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de curso graduação em Ciências Contábeis, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de
classe.

[...]
CARGO 8: ECONOMISTA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Economia, fornecido por instituição de
ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de clas-
se.

[...]
CARGO 9: ENGENHEIRO - GRUPO 1: ENGENHARIA

CIVIL
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Engenharia Civil, fornecido por instituição
de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de
classe.

[...]
CARGO 10: ENGENHEIRO - GRUPO 2: ENGENHARIA

ELÉTRICA E ELETRÔNICA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Engenharia Elétrica e(ou) Eletrônica, for-
necido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e
registro no órgão de classe.

CARGO 11: ENGENHEIRO - GRUPO 3: ENGENHARIA
MECÂNICA

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação em Engenharia Mecânica, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão
de classe.

[...]
CARGO 12: ENGENHEIRO - GRUPO 4: ENGENHARIA

F L O R E S TA L
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Engenharia Florestal, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão
de classe.

CARGO 13: ENGENHEIRO - GRUPO 5: ENGENHARIA
A M B I E N TA L

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de graduação em Engenharia Ambiental, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão
de classe.

[...]
CARGO 14: ENGENHEIRO - GRUPO 6: ENGENHARIA

DE PESCA
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Engenharia de Pesca, fornecido por ins-
tituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão
de classe.

[...]
CARGO 16: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Engenharia Agronômica, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no
órgão de classe.

[...]
CARGO 17: ENGENHEIRO DE OPERAÇÕES
REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão

de curso de graduação em Engenharia de Produção, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no
órgão de classe.

[...]
2 DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE

INSCRIÇÃO
2.1 A solicitação de devolução de taxa de inscrição pre-

liminar deverá ser realizada no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/suframa_13, das 9 horas do dia 23 de janeiro de
2014 às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de janeiro de 2014, ob-
servado o horário oficial de Brasília/DF, devendo o candidato, para
tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF,
seus dados bancários e dados referentes ao concurso público.

2.1.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação
de devolução da taxa de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que im-
possibilitem a transferência de dados.

2.2 O candidato que não possuir conta-corrente prestará as
informações solicitadas no link constante do subitem 2.1 deste edital
e deverá deixar em branco as informações relativas aos dados ban-
cários.

2.2.1 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que
não possuem conta-corrente será disponibilizada para saque em qual-
quer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao
caixa e apresentar seu CPF e seu documento de identidade.

2.3 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de ter-
ceiros.

2.4 O prazo máximo para a devolução da taxa de inscrição
será o dia 24 de fevereiro de 2014.

2.5 O candidato que já tiver efetivado a inscrição e efetuado
o pagamento da GRU Cobrança e que não solicitar a devolução da
taxa de inscrição conforme subitem 2.1 deste edital será automa-
ticamente considerado inscrito neste concurso.

2.6 A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa
do estabelecido neste edital será preliminarmente indeferida.

THOMAZ AFONSO QUEIROZ NOGUEIRA
Superintendente

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
A D M I N I S T R AT I VA

RETIFICAÇÃO

No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2013 publicado no D.O.
de 27/05/2013 , Seção 3, Pág. 140. Onde se lê: Vigência: SEM DATA
Leia-se : Vigência: 27/05/2013 a 27/05/2014

(SICON - 21/01/2014) 440001-00001-2014NE800003

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE QUALIDADE AMBIENTAL

AV I S O

COMUNICADO N° 1/2014/DIQUA
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis - IBAMA, atendendo a solicitação da titular do
registro, empresa PILARQUIM BR COMERCIAL LTDA CNPJ:
00.642.795/0001-31, torna público o deferimento da inclusão do for-
mulador Milenia Agrociências S/A, Rua Pedro Antônio de Souza 400
- Bairro, Parque Rui Barbosa 86031-610 - Londrina - PR, CNPJ:
02.290.510/0001-76. e das seguintes embalagens: Frasco com ma-
terial PEAD (polietileno de alta densidade) com capacidade para 10;
20; 50; 100; 200; 250; 300; 500 mL e 1 e 2 L, Galão com material
PEAD (polietileno de alta densidade) com capacidade para 4; 5 e 10
L, Bombona com material PEAD (polietileno de alta densidade) com
capacidade para 20; 25 e 50 L e Tambor com material PEAD (po-
lietileno de alta densidade) com capacidade para de100; 120; 150;
200; 415; 500; 600; 660 e 1.000 L, conforme solicitação da empresa
registrante, no registro nº 007555/01, referente ao agrotóxico PI-
LARSATO N.A.

FERNANDO DA COSTA MARQUES
Diretor

SECRETARIA EXECUTIVA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Ministério do Meio Ambiente - MMA, neste ato repre-
sentado pelo Secretário Executivo, com fundamento do § 2º do Art.
15 da lei nº 8.666/93, torna público os preços registrados, pelo prazo
de 12 meses, para a contratação de serviços de solução arquivística de
documentos, por registro de preços, para atender às necessidades do
Ministério do Meio Ambiente (MMA), composta por prestação de
serviços de tratamento arquivístico, digitalização de documentos,
classificação documental, fornecimento, configuração e instalação de
Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos - SI-
GAD e de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED, in-
cluindo funcionalidades de Protocolo e treinamento, conforme ca-
racterísticas e condições estabelecidas no Termo de Referência, e o
descrito abaixo, resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 16/2013.

A ata de registro de preços resumida encontra-se disponível
no sítio www.comprasnet.gov.br, UASG 440001 e poderá ser en-
contrada, em sua totalidade, na Coordenação Geral de Gestão Ad-
ministrativa, na Esplanada dos Ministérios, bloco "B", sala 820, Bra-
sília/DF, CEP 70068-900. O prazo de validade da Ata é de
17/01/2014 até 16/01/2015.

Ata nº 05/2014 - Fornecedor Beneficiário: SOS - COMU-
NICAÇÃO E MARKETING LTDA, CNPJ: 04.744.134/0001-78 -
Valor Global: R$ 932.760,00.

FRANCISCO GAETANI

Ministério do Meio Ambiente
.

GERÊNCIA EXECUTIVA EM EUNÁPOLIS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 1

O Gerente Executivo do IBAMA em Eunápolis - Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital notifica o interessado
abaixo relacionado, por encontrar-se em local incerto e não sabido, para informá-lo da lavratura do auto de infração e dos demais termos
(Apreensão e depósito e/ou embargo e interdição). Face ao exposto fica o autuado ciente da abertura do prazo de 20 (vinte) dias da publicação
deste, para apresentação de defesa administrativa frente à lavratura do auto de infração. Não apresentada defesa, não quitado ou não requerido
o parcelamento do débito, nos prazos estipulados, serão adotados os procedimentos de cobrança cabíveis, o que inclui a inscrição no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal-CADIN, a inscrição em Dívida Ativa e a Execução Fiscal do débito.

INTERESSADO CPF/CNPJ Nº. DO PROCESSO Nº. AI
JOSE DOS ANJOS BARBOSA 721.636.587-91 02519.000007/13-79 606874-D
JAILTON LINS SILVA 978.955.985-20 02519.000216/13-59 476778-D
APOLONIO NASCIMENTO SANTIAGO 654.925.955-04 02519.000204/13-70 605959-D

Os notificados poderão ter vistas e/ou solicitar cópias dos respectivos processos na Gerência Executiva do Ibama em Eunápolis-BA,
localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 280 - Centro - Eunápolis-BA, no horário de 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas,
em dias úteis.

ANTONIO MARCO DO NASCIMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2014 - UASG 193108

Nº Processo: 02010000773201325 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sistema
de Controle de Acesso e Ponto Eletrônico instalado no edifício sede
da Superintendência do IBAMA no Estado de Goiás, incluindo su-
porte técnico e plantão técnico presencial, com fornecimento de peças
e materiais, em estrita conformidade com o estabelecido no Edital do
Pregão e em seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00002. Edital:
22/01/2014 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Rua
229, Nr. 95 - Setor Leste Universitario GOIANIA - GO. Entrega das
Propostas: a partir de 22/01/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 03/02/2014 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

HARYLDO PEREIRA PINTO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/01/2014) 193099-19211-2014NE800006

SUPERINTENDÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2013

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do
Pregão Eletrônico nº 09/2013, declarando como vencedora do certame
a empresa L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, com o valor
global para 12 meses de R$180.000,00. Informa que os autos en-
contram-se com vistas franqueadas aos interessados.

GILBERTO GERHARDT

(SIDEC - 21/01/2014) 193034-19211-2014NE800006

SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2014 - UASG 193108

Nº Processo: 02001005576201310 . Objeto: Contratação de empresa
especializada para ministrar o III Congresso Brasileiro de Ecologia de
Estradas - Road Ecology Brazil 2014, para capacitação de servidor
desta SUPES/GO. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Le-
gal: Art. 24º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.. Justificativa: O
valor está dentro do limite previsto no art. 24º, Inciso II da Lei nº
8.666 de 21/06/1993. Declaração de Dispensa em 20/01/2014. EDDIE
GOMES LIMA. Chefe da Diafi. Ratificação em 20/01/2014. EDIL-
SON CARVALHO SIQUEIRA. Superintendente. Valor Global: R$
760,00. CNPJ CONTRATADA : 07.905.127/0001-07 FUNDACAO-
DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E CULTURAL.

(SIDEC - 21/01/2014) 193099-19211-2014NE800002

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SUPERINTENDENTE ESTADUAL DO IBAMA NO ES-
TADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições
legais, pelo presente Edital NOTIFICA os interessados a seguir re-
lacionados para, querendo, apresentar recurso da decisão que ho-
mologou os Autos de Infração abaixo relacionados, ou para pagar o
valor da multa imposta, no prazo de 20 (vinte) dias, a partir da
publicação do presente, sob pena de incorrer em mora, inscrição em
Dívida Ativa e ajuizamento de Execução Fiscal, conforme dispõe a
legislação vigente.
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