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notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta
reais) referente ao Auto de Infração nº 01367/2019, constante nos autos do processo n° 0039100008818/2019-04. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme
disposto nos Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. De
acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena
de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do
pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 92/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais,
instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve:
CONCEDER a ALFREDO ALVES, CNPJ/CPF: ***.594.746-68, o prazo de 05 (cinco) dias, a
contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais) referente ao Auto de Infração nº 02278/2019, constante nos autos do
processo n° 00391-00009982/2019-21. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de
infração, conforme disposto nos Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 –
IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e
3º, o valor estipulado da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos
índices oficiais vigentes no ato do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo
fixado implicará em INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 291/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais,
instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve:
CONCEDER a BAR E RESTAURANTE DO LUIZ E GABRIEL EIRELI-BUTIQUIM
LEPLETIER, CNPJ: 30.657.935/0001-06, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência
desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 2.001,00 (dois mil um reais),
referente ao Auto de Infração nº 08452/2019, constante nos autos do processo n° 0039100005737/2019-44. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme
disposto nos Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. De
acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena
de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do
pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 330/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINNÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, instituídas
através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve: CONCEDER a
BAR E LANCHONETE DA CRIS LTDA, CNPJ: 19.306.457/0001-57, o prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 2.001,00
(dois mil um reais), referente ao Auto de Infração nº 08269/2019, constante nos autos do processo
n° 00391-00009958/2019-91. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração,
conforme disposto nos Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 –
IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º,
o valor estipulado da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices
oficiais vigentes no ato do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado
implicará em INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 333/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais,
instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve:
CONCEDER a CHARLES LEOPOLDO QUEIROZ ME (HOUSE BEER BAR E
PETISCARIA), CNPJ: 33.851719/0001-95, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ,
referente ao Auto de Infração nº 08141/2019, constante nos autos do processo n° 0039100008096/2019-80. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme
disposto nos Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU.
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado
da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes
no ato do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 357/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, de 29 de
julho de 2019, resolve: CONCEDER a RESTAURANTE ALVORADA EIRELI
(RAINBOW) , CNPJ: 30.748.409/0001-51, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 2.001,00 (dois mil um
reais), referente ao Auto de Infração nº 08463/2019, constante nos autos do processo n°
00391-00008162/2019-11. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração,
conforme disposto no Parecer nº 340/2020 PGDF/PGCONS. De acordo com dispositivo
legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa
cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do
pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
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NOTIFICAÇÃO Nº 409/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais,
instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve:
CONCEDER a JOÃO SOARES DA SILVA FILHO, CPF: ***.023.451-04, o prazo de 05
(cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao Auto de Infração nº 05177/2019, constante nos
autos do processo n° 00391-00009613/2019-38. A multa será atualizada desde a lavratura do
auto de infração, conforme disposto no Parecer Nº 370/2020 PGDF/PGCONS. De acordo
com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de
multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do
pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO
EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 467/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais,
instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve:
CONCEDER a COMÉRCIO DE BEBIDA TABERNA 93 EIRELI (TABERNA BAR),
CNPJ: 29.693.375/0001-66, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência desta
notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil um reais), referente
ao Auto de Infração nº 08638/2019, constante nos autos do processo n° 0039100004483/2019-47. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme
disposto nos Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU.
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado
da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes
no ato do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 484/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de
julho de 2019, resolve: CONCEDER a DUFF BAR E CHOPPERIA EIRELI, CNPJ:
34.577.203/0001-67, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência desta
notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 5.001,00 (cinco mil um reais),
referente ao Auto de Infração nº 08336/2019, constante nos autos do processo n° 0039100008785/2019-94. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração,
conforme disposto no Parecer nº 340/2020 PGDF/PGCONS. De acordo com dispositivo
legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa
cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do
pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.
WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO,
AUDITORIA E MONITORAMENTO
NOTIFICAÇÃO Nº 08/2021
O SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO
AMBIENTAL, DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, no
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 395, DE 04 DE OUTUBRO DE 2018, FAZ SABER a todos quantos
este Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, este Órgão de Fiscalização
Ambiental, faz a NOTIFICAÇÃO do(a) interessado(a) MÁRCIA ALVES DE
OLIVEIRA, inscrito(a) sob o CPF nº ***.948.651-34, residente e domiciliado(a) em
lugar incerto e não sabido, da lavratura do Auto de Infração nº 00772/2021 e Termo de
Embargo nº 01115/2021em seu nome, pelo cometimento de infração administrativa
ambiental prevista no Art. 54, inciso X, da Lei Distrital nº 041/1989, objeto da
instauração do processo administrativo nº 00391-00000858/2021-14, o(a) qual deverá,
no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da primeira publicação deste Edital,
apresentar defesa administrativa quanto aos fatos que lhe são imputados ou, caso
queira, efetuar o pagamento da multa de R$ 102.764,42 (cento e dois mil, setecentos e
sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), com desconto de 20% (vinte por
cento). O(a) notificado(a) poderá ter vistas e/ou solicitar cópias do respectivo processo
no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Instituto
Brasília Ambiental – IBRAM, situado no SEPN 511, Edifício Bittar IV, bloco C, Asa
Norte, Brasília/DF, horário das 09:00 horas às 17:00 horas, em dias úteis.
DAVID DO LAGO FERREIRA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE N° 001/2021
Processo: 00195-00000378/2020-52. Objeto: contratação de empresa especializada em
construção civil com responsável técnico, devidamente credenciado pelo CREA-DF, para
reforma e ampliação do Memorial Marcio Montarroyos do Jardim Botânico de Brasília.
Orçamento estimado: R$ 240.725,48 (duzentos e quarenta mil setecentos e vinte e cinco reais e
quarenta e oito centavos). O Jardim Botânico de Brasília, por sua Comissão Permanente de
Licitação - CPL, torna público que fica suspensa a abertura da licitação em epígrafe.
Brasília/DF, 1º de março de 2021
ANDERSON ALBUQUERQUE CABRAL
Presidente da Comissão
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