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SEC ÃO 1
	

DIÁRIO OFICIAL

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

PORTARIA N9 114-N, DE 25 DE OUTUBRO DE 1994

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IB2114A, no• uso das atribuições previstas no
A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO nexo AMBIENTE E DOS

art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n2 78, de 05 de abril de
1991, no art. 83, inciso XIV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
Ministerial n 2 445/G/4/89, de 16 de agosto de 1989, e tendo et vista as
disposições do Decreto n2 98.914, de 31 de janeiro de 1990.

Considerando o que consta do Processo n8 02001.000981/94-AC,
resolve:

, •
Art. 12 Reconhecer oficialmente, mediante registro, como

Reataria Particular do Patr3.at8nio Natural, de interesse público, e em
caráter de perpetuidade, a área de aproximadamente 469 9 48ha (quatrocentos
e Sessenta e nove hectares , e quarenta 9 oito ares), na forma descrita no
referido processo , constituindo-se parte integrante do imóvel denominado
LINDA SERRA DOS TOPÁZIOS, situado ha Município de . Cristalina, Estado de
Goiás, de propriedade de JAIME SAUTCHUC, e mátrictilado en 18.03. 94, sob
o n2 8,.889,, f la. 089, dó Livro 2-.AG, do Registro de Imóveis da •Comarea de
Cristalina-, no citado Estado.

Art. 22 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento das
exigências Contidas no Decreto h2 96 ,.914, de 1990, incumbindo-o de
'proceder a averbação do respectivo %'ermo de Compromisso na Registro de
Itõvels ' Competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos ter-noa dos
artigds 42 e 5 2 do mencionado Decreto.

Art. 3Q As condutas e atiVidades lesivas à área reconhecida,
sujeitarão .o infrator às sanções penais e administrativas, independente
da obrigação de reparar ós danos causados. •

Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Poder Judiciário

'(,0f. m9' 5k27-7/94)

,
'Processo n 13911.:SET194-E0F/SAE

• És, a Secretariaria ,de Administraçao corisidérande, o Contido-	 ,	 „n'o' Processo em epigrafe „, com Pulcro no art. 24 V da Lei n g á' 666, . • reconheceu 'a disposa..de licitação para a Cofitratagao da empre-
sa TÉCNOGERAL 'REPRÉSÉNTAÇõES LTDA, inscrita no CGC/MF sob o ng69.72.311/0001. -55, objetivando o fornecimento de estantes e uten-sílios esra biblióteááS: .

Brasilia-DF, 20 de outubro .de
IÁAORII4DA SALOMÃO SANTOS'

Secretária de AdMinistracâo•

'Ratifico a decisão dá Secretaria de ..Adihinistração, em
e licltaçao para s pop :trapaçao do forneci-- -Menta objeto dó- `ProéesSó em eptgrafé., por atender aás .requisitos• ; legais 1em

staáliat,)F, 20 de outubro de
ALCIDES-DINIX DA 'SILVA	 •

-(0f. :riv113/94..)	 Secretario-Geral

.	 .	 „
cu..seWoymnen,	 ier	 +PC'

,	 ••

e

PC 204 QUARTA-FEIRA, - 26 OUT 1994.

• TRIBUNAL REGIONAL  DO TRABALHO

ae Região,

Secretaria
DESPACHOS

Tende em vista e cdntido nos autos do Processo TRT 209. na
3.547194, autorizo a dispensa, de limitação na forme do incia0 X, dg ar-
tigo 24, da Lei n a 8.666/93, em favor" de ESpy Campos' flpequitd, referen-
te a aquisição de imóvel situado pa Rua , Acre, n-a 190, destd cidade,
destinado à instalação do Aimoxerifede e do Arquivo Dere:1, no Valor de
R$ 43'..000,00 (9garente a trâd mil reais), conforme declaãO: dd,
Pai pela Resolução Administrativa n a 003/94.._

NILDE LAGO PINHEIRO

poomA, o 115-N:, ,t)E, 25 DE OUTUBRO 5E. 19'k
• • •

A paEsxintims. DO INSTITUTO. BRASILEIRO siói taxo Amaigroz. Mia
MeuRsos NA.TuRgs ,argetriVinigs .IBABA,-- no uSó- das atribUiçõea guia lhe são
conferidas pelo art 24, Estrutura Regiineátal. anexa ao Decreta
ps de abili .,de.I991, e art 83, inciso IV, do Regimento Interno aprovado
peaa , Portaria-.4i4 n2 '445, de 16 'de agosto de 1989,,

considerando o falecimento do Administrador dó . Criaclouro
Senhor ThoMae :SCOtt Greeii0úght 	 •	 •

-• considerando ghè os familiares do Sr. 'nomes SCott 'Greenough„
transcorridos .2'.anós dó seu' falecimento não se posicionaram' 'Vento aodestino dos animais
•-

	

	 oontiderando-, ainda - gué o p̀Ianttl do -Criadouro fora
tratafetid9 , -1Dat'a o ériadouro Rodeo brive,, mediante Termo de Depósito

006413,i, IésOlVe
,	 -Att. 1:2	 tenceiar. o. Registro de driadoiiro, com finalidade

CitzrUfiCa a0. CriadourO TG Ranch, concedido através da portaria 0149/88=

	

40.26:;& Meio .de 1988, Publicado	 Diário 	 , União n9 104 de
• ,00'. 4e. 149, de 15'0i, Gag4b . 	págiman2 . 1:01:58, Processo ris? 05095/87 ACâArt	

.	 .0a .

49'	 ,vigor na data • de tuapublicação • '"	 Art 39 - Revogam-se as disposições et contrário -especialmente
a	 de 26 de ina.o de 3.4.90:-..

SUPERIOR TRIII(JNAL,'DE JUSTIÇA

: ft:01184o da ,,,Itiodea Federal

Secretaria-Geral.
DESPACHOS

•

Arapaju-5R, 1.9 dé outubro de 19.94
STUu ,DOS .11ACHAQW•

Ordenedord de Despesa $ubstibute

Ratifico a dispensa dd procedimento 1-1cità0É .4„0 sf10.; Tredtermos dó art. 26, de Lei ,h2

. Aracaju-SE., 19 de outubro dá 19:94 '
HEGIN1i00 PATROCINEI RAD.E14'

. Diretor =Eerdi dá. Oqc'Él,táv'Á'P
'(0t. n9209/94;)

24? Região ,
Proidência
DESPACHOS .	 "',

Através do ProcesPo • l'zid 	 -'autorizodespesa rio valor de R$ 1.270,00, dg rybo p‘p\È :FpribA040 t.ETÚ14.0
VARGAS, enquadrada no caso de inexigi:bilidade de licitaçao de que
trata o Art. 25, inciso II, da Lei 8,.666a refel-ente a P-arM.c1litga0de servidor deste É. Tribunal em' CURSO DE ,0A0AiONTODO-SETORY PTIPU00,

,
Campo Grande-WS, 17 de ,outubro de i94

WILSON 

	

Ordenador Aa . Despesas,	.

Ratifico a inekigibild:dade	 :déserita
acima, em atendimento ao diSpesto 	 4-rt 26 dá Lei Supracitada.

Campo Grande-MS,! '1,7 j:de uáyitt.ibro*: •de 11994

MÁRáati.RZè-C.04.ti, ,-,044nP. •
JUlz=.p:iiáS,1:denW

40f. n9 '642794}

TRIBUNAL Lè4 JUSTIÇA DO : DISTRITO FEDERAL
, E TERRITORIOS

DitetOi110:Geig.. : 	 .

EM 29 de ouzbUit',x.0 -de-,1.094

	

. 	 .

	

,	 .	 „	 ,
Ratifico 'a iriekigibiligdade de .34ditág:Ão,, ro.4towb a:C.O5kra-ta00.

serv-iges 'do professor .10A9 01-n19:ELO° .FET.0),
dõr dá -tréinemerito para :a implanta4o do roeto,de .modenizaç ao daJusp
tiça. . de 1 a Instancia, no valor de 13.$ É, 920 ;b0 - fiee"te.rmá'S
o/se art. 13, anhos da Lei ri•Q 3,666/94,

,.,	 •	 , 	 •	 ••	 •	 , 	 . 	 , 	 „	 ,,..	 .• .	 .,. 'ARELAR9d ,„'FR07;k:E..,cysbjp.-..piLOO. .. .., 	 .. ..,.	 ..	 ..,..	 , 

-
Após analisar inúmeras sugestões e, considerando 0.:Me.ffieãtO , d‘ estabilidade
econômica que o país está

período ele vigência das ass inaturas do [MOO Oficial O do 014riO Ad Ingig de

vivendo, a Imprensari, pre

para
ns., a Na.r4i,.Ci, 7a 1 ,.rf::,1:V.et.avn:,, Pli,árs, 9,

a 994	
•

rimes:trai	 Nemestrw.
A medida, além de atender ao desejo da inaioria , dbS,assifianteS, :3444.04440;

do trabalho burocrático, nocivo ao bom atendimento dos clientes.
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