar recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data
de publicação do presente Edital. O não pagamento do débito ou apresentação de recurso
em tempo hábil implicará na inclusão do nome no Cadastro Informativo de créditos não
quitados do setor público federal - CADIN e na inscrição do débito em Dívida Ativa, com
posterior Execução Judicial. Para parcelamento do débito ou quaisquer outros
esclarecimentos, os interessados devem procurar a Unidade do IBAMA mais próxima. Para
parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, os interessados devem
procurar a Unidade do IBAMA mais próxima.

.

1599-E

02002.000017/2008-38

Adriano Gomes da Silva

PEDRO HENRIQUE DE O. MILAZZO
Pregoeiro

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 Homologação/Indeferimento
de Defesa dos Autos de Infração, os interessados deverão efetuar o pagamento do débito
em qualquer agência bancária, com desconto de 30% (trinta por cento), no prazo de 05
(cinco) dias, ou apresentar recurso, no prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data
de publicação do presente Edital.
O não pagamento do débito ou apresentação de recurso em tempo hábil
implicará na inclusão do nome no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor
público federal - CADIN e na inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior Execução
Judicial. Notifica-os, ainda, da necessidade de reparação do dano ambiental, conforme
previsto na Lei 12.651/2012 e IN 02/2016 - IBAMA.
Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, os
interessados devem procurar a Unidade do IBAMA mais próxima.
Para parcelamento do débito ou quaisquer outros esclarecimentos, os
interessados devem procurar a Unidade do IBAMA mais próxima.

.

Nº do A.I.

02024.000966/2014-16

Realizado na forma eletrônica em 12/11.
Foi vencedora a empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ
02.255.187/0001-08.

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

.

Nº do Processo

315.700.462-04

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2019

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA

.

CPF/CNPJ

Ataíde Correia

SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA

RONDINELLE SILVA OLIVEIRA

.

Interessado

ANTONIO VICENTE COCCO CARGNIN

O processo administrativo encontra-se disponível para vista ao interessado na
Superintendência do Ibama no Estado do Rio Grande do Norte, Avenida Almirante
Alexandrino de Alencar, 1399, Tirol, Natal, Rio Grande do Norte, Fone (84) 3342-0430, ou
no Sistema Eletrônico de Informações do Ibama (SEI), sendo que o cadastro para acesso
pode ser realizado por meio do endereço www.ibama.gov.br/sistemas/sei-ibama.

.

Nº 225, quinta-feira, 21 de novembro de 2019

Interessado

CPF/CNPJ

Nº do Processo

Nº do A.I.

Márcio José de Freitas

028.358.062-37

02024.001270/2012-37

726484-D

UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
(SIASGnet - 19/11/2019) 323028-32210-2019NE800006
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 39/2018
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
48500001838201843. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação
de serviços de acesso, construção, inclusão e atualização de Banco de Dados referente a
contatos institucionais de interesse da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL,
incluindo o gerenciamento de mailing list, conforme especificações do Edital e seus
anexos.

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
citados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido e tendo em vista que restou
impossibilitada a ciência por via postal, que até a presente data não consta em nosso
sistema o pagamento do débito referente ao(s) processo(s) abaixo discriminado(s).
Face ao exposto, informamos que por solicitação do IBAMA, o registro do seu
CPF/CNPJ será incluído no Cadin 75 (setenta e cinco) dias após a expedição da presente
notificação nos termos da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002 e do Decreto nº 9.194, de
7 de novembro de 2017, o que automaticamente o impedirá a obter créditos que
envolvam recursos públicos, celebração de contratos e convênios e, ainda, inscrição do
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019112100110

UBIRATA BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
(SIDEC - 20/11/2019) 323028-32210-2019NE800006
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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.

