
Atenção Srs. Criadores Amadores de Passeriformes: 

Para realizar a renovação da licença Sispass temporada 2016/2017 siga o passo-a-passo: 

☞ Acesse a sua página de criador amador na internet e solicite a licença 2016/2017; 

☞ Compareça ao protocolo do Ibram 

(SEPN 511 Bloco C – Ed. Bittar térreo – Asa Norte) 

☞ Apresente a cópia e original da documentação necessária: 

CPF, RG e comprovante de residência em seu nome, expedido nos últimos 60 dias e com CEP 

legível.  

Caso não possua comprovante de residência em seu nome, favor apresentar documentação em 

nome de terceiro (escritura do imóvel, conta de luz ou telefone fixo ou IPTU do ano vigente) 

juntamente com declaração de residência com assinaturas firmadas em cartório. 

O modelo de declaração de residência está disponível para download na página do IBRAM: 

http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html 

Atenção: O endereço deve ser o mesmo constante no cadastro Sispass. 

☞ Você receberá no e-mail cadastrado em sua página no Sispass:  

  Um boleto no valor fixo de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) referente a renovação anual de 

acesso ao SISPASS; 

 Um boleto com o valor referente às operações realizadas desde 21/12/2015 (caso tenha 

realizado alguma):  

a) Transferência de ave entre criadores: 

 R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por ave cuja entrada foi confirmada em seu plantel; 

http://www.ibram.df.gov.br/servicos/formularios.html


b) Transporte de ave com finalidade de treinamento, torneio ou mudança: 

R$ 10,00 (dez reais) por ave transportada para cada autorização de transporte, por exemplo, se uma 

mesma ave foi transportada 03 vezes, o valor do cálculo para esta ave é de R$ 30,00. Da mesma 

forma se uma única autorização de transporte incluir 04 aves, o valor do cálculo será de R$ 40,00 

(R$ 10,00 por ave);  

Atenção: Os transportes emitidos para outros estados não serão cobrados pelo 

Ibram, pois já foram pagos ao Ibama. 

c) Transporte com finalidade de pareamento:  

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por ave (as regras são iguais ao item anterior); 

d) Declaração de nascimento: 

R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por ave.  

Obs.: Os valores de renovação de acesso ao Sispass e para o cálculo do boleto referente às 

operações realizadas estão estabelecidos no Anexo VI do Decreto 36.992 de 17 de dezembro de 

2015, publicado em 21/12/2015. 

☞ Após a quitação dos boletos aguarde a regularização de sua licença. 

☞ Informamos que o sistema de cobrança do Distrito Federal não está interligado com o Sispass, 

portanto pedimos a compreensão de todos quanto à demora neste processo de renovação.  

 

O Ibram está empenhado para atender a demanda o mais rápido possível. 

 

 

 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone (61) 3214-5644. 


