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[ Ministério da Ciência
e Tecnologia

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA 1'9 303, DE 17 DE AGOSTO DE 1 'J')',

°Ministro de"Estado da Ciência e Tecnologia, no uso de suas atnnuições que lhe confere o
art. 2' do Decreto n' 98830. de t:5-de-Janeirode 1990. ro so Lve e

I Conceder autonzação ao pesqursador norte-amencano ANTHONY SEEGER. da
SMITHSONIAN INsnTUl'IOÍ'lc. WASHINGTON, De- USA, para. sob a responsabilidade do Prof
EDUARDO VIVEIROS DE CAS'l'RO, do Departamento de Antropologia. do Museu Nacional. da
UNIVERSIDlíDEFEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ, reaüzarexped.çâo clanlltica no pais objetivando o
"Estudo da Música e Orgamzação dos suvA", no Estado do Mato Grosso a partir da data depucucação da
presente portaria até 31;L09.97,

11_ A coleta de material e seu destino tícam vinculados a estrita observância das normas do
Decreto n' 98830. de 15 de Janeiro de 1.990 e do Regulamento aprovado pela Portaria n" 55. de 14 de março
de 1990.

111• EstaPortaria-enlra em Vigor na datada sua .publicação

JOS~ ISFAL~VARGh~

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

14a. RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTA PARA IMPORTAçÃO-(Lei 8.01:0/90)

o Presidente do CNPq, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no S 2· do- art. 2· da Lei 8.00304), de 29.03.90, puhlioada no
D. O. U. de 02.04.90, resoJ. ve estabelecer para as entidades abaixo
relacionadas os seguintes limites, para utilização da cota anual de
importações no exercício de 1995, de acordo com a Portaria lIF no. 40,
de 03.02.95·, publicada no D.O.n. de 0,7.02.9'5.
PROCESSO ENTIDADE

900.
0066/90

00'11/90
0072/90
02S1!91
0278/91
03.57/92
0361/92
0'462/93
0505/93

VALOR -US$ mil
(S)=suplementação

da: Ciência, da
?Oo.,O (S)
24:.0,0 (S)
200,0 (S)
300,0
300,0 (S)
100-,0 (S)

50-,-0
100·,0 (S)

50,,0 (S)

FUNPAR-Fund.da UFPR p/o Desenv.
Tecnologia e da Cultura
FUAM-Universidade do Amazonas
SENAI-Serv. Nac. de Aprendizagem Industrial
Fundação Universidade de Caxias do Sul
FEESC-Fund.do Ensino da Eng.em Santa Catarina
FUNDATEC-Fund~Univ. Empresa de Tec. e Ciências
IUPERJ:Inst. Universitário de Pesq. do RJ
FUNDAÇAO SARDI
FBTS-F·und.Bras'óde Tecnologia da So'ldagem

Os limites aqui estabelecidos poderão ser .suplmentados, de acordo com
a utilização efetiva da cota ao longo do corrente exercício.

Brasília-DF, 9 de Agosto de 1995.
J0St GALíZIA TUNDISI

15a..RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE COTA PARA IMPORTAçÃO-(Lei 8.01.0/90)

'o Presidente do CNPq, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
d±sposto no S 2· do art. 2· da 1e'Í 8.0LO', de 29.03.90, publicada no
0.0. U. de 02.04. 9{), resolve estabelecer para a entidade abaixo
rélacionada o segUinte limite, para "Atilização da cota anual de
ímportações no exercício de 1995, de acordo com a Portaria MP no. 4~,
de 03.02.95, publicada no D.O.U. de07.0-2.95~
PROCESSO ENTIDADE

900.
06~4/95 IEN - Instituto dê Engenharia N~cJ:éar

VALOR - US$ mil
{S)=suplementação

4'2,0
Os' limites aqui estabeüec.idos poderão ser suplementados, de acordo
coa a utilillação efeti-va da cota ao longo do corrente exercic'io.

Brasília-DF, 14 de agosto de l.9-9.5
{Ofs. n9s 186 e 187/9'5) JOSÉ GAL:\'.ZIA TUNDISI

SECRETARIA EXECUTIVA
DESPACHO DO SECRE'I'J\RIO
Em 17 de agosto de 1995

. Em conformidade-com'os-documenlosconstantes doProceSSOINT n" 01240:001942195. ratifico a
0ílIpenlIa de licitação com base- no inciso VIfI. do artlfJo24, da lei n" &668/93, de 21106/93, para a contratação
de-serviços junto a INFRAERO- Empresa Brasileira de Infra-Estrutuhl Aeroporíuána.

ror. n9 172/951

COMUNICADO
A Imprensa Nacional solicita aos órgãos públicos e

demais usuários que publicam matérias nos Diários Oficiais que
os originais destinados à publicação sejam datilografados ou
impressos com fita preta, de forma bem nítida, pois disso
depende a qualidade da publicação.
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Ministério do Meio Ambiente, dos
.

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal

lNSTITl..ITO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E
DOS RECl.1RSOS NATllRAIS IlliNOV ÁVEIS

o PRESIDENTE DO nrsrrrcro BRASliEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURB0S NATURAIS REIWVÁVEIS - IllAMA, no uso das atrJ.buiçães pr.,;vistas no
art. 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n'i 78, de Oó de abril d",
1991, no art. 83, Lnc í so XTV, do Regimento Interno aprovado pela Portaria
Hinisterial nº 445/Gl1j89, de 16 d •• ago"lto de 198"9, e tl'":ndo em vist-:! as
disposições do Opcr~to ng Qa.914, de 31 de janelro de 1990.

Considp.r~ndo o que consta do Processo nQ 02015.192fr4!~4-F~-
SUPESjl1G, nó',,,.'] \"-';

Art. 12 Reconh~~, mediante registro, como Reserva Particular
do Patril1lônio Natural, de interesse público, e em c:aráter de
perpetuidade I a área de 9'6, GOha (noventa e seis hectares) na fonna
descrita no referido processo, const.ituindo-se parte integrante do imóvel
denominado ALTO DA BOA VTS'rA-, situado no Municipio de Descoberto, Estado
de Minas Gerais, de prapriedade de HELVÉCIO RODRIGUES PEREIRA FILHO,
matriculado em 15.03.8-9, sob o n2 4.711, do liv~o 2-A-I, Fls. 22, do
Registro de Imóveis da Comarca de São José Nepomuceno, no citado Estado.

Art. 22 Determinar ao proprietário do imóvel o cumprimento das
exigências contidas no Deereto nl! 98.914, de :,U de janeiro de :L9'9 Or
incumbindo-o de proceder a averbação do respectivo Termo de Comprom~$so
no Registro de Imóveis competente, e dar-lhe a devida publicidade, nos
termos dos artigos 42 e S2 do mencionado Decreto.

Art. 32 AS condutas e atividades lesiv~s à área reconhecida,
suje±taráo in1:rator às sanções penais e administrativas-, independente da
obrigação de reparar os d-anos causados.

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

RAUL 13ELElfS JUlfGMAHlf PINTO
(Df. n'? 951/951

Tribunal de Contas da Uni~

PLENÁRIO
REPUBLICAÇAO*

(Ata n , 33, de 26 de julho de 1995)
(Sessão Ordinária do Plenário)

GRUPO I • CLASSE VIl - Plenário
TC·OO7,29l/95-7
Natureza: Representação
Entidade: Fundação Universidade de Brasília -FUB
Interessado BRASIGÁS OxigênioLtda,

Ementa: Representação de empresa vencedora de-certamelícitatôríocontra ato-de
empresa perdedora no sentido de impedir a execução do contrato. Assunto que
foge à competência-do TeU Não conhecimento,

Trata-se de expedienteencaminhado peta empresa BRASIGÁS Oxigênio Ltda que solicita
"urgentes providências por parte deste Egrégio Tribunal", alegando encontrar-se na iminência de ser
impedida de executar o contrato de fornecimento de gases medicinais celebrado com o Hospital da
Fundação Universidade de Brasília - HlJBIFUB,

A empresa representante venceu a Tomada de Preços n° 20/94 realizada pelo HUBIFUB
para contratar serviço de fornecimentodegases medicinais. No entanto. a empresa WHITE MARTINS.
antiga fornecedora. inconfonnada com o resultado da licitação. encaminhou correspondência à HUB1FUB
{f1s 06/0J}afirmando-que os cilindros grafados com sua logornarca, ainda.que de propriedade do Hospital,
"têm como destinação o acondicionamento dos gases produzidos pelasempresas WHIFE MARTINS.
sendo alo ilícito sua utilização com finalidade diversa", e "somente as empresas WIllTE MARTlNSpódem
manipular (encher, testar e dar manutenção) os cilindros com a marca WHlTE MAlITlNS; nenhuma
empresa produtora e/ou revendedora de gases esta autorizada a deter ezou utilizar os cilindros \VHImE
MARTiNS. constituindo ílícuo civil ecrimínal a violação aos termos da presente comunicação"

A BRASIGÁS esclarece que. além de ser prática comum a troca de cilindros entre
fornecedorese consumidores. independentemente de marca, o próprio edital de licitação previa que seriam
utilizados pelo futuro contratado QS cilindros de propriedade do Hospital Caso as pretensões da WHI'fE
MARTINS prevalecessem, o HUB se tomaria "cliente cativo" desta empresa. Por fim, a representante
acrescenta cópia de decisões judiciais contrárias ao entendimento daWHITE MARTINS

A Unidade Técnica constatou, junto à Procuradoria, Jurídica da FUB, que o contrato de
fornecimento de gases fumado com a BRASIGÁS vem sendo normalmente executado, não tendo sido
consideradas procedentes as colocaçõesda.empresa WIDTE MARTINS .

A instrução da 6' SECEX conclui. então, que os elementos apresentados pela BRASIGAS
"denotam fortes indícios de cometimento de infrações contra a ordem econômica por parte do grupo
WHITE MARTINS. com o propósito de intimidar os consumidores,e-obter.. comisso, vantagem indevida
(exclusividade de fornecimento) Tal matéria, e!1lretanto, escapa, a nosso ver, à competência desta. Corte,
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