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SUPERINTENDÊNCIA NA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 193115

Nº Processo: 02016000492202211. Objeto: Contratação dos serviços de
telecomunicações, Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local e Longa
Distância Nacional com fornecimento de 01 (um) link digital E1 com sinalização ISDN para
interligar ao PABX da Sede do IBAMA em João Pessoa/PB, com 50 ramais DDR e 01 (uma)
linha analógica, para o Centro de Triagem de Animais Silvestres - CETAS, em Cabedelo/PB.
Total de Itens Licitados: 11. Edital: 18/04/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.
Endereço: Av, Dom Pedro Ii, 3284-mata do Buraquinho, Torre - João Pessoa/PB ou
https://www.gov.br/compras/edital/193115-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 18/04/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/05/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

DALLYS HENRIQUE DE ANDRADE LIMA
Superintendente

(SIASGnet - 14/04/2022) 193115-19211-2022NE800005

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 25/2022

Processo nº 02021.001371/2021-29
O Superintendente do IBAMA no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de

suas atribuições legais, pelo presente edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por
se encontrar em lugar incerto e desconhecido, considerando a Portaria Conjunta 589/2020,
publicada na edição nº 228 do D.O.U. de 30/11/2020, com fundamento no art. 95-A do
Decreto nº 6.514/2008, para ciência do prazo de 30 dias para manifestação de interesse
em audiência de conciliação presencial ou virtual, ou para adesão direta a uma das
soluções legais previstas na alínea B do inciso II §1º do art. 98-A, independentemente de
realização de audiência. Caso ocorra o transcurso de prazo de trinta dias sem manifestação
de interesse do autuado, inicia-se o prazo para apresentação de defesa. Caso haja renúncia
expressa à conciliação ambiental, o prazo de defesa fluirá a partir do protocolo da
desistência, conforme previsto no §3° do art. 3° da Portaria Conjunta n° 589. Em caso de
opção pela realização de audiência de conciliação, o prazo para apresentação de defesa
administrativa ficará suspenso até o dia da audiência.

. I N T E R ES S A D O CPF Nº PROCESSO Nº AUTO INFRAÇÃO

. JOÃO PAULO SILVA DE
SOUZA

086.***.***-57 02021.001371/2021-29 8W37IXT0

Fica assegurado o direito de vistas do respectivo processo, ao interessado ou
seu procurador legalmente constituído, na Sede do IBAMA-RN, com endereço na Av.
Alexandrino de Alencar, nº 1320, Tirol, Natal-RN, e-mail: supes.rn@ibama.gov.br.

RONDINELLE SILVA OLIVEIRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 27/2022

Processo nº 02577.000089/2020-67
O Superintendente do IBAMA no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições

legais, pelo presente edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar
incerto e desconhecido, considerando a Portaria Conjunta 589/2020, publicada na edição nº 228 do
D.O.U. de 30/11/2020, com fundamento no art. 95-A do Decreto nº 6.514/2008, para ciência do prazo de
30 dias para manifestação de interesse em audiência de conciliação presencial ou virtual, ou para adesão
direta a uma das soluções legais previstas na alínea B do inciso II §1º do art. 98-A, independentemente
de realização de audiência. Caso ocorra o transcurso de prazo de trinta dias sem manifestação de
interesse do autuado, inicia-se o prazo para apresentação de defesa. Caso haja renúncia expressa à
conciliação ambiental, o prazo de defesa fluirá a partir do protocolo da desistência, conforme previsto no
§3° do art. 3° da Portaria Conjunta n° 589. Em caso de opção pela realização de audiência de conciliação,
o prazo para apresentação de defesa administrativa ficará suspenso até o dia da audiência.

. I N T E R ES S A D O CPF Nº PROCESSO Nº AUTO INFRAÇÃO

. Thiago Bruno de Oliveira 018.***.***-38 02577.000089/2020-67 RTQXR9F2

Fica assegurado o direito de vistas do respectivo processo, ao interessado ou seu
procurador legalmente constituído, na Sede do IBAMA-RN, com endereço na Av. Alexandrino de Alencar,
nº 1320, Tirol, Natal-RN, e-mail: supes.rn@ibama.gov.br.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 28/2022

O Superintendente do IBAMA no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar
incerto e desconhecido, considerando a Portaria Conjunta 589/2020, publicada na edição nº 228 do
D.O.U. de 30/11/2020, com fundamento no art. 95-A do Decreto nº 6.514/2008, para ciência do prazo de
30 dias para manifestação de interesse em audiência de conciliação presencial ou virtual, ou para adesão
direta a uma das soluções legais previstas na alínea B do inciso II §1º do art. 98-A, independentemente
de realização de audiência. Caso ocorra o transcurso de prazo de trinta dias sem manifestação de
interesse do autuado, inicia-se o prazo para apresentação de defesa. Caso haja renúncia expressa à
conciliação ambiental, o prazo de defesa fluirá a partir do protocolo da desistência, conforme previsto no
§3° do art. 3° da Portaria Conjunta n° 589. Em caso de opção pela realização de audiência de conciliação,
o prazo para apresentação de defesa administrativa ficará suspenso até o dia da audiência.

. I N T E R ES S A D O CPF Nº PROCESSO Nº AUTO INFRAÇÃO

. ADRIANO ARRUDA DA SILVA 068.***.***-01 02577.000117/2020-46 EO K Z AO U 6

Fica assegurado o direito de vistas do respectivo processo, ao interessado ou seu
procurador legalmente constituído, na Sede do IBAMA-RN, com endereço na Av. Alexandrino de Alencar,
nº 1320, Tirol, Natal-RN, e-mail: supes.rn@ibama.gov.br.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 30/2022

O Superintendente do IBAMA no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar
incerto e desconhecido, considerando a Portaria Conjunta 589/2020, publicada na edição nº 228 do
D.O.U. de 30/11/2020, com fundamento no art. 95-A do Decreto nº 6.514/2008, para ciência do prazo de
30 dias para manifestação de interesse em audiência de conciliação presencial ou virtual, ou para adesão
direta a uma das soluções legais previstas na alínea B do inciso II §1º do art. 98-A, independentemente
de realização de audiência. Caso ocorra o transcurso de prazo de trinta dias sem manifestação de
interesse do autuado, inicia-se o prazo para apresentação de defesa. Caso haja renúncia expressa à
conciliação ambiental, o prazo de defesa fluirá a partir do protocolo da desistência, conforme previsto no
§3° do art. 3° da Portaria Conjunta n° 589. Em caso de opção pela realização de audiência de conciliação,
o prazo para apresentação de defesa administrativa ficará suspenso até o dia da audiência.

. I N T E R ES S A D O CPF Nº PROCESSO Nº AUTO INFRAÇÃO

. Ivanaldo da Silva Lima 700.***.***-95 02021.000695/2020-69 YI431TZX

Fica assegurado o direito de vistas do respectivo processo, ao interessado ou seu
procurador legalmente constituído, na Sede do IBAMA-RN, com endereço na Av. Alexandrino de Alencar,
nº 1320, Tirol, Natal-RN, e-mail: supes.rn@ibama.gov.br.

RONDINELLE SILVA OLIVEIRA

EXTRATO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DE MULTA
NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA

Processo nº 02021.001543/2021-64
PROCESSO: 02021.001543/2021-64; PARTÍCIPES: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, doravante denominado IBAMA, neste ato
representado por seu Superintendente Rondinelle Silva Oliveira, CPF nº 034.***.***-77, e
de outro lado JOSÉ CLÓVIS DO NASCIMENTO, CPF 009.***.***-10, denominado
COMPROMISSÁRIO; OBJETO: Implementar serviços de preservação, conservação da
natureza, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente realizada por meios
próprios, provendo lista de necessidades dos Centros de Triagem de Animais Silvestres do
Ibama, localizado no Estado do Rio Grande do Norte; VALOR CONSOLIDADO CONVERTIDO:
R$ 1.302,48 (um mil trezentos e dois reais e quarenta e oito centavos), de acordo com os
termos do art. 143, § 2°, inciso I, do Decreto n° 6.514/08, alterado pelo Decreto n°
9.760/19. PRAZO: 90 dias; PLANO DE TRABALHO: Anexo ao TCCM nº 12165114; DATA DA S
ASSINATURAS: 01 de abril de 2022.

EXTRATO DE COMPROMISSO DE CONVERSÃO DE MULTA
NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA

Processo nº 02001.003268/2021-51
PROCESSO: 02001.003268/2021-51; PARTÍCIPES: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, doravante denominado IBAMA, neste ato
representado por seu Superintendente Rondinelle Silva Oliveira, CPF nº 034.***.***-77, e
de outro lado EDJAILSON SOARES DORNELAS, CPF 036.***.***-35, denominado
COMPROMISSÁRIO; OBJETO: Implementar serviços de preservação, conservação da
natureza, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente realizada por meios
próprios, provendo lista de necessidades dos Centros de Triagem de Animais Silvestres do
Ibama, localizado no Estado do Rio Grande do Norte; VALOR CONSOLIDADO CONVERTIDO:
R$5.210,88 (cinco mil duzentos e dez reais e oitenta e oito centavos), de acordo com os
termos do art. 143, § 2°, inciso I, do Decreto n° 6.514/08, alterado pelo Decreto n°
9.760/19. PRAZO: 90 dias; PLANO DE TRABALHO: Anexo ao TCCM nº 12165114; DATA DA S
ASSINATURAS: 01 de abril de 2022.

INSTITUTO CHICO MENDES
DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
EDITAL Nº 6 - ICMBIO, DE 14 DE ABRIL DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS
DE ANALISTA AMBIENTAL E DE TÉCNICO AMBIENTAL

O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
(ICMBio) torna público o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos
candidatos que se declararam pessoas com deficiência, referente ao concurso público
para provimento de vagas nos cargos de Analista Ambiental e de Técnico Ambiental da
carreira de Especialista em Meio Ambiente.

1 DO RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS
CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

1.1 Relação provisória dos candidatos considerados pessoas com deficiência
na avaliação biopsicossocial, na seguinte ordem: cargo/localidade da vaga, número de
inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

1.1.1 CARGO 1: ANALISTA AMBIENTAL/ACRE
10041966, Hugo Leite / 10037853, Marcos Carlos de Mesquita Neto.
1.1.2 CARGO 1: ANALISTA AMBIENTAL/AMAZONAS
10003803, Diulio Andrew Torres de Souza.
1.1.3 CARGO 1: ANALISTA AMBIENTAL/PARÁ
10014149, Bruno Ribeiro Piana / 10035427, Gabriel Costa Oliveira /

10039044, Ivo Gabriel Barros Mineiro / 10016293, Lincoln Jose Michalski.
1.1.4 CARGO 1: ANALISTA AMBIENTAL/RONDÔNIA
10022312, Fernanda de Barros Boaventura / 10028174, Publio Silveira de

Galvao.
1.1.5 CARGO 2: TÉCNICO AMBIENTAL/ACRE
10028512, Jose Pedro Mota Melo.
1.1.6 CARGO 2: TÉCNICO AMBIENTAL/MARANHÃO
10039068, Ivo Gabriel Barros Mineiro.
1.1.7 CARGO 2: TÉCNICO AMBIENTAL/PARÁ
10016278, Lincoln Jose Michalski / 10051372, Priscila da Silva Batista.
1.1.8 CARGO 2: TÉCNICO AMBIENTAL/RONDÔNIA
10010174, Lorran Marre Parlotte.
2 DOS RECURSOS CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO NA AVALIAÇÃO

BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA
2.1 O candidato poderá, das 10 horas do dia 19 de abril de 2022 às 18

horas do dia 20 de abril de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_21, visualizar as razões de sua
não qualificação como pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial; interpor
recurso contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial, por meio do Sistema
Eletrônico de Interposição de Recurso e, se for o caso, enviar, anexas ao recurso,
imagens dos documentos que julgar necessários para reforçar os argumentos
apresentados. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

2.2 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação a que se
refere o subitem 2.1 deste edital. Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato
deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação
da veracidade das informações.

2.3 O Cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas
de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que
impossibilitem a visualização das razões de sua não qualificação como pessoa com
deficiência na avaliação biopsicossocial, a complementação de documentação e a
interposição de recurso.

2.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.

2.5 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente
indeferido.

2.6 Não será aceito recurso via postal, via requerimento administrativo, via
correio eletrônico, fora do prazo ou em desacordo com o Edital nº 1 - ICMBio, de 26
de novembro de 2021, e suas alterações, ou com este edital.

2.7 Não haverá recebimento presencial de documentos.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O edital de resultado final na avaliação biopsicossocial dos candidatos

que se declararam pessoas com deficiência e de convocação para o procedimento de
heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será
publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/icmbio_21, na data provável de 2 de maio de
2022.

MARCOS DE CASTRO SIMANOVIC
Presidente do ICMBio


