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Ofício n.º 611/2012/GPO/GAB/SRHU/MMA de 13 de setembro de 2012. A
cópia do respectivo comprovante ou a documentação solicitada deverá ser encaminhada à área de Administração Orçamentária e Financeira da
SRHU/MMA, no endereço acima citado.
Brasília, 9 de outubro de 2012
PEDRO WILSON GUIMARÃES
Secretário
AVISO DE CANCELAMENTO
O Secretário de Recursos Hídricos e AmbienteUrbano, no uso de suas atribuiçõesquelhe confereaportarian° 382,publicadanoDiário OficialdaUniãon° 74,seção2,
página 2, do dia 17 de abril de 2012, resolve: Tornar sem efeito o Extrato de Termo Aditivo,
publicadonoDiárioOficialdaUniãonº193,de04deoutubrode2012,Seção3,página157,
referente à prorrogação do prazo de vigência do Convênio MMA/SRHU/n°00007/2008
(Processonº02000.003580/2008-88).
Em 11 de outubro de 2012
PEDRO WILSON GUIMARÃES

Nº 199, segunda-feira, 15 de outubro de 2012

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

CONCORRÊNCIA N-o 2/2012

AVISOS
CONCORRÊNCIA N-o 1/2012

A Comissão Especial de Licitação (CEL) instituída pela Portaria/SFB nº 12, de 07 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) de 08 de fevereiro de 2012, seção 2, página 41, incumbida de receber,
examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à Concorrência nº 002/2012 (Processo 02080.000291/2010-07), que tem como objeto a
concessão florestal de lote de unidades de manejo florestal na Floresta Nacional
Saracá- Taquera (lote sul), no Pará, informa às licitantes a interposição de recursos em face da decisão da fase de habilitação publicada no Diário Oficial da
União de 1º de outubro de 2012, seção 3, página 151. Fica concedido o prazo
do artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 para a apresentação de contra-razões, contado
na forma do art. 110 do mesmo diploma legal.

A Comissão Especial de Licitação (CEL) instituída pela Portaria/SFB nº 11, de 07 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) de 08 de fevereiro de 2012, seção 2, páginas 40 e 41, incumbida de
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à
Concorrência nº 001/2012 (Processo 02080.000081/2010-19), que tem como
objeto a concessão florestal de lote de unidades de manejo florestal na Floresta
Nacional do Jacundá, em Rondônia, informa às licitantes a interposição de recursos em face da decisão da fase de habilitação . Fica concedido o prazo do
artigo 109 da Lei Nº 8.666/93 para a apresentação de contra-razões, contado na
forma do art. 110 do mesmo diploma legal.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032012101500146

LUÍS DIONÍSIO PAZ LAPA
Presidente da Comissão

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

