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CONSIDERANDO o inciso III do art. 47 do Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro
de 2010, que determina para o PLANARES a realização de, no mínimo, uma audiência
pública em cada região geográfica do País e uma audiência pública de âmbito nacional, no
Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública.

COMUNICA que a Audiência Pública referente à Região Norte será realizada
presencialmente e em ambiente virtual, conforme agenda e orientações a seguir:

Porto Velho, Rondônia
Data: 14/10/2020
Horário: 10h às 13h - horário local (11h às 14h - horário de Brasília)
Local: Palácio Rio Madeira, CPA, Ed. Rio Pacaas Novos, Salão Nobre - Rosilda

Shockness - 11º andar, Avenida Farquar, 2986, Pedrinhas, 76801-470, Porto V e l h o / R O.
Participação na Audiência Pública em Ambiente Virtual
Serão disponibilizadas 80 vagas para participação na audiência pública na forma

virtual. Os interessados poderão se inscrever através do formulário disponível no link:
formularios.mma.gov.br/ap-planares-norte.

Para aqueles que desejarem e para as inscrições que excederem o número de
vagas disponíveis, estes poderão acompanhar a audiência pública, em tempo real, por
meio do canal do MMA disponível em https://www.youtube.com/user/mmeioambiente.

As perguntas sobre o plano poderão ser realizadas por meio da transmissão do
canal do Youtube, na opção COMENTÁRIOS, ou na sala virtual da audiência para aqueles
que se inscreverem.

Uma vez efetuada a inscrição, será encaminhado e-mail de confirmação e
demais instruções para acesso à audiência.

Participação Presencial na Audiência Pública
No contexto da pandemia do novo coronavírus, serão adotadas as seguintes

medidas preventivas: medição de temperatura na entrada do local; intensificação dos
hábitos de higiene, com disponibilização de álcool em gel; uso obrigatório de máscara de
proteção facial, ainda que artesanal, durante todo o período que estiver no interior do
recinto da audiência; e manter distanciamento entre as pessoas.

Para assegurar as medidas preventivas de combate ao Covid-19, o número de
vagas disponibilizadas para a audiência pública na forma presencial será condicionado ao
atendimento às normas sanitárias estabelecidas pelos órgãos competentes. Para a
participação presencial solicita-se a inscrição por meio do formulário disponível no link:
formularios.mma.gov.br/ap-planares-norte.

Incentivamos a participação, para aqueles que possuam condições, na forma
virtual.

A proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos pode ser acessada no sítio
eletrônico http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares.

RICARDO SALLES

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 3/2020

O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, Ricardo de Aquino Salles,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei nº
13.844, de 18 de junho de 2019, e do Decreto nº 10.455, de 11 de agosto de 2020,
e considerando o disposto no Processo nº 02000.005619/2020-98,

CONVIDA a sociedade para a participação em Audiência Pública relativa ao
Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PLANARES.

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, do
Ministério da Saúde que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo Covid-19;

CONSIDERANDO a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério
da Saúde que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei
Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO a condição de transmissão comunitária do Coronavírus
(Covid-19), reconhecida por meio da Portaria nº 454 do Ministério da Saúde, de 20 de
março de 2020;

CONSIDERANDO o parágrafo único do art. 15 da Lei nº 12.305, de 02 de
agosto de 2010, que estabelece que o PLANARES será elaborado mediante processo de
mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências públicas;

CONSIDERANDO o inciso III do art. 47 do Decreto n° 7.404, de 23 de
dezembro de 2010, que determina para o PLANARES a realização de, no mínimo, uma
audiência pública em cada região geográfica do País e uma audiência pública de
âmbito nacional, no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta
pública.

COMUNICA que a Audiência Pública referente à Região Sudeste será
realizada presencialmente e em ambiente virtual, conforme agenda e orientações a
seguir:

Belo Horizonte, Minas Gerais
Data: 21/10/2020
Horário: 10h às 13h - horário de Brasília
Local: BDMG - Rua da Bahia, 1.600, Auditório Paulo Camillo, 30160-907,

Belo Horizonte/MG.
Participação na Audiência Pública em Ambiente Virtual
Serão disponibilizadas 80 vagas para participação na audiência pública na

forma virtual. Os interessados poderão se inscrever através do formulário disponível no
link: formularios.mma.gov.br/ap-planares-sudeste.

Para aqueles que desejarem e para as inscrições que excederem o número
de vagas disponíveis, estes poderão acompanhar a audiência pública, em tempo real,
por meio do canal do MMA disponível em
https://www.youtube.com/user/mmeioambiente.

As perguntas sobre o plano poderão ser realizadas por meio da transmissão
do canal do Youtube, na opção COMENTÁRIOS, ou na sala virtual da audiência para
aqueles que se inscreverem.

Uma vez efetuada a inscrição, será encaminhado e-mail de confirmação e
demais instruções para acesso à audiência.

Participação Presencial na Audiência Pública
No contexto da pandemia do novo coronavírus, serão adotadas as seguintes

medidas preventivas: medição de temperatura na entrada do local; intensificação dos
hábitos de higiene, com disponibilização de álcool em gel; uso obrigatório de máscara
de proteção facial, ainda que artesanal, durante todo o período que estiver no interior
do recinto da audiência; e manter distanciamento entre as pessoas.

Para assegurar as medidas preventivas de combate ao Covid-19, o número
de vagas disponibilizadas para a audiência pública na forma presencial será
condicionado ao atendimento às normas sanitárias estabelecidas pelos órgãos
competentes. Para a participação presencial solicita-se a inscrição por meio do
formulário disponível no link: formularios.mma.gov.br/ap-planares-sudeste.

Incentivamos a participação, para aqueles que possuam condições, na forma
virtual.

A proposta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos pode ser acessada no
sítio eletrônico http://consultaspublicas.mma.gov.br/planares.

RICARDO SALLES

SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E

A D M I N I S T R AÇ ÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2020

O Pregoeiro do Ministério do Meio Ambiente, torna público o resultado de julgamento
do Pregão Eletrônico SRP nº 12/2020, que tem por objeto o registro de preços para
aquisição de estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar, incluindo o

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2020 - UASG 193099

Nº Processo: 02001016521201912.
PREGÃO SRP Nº 2/2019. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO -AMBIENTE E DOS
RECURSOS NA. CNPJ Contratado: 06107666000120. Contratado : AVANTE BRASIL -
INFORMATICA E -TREINAMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços de
desenvolvimento de soluções de educação a distância, suporte, manutenção,tranposição
de conteúdos e atendimento ao usuário na plataforma do Ibama. Fundamento Legal:
Pregão eletrônico nº 02/2019 MMA. Vigência: 31/08/2020 a 07/01/2021. Valor Total:
R$14.968,00. Fonte: 174193034 - 2020NE800606 Fonte: 174193034 - 2020NE800616. Data
de Assinatura: 31/08/2020.

(SICON - 28/09/2020) 193099-19211-2020NE800005

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2020 - UASG 193099

Número do Contrato: 26/2018.
Nº Processo: 02001015682201816.

PREGÃO SRP Nº 9/2015. Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO -
AMBIENTE E DOS RECURSOS NA. CNPJ Contratado: 00665620000140. Contratado :
EFICACIA ORGANIZACAO LTDA -.Objeto: Prorrogar o Prazo de vigência por mais 12(doze)
meses. Fundamento Legal: Art 57, II da Lei nº 8.666/93 .Vigência: 11/09/2020 a
11/09/2021. Valor Total: R$173.600,00. Fonte: 250193034 - 2020NE800089. Data de
Assinatura: 11/09/2020.

(SICON - 28/09/2020) 193099-19211-2020NE800005

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 26/2020

PROCESSO SEI: 02001.004646/2019-08. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica que entre
si celebram o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA e o INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE ALAGOAS - IMA-
AL, visando a delegação da execução do Licenciamento Ambiental corretivo do Receptivo
Turístico Dunas de Marapé, localizado no Município de Jequiá da Praia, Estado de Alagoas.
OBJETO: O presente ACORDO tem por objeto a delegação da execução do licenciamento
ambiental corretivo do Receptivo Turístico Dunas de Marapé, a ser implantado no
município de Jequiá da Praia - AL. VIGÊNCIA: 10 (dez) anos a contar de sua publicação no
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, a critério dos partícipes, por meio de
Termos Aditivos, desde que tal interesse seja manifestado por escrito, em até 120 (cento
e vinte) dias antes do término de sua vigência. DATA DA ASSINATURA: 17/09/2020.
ASSINAM: Pelo Ibama: EDUARDO FORTUNATO BIM - Presidente, e pelo IMA-AL: GUST AV O
RESSURREIÇÃO LOPES - Diretor-Presidente.

SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 193117

Nº Processo: 02020002889201975. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de agenciamento de viagens, sob demanda,
compreendendo serviços de reserva, emissão, cotação de preços, marcação, remarcação,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais, não englobando voos não
regulares (ex: frete, táxi, aéreo, entre outros) - em atendimento às necessidades da
Superintendência do Ibama/PI. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 29/09/2020 das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Avenida Homero Castelo Branco, 2240, Horto
Florestal - Teresina/PI ou https://www.gov.br/compras193117-5-00004-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 29/09/2020 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 13/10/2020 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

SAN MARTIN COQUEIRO LINHARES
Superintendente

(SIASGnet - 25/09/2020) 193117-19211-2020NE080005

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
B I O D I V E R S I DA D E

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

PROCESSO Nº: 02084.000003/2013-19. Espécie: Extrato de Termo de Compromisso Nº
04/2020, celebrado entre a RÁDIO BANDNEWS FM DO RIO DE JANEIRO S.A. e o INSTITUTO
CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIo. OBJETO: Regular a
utilização, para atividades de radiodifusão, de área federal localizada no Morro do Sumaré
no interior do Parque Nacional da Tijuca, pelo prazo previsto neste instrumento. VIGÊNCIA:
10 (dez) anos, contados da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 14/09/2020.
PELA RÁDIO BANDNEWS: DARUIZ NÉCULO PINHO PARANHOS DE OLIVEIRA - Procurador;
ISRAEL PINI - Procurador. PELO ICMBio: Fernando Cesar Lorencini - Presidente
Substituto.

EXTRATO DE COMPROMISSO

NÚMERO DO PROCESSO: 02126.000175/2016-07. Espécie: Termo de Compromisso na ser
celebrado entre o INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio
e a RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO PAULO LTDA. OBJETO: Regular a utilização, para atividades
de radiodifusão, de área federal localizada no Morro do Sumaré no interior do Parque Nacional
da Tijuca, pelo prazo previsto neste instrumento. VIGENCIA: 10 (dez) anos, contados da data de
sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 16/09/2020. PELA RÁDIO TRANSAMÉRICA DE SÃO
PAULO: FÁBIO CORREA DE FARIA - Diretor. PELO ICMBIo: Fernando Cesar Lorencini - Presidente
Substituto. Pelo MPF/PRRJ: SERGIO GARDENGHI SUIAMA - Procurador da República 22o Ofício
- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural.

fornecimento de equipamentos, instalação, treinamento e consultoria técnica, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, declarando
vencedora do certame, a empresa: ECOSOFT CONSULTORIA E SOFTWARES AMBIENTAIS
LTDA., pelo valor total para os 13 itens de R$ 11.743.843,10. Os autos encontram-se
com vistas franqueadas.

VINÍCIUS MENDES MACHADO
Pregoeiro

(SIDEC - 28/09/2020) 440001-00001-2020NE800007
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