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SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ
EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO
(AUTO DE INFRAÇÃO)

O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital, faz NOTIFICAÇÃO do interessado abaixo relacionado, por ser encontrar em lugar
incerto e não sabido, da Certidão do Agravamento de Multa do Auto de Infração Nº 340577-D. Fica o
mesmo ciente que lhe é facultada a apresentação de defesa administrativa referente a hipótese de
agravamento, no prazo de 10 (dez) dias, a partir da data de publicação deste. Transcorrido o prazo de
defesa, o Auto de Infração será julgado e homologado e o débito definitivamente consolidado. E para
que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente Edital, a ser publicado no Diário
Oficial da União.
Interessado
Cnpj
A.I. N°
Processo
INDUSTRIA E COMERCIO MADEIRAS PA- 04.209.128/0001-10 340577-D 02020.000412/2006-31
RAJU LTDA

Nº 133, sexta-feira, 12 de julho de 2013

O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e
não sabido, da HOMOLOGAÇÃO dos Autos de Infração, abaixo relacionados, devendo os interessados
apresentar Recurso Administrativo em um prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da publicação do
presente edital, ou caso queira efetuar o pagamento da multa, retirar o Boleto Bancário junto ao Setor
de Arrecadação desta Superintendência - IBAMA/PI, sob pena de incorrerem acréscimo de juros e multa
de mora, e inclusão do cadastro informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN
e, inscrição do débito em Dívida Ativa da União, com posterior ajuizamento de Execução Judicial,
conforme dispõe a Instrução Normativa Nº. 10 de 07 de dezembro de 2012 e demais legislação
pertinente. E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente Edital, a ser
publicado no Diário Oficial da União.

Vistas do respectivo Processo poderá ser obtida junto à Superintendência Estadual do IBAMA
no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 -fone: (86)
3301-2400 - Teresina (PI).

Interessado
Cpf/Cnpj
A.I. N°
Processo
VALDOMIRO DE LIMA
179.831.501-72 509253-D 02020.000012/2007-14
JACARANDA REPRESENTACOES E CO- 07.477.604/0001-72 509487-D 02020.000298/2007-20
MERCIO DE MADEIRA LTDA
FRANCISCO JOSE CARVALHO FILHO
075.494.429-83 509508-D 02020.000456/2007-41
MOACIR DOS SANTOS
759.180.648-34 432526-D 02020.001052/2007-75
DR DOS REIS SOUSA
07.705.868/0001-36 341772-D 02020.001034/2006-11
ANTONIO FRANCISCO CARDOSO
397.366.953-87 508974-D 02020.001499/2006-63

O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar incerto e não
sabido, do CANCELAMENTO do Auto de Infração, abaixo relacionado, devendo o interessado apresentar Recurso Administrativo em um prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da publicação do
presente edital, conforme dispõe a Instrução Normativa Nº 10 de 07 de dezembro de 2012 e demais
legislação pertinente. E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente Edital,
a ser publicado no Diário Oficial da União.

Vistas dos respectivos Processos poderão ser obtidas junto à Superintendência Estadual do
IBAMA no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 fone: (86) 3301-2400 - Teresina (PI). Os documentos deverão ser encaminhados a Superintendência do
IBAMA em Teresina-PI, fazendo-se referência à numeração dos respectivos autos e processos administrativos.

Interessado
DOROTEU MEDEIROS DE SOUSA

Cnpj
A.I. N°
Processo
025.823.383-46 600881-D 02020.001209/2007-62

Vistas do respectivo Processo poderá ser obtidas junto à Superintendência Estadual do IBAMA
no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 -fone: (86)
3301-2400 - Teresina (PI). O documento deverá ser encaminhado a Superintendência do IBAMA em
Teresina-PI, fazendo-se referência à numeração dos respectivo auto e processo administrativo.
O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar incerto e não
sabido, da CONVALIDAÇÃO do Auto de Infração, abaixo relacionado, devendo o interessado apresentar Defesa Administrativa em um prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da publicação do
presente edital, ou caso queira efetuar o pagamento da multa, retirar o Boleto Bancário junto ao Setor
de Arrecadação desta Superintendência - IBAMA/PI, conforme dispõe a Instrução Normativa Nº. 10 de
07 de dezembro de 2012 e demais legislação pertinente. E para que chegue ao conhecimento do
interessado, foi expedido o presente Edital, a ser publicado no Diário Oficial da União.
Interessado
NERIVALDO MANOEL DO NASCIMENTO

Interessado
SALVADOR DA ROCHA BRITO
WALDIR FERREIRA DE ARAUJO
ALDEMIR TAVARES DA SILVA

Cpf/Cnpj
A.I. N°
833490733-87 341299-D
894.721.363-20 432281-D
846.116.183-15 600990-D

Processo
02020.000211/2005-52
02020.000310/2007-04
02020.001223/2007-66

Cpf
A.I. N°
Processo
844.110.074-87 600982-D 02020.001187/2007-31

Vistas do respectivo Processo poderá ser obtidas junto à Superintendência Estadual do IBAMA
no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 -fone: (86)
3301-2400 - Teresina (PI). O documento deverá ser encaminhado a Superintendência do IBAMA em
Teresina-PI, fazendo-se referência à numeração do respectivo auto e processo administrativo.
O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar incerto e não
sabido, da HOMOLOGAÇÃO do Auto de Infração, abaixo relacionado, devendo o interessado apresentar Recurso Administrativo em um prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da publicação do
presente edital, ou caso queira efetuar o pagamento da multa, retirar o Boleto Bancário junto ao Setor
de Arrecadação desta Superintendência - IBAMA/PI, sob pena de incorrerem acréscimo de juros e multa
de mora, e inclusão do cadastro informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN
e, inscrição do débito em Dívida Ativa da União, com posterior ajuizamento de Execução Judicial,
conforme dispõe a Instrução Normativa Nº. 10 de 07 de dezembro de 2012 e demais legislação
pertinente. E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente Edital, a ser
publicado no Diário Oficial da União.
Interessado
ANTONIO ELIAS DA SILVA

O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e
não sabido, do INDEFERIMENTO de Defesa aos Autos de Infração, abaixo relacionados, devendo os
interessados apresentar Recurso Administrativo em um prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da
publicação do presente edital, ou caso queira efetuar o pagamento da multa, retirar o Boleto Bancário
junto ao Setor de Arrecadação desta Superintendência - IBAMA/PI, sob pena de incorrerem acréscimo
de juros e multa de mora, e inclusão do cadastro informativo de créditos não quitados do Setor Público
Federal - CADIN e, inscrição do débito em Dívida Ativa da União, com posterior ajuizamento de
Execução Judicial, conforme dispõe a Instrução Normativa Nº. 10 de 07 de dezembro de 2012 e demais
legislação pertinente. E para que chegue ao conhecimento do interessado, foi expedido o presente Edital,
a ser publicado no Diário Oficial da União.

Cpf/Cnpj
184.042.783-34

A.I. N°
601538-D

Processo
02020.000126/2009-18

Vistas do respectivo Processo poderá ser obtidas junto à Superintendência Estadual do IBAMA
no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 -fone: (86)
3301-2400 - Teresina (PI).

SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE
DOCUMENTOS Nº 1/2013
A Presidente da Subcomissão Permanente de Avaliação de
Documentos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) no estado do Rio de Janeiro, designada pela Portaria n.º 68, de 02 de outubro de 2012, publicada no
Boletim de Serviço nº 10, de 05 de outubro de 2012, de acordo com
o que consta na Listagem de Eliminação de Documentos n.º 01/2013,
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) no estado do Rio
de Janeiro, com 11,20 metros lineares de documentos diversos não
identificados, devido ao avançado estado de petrificação referentes à
assuntos diversos da administração geral, aprovadas pelo DiretorGeral do Arquivo Nacional, por intermédio do Ofício n.º
147/2013/GABIN-AN, de 21 de maio de 2013, faz saber a quem
possa interessar que a partir do 30º (trigésimo) dia subseqüente à data
de publicação deste Edital no Diário Oficial da União (DOU), se não

Vistas dos respectivos Processos poderão ser obtidas junto à Superintendência Estadual do
IBAMA no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 fone: (86) 3301-2400 - Teresina (PI). Os documentos deverão ser encaminhados a Superintendência do
IBAMA em Teresina-PI, fazendo-se referência à numeração dos respectivos autos e processos administrativos.
O Superintendente do IBAMA no Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital NOTIFICA o interessado abaixo relacionado, por se encontrar em lugar incerto e não
sabido, do indeferimento do pedido de conversão de multa em prestação de serviço, referente ao Auto
de Infração Nº. 508204-D, do Processo Administrativo nº. 02020.000199/2005-86. Fica a mesma ciente
que lhe é facultada a vista do presente processo. E para que chegue ao conhecimento da interessada, foi
expedido o presente Edital, a ser publicado no Diário Oficial da União.
Interessado
Cnpj
A.I. N°
Processo
ASSOCIAÇÃO RURAS DA COMUNIDA- 04.778.272/0001-78 508204-D 02020.000199/2005-86
DE ANA TERRA

Vistas do respectivo Processo poderá ser obtidas junto à Superintendência Estadual do IBAMA
no Piauí, à Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Bairro Horto Florestal, CEP 64.052-445 -fone: (86)
3301-2400 - Teresina (PI).
MANOEL BORGES DE CASTRO

houver oposição, o IBAMA, por meio da Superintendência no estado
do Rio de Janeiro (SUPES/RJ), eliminará os documentos supracitados, produzidos e acumulados pelo IBAMA.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas
expensas, vistas aos documentos, mediante petição, desde que tenha
respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido,
dirigida à Subcomissão Permanente de Avaliação de Documentos do
IBAMA no estado do Rio de Janeiro. Brasília, 28 de junho de
2013
VANIA ESPINHEIRA DOS SANTOS

SUPERINTENDÊNCIA EM RONDÔNIA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Superintendente do IBAMA em Rondônia, no uso de suas
atribuições legais, pelo presente EDITAL, torna pública a homologação dos Termos de Apreensão e Depósito números 564743/C e

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013071200126

614181/C, referente aos processos 02024.001531/2011-28 e
02024.002100/2011-99 respectivamente, de infrator ignorado. Na decisão foi determinado o perdimento e destinação dos bens apreendido.
RENE LUIZ DE OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA EM SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2013 - UASG 193129
Nº Processo: 02027000248201321.
DISPENSA Nº 22/2013 Contratante: INSTITUTO BRAS DO
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ
Contratado: 34028316003129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Contratação de empresa para comunicaçãão por correio, transporte
de correspondência agrupada (Malote), para atender ao IBAMA e Unidades Descentralizadas no Estado de São Paulo.

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

