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An. 33. O membolso pnto no artigo anterior
cremado mediania
•

1 desobrigação de conepromissos de re.pon.
Natalidade de Ft - Centrais 1:tétric5ts S.A.. registrados na Si,.
ciciaria do Tesouro Nacional. ak•corremes dos acordos de refinanciamento de alisadas firmados pela Repúbliva Fedciatis a do Brasil;
11 • securatiz.ição do saldo Remanescente. nos
termos definidos pelo Slinistro de Estado da Fazenda: e
111 • cancelamento de sia:dito que a União detém
cotara 1,URN.Xli, na qualidade ale sucessora da extinta Empresas
Nucleares Ilrajlesras 5.3.. - Nt VI.1213RA5. nos lermos do art. da
Lei n' 7.862. de 10 de outubro de 1989.
Art. 34. Fica a F.1.ETROBRÁS autorizada a ad.
auirir o controle savionáno da Contamina Energética do Anui/raias CEAM.
Para o fim previsto neste artigo. a ELE.
IROBRÁS ampliará a sua pankipação no capital social da CEAM.
mediante a aquoiçào de m":s ordinárias com direito a voto e preferendais pertencentes ao Estado do Amazonas, ou mediante pisa.
cesso de aumento de capital da empresa. com a aquisição do, direito,
de prefigéncia na millsençau de ações conespondentes ti participação
do Estado.
a 2' Para a aquisição autorizada neste artigo, a
ELliTROBRÁS Miliiará recursos do I ando da Reserva Global de
Reser,ào. nos termos do disposto no a 4' do art. 4 5 da Lei n' 5.655.
de 20 de inato de 1971. alterada pela Lei n' 8.631. de 4 de maçai dc
1993. eont a ralação dada pela Lei ti O.496. de II de setembro de
1997.
An, 35. Efetivada a aquisição do controle mio mirto. na forma presima no artigo anterior. a ChANI será incluída no
PNO cabendo à ELL111013RAS implementar os ajustes de caráter
econômico-financeiro. administraria, e operacional que se fizerem
uecessários para a privatizaçao da empam. segundo a, no:mas da Lei
n' 9.491. de 9 de setembro de 1997.
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2' Em caso de saga. renúncia impedimento
ou ausência injustificada a duas teunióes consecutis as. será
o matam do Conselho Fiscal suboituido. ate o término do
mandam, pelo respectixo suplente.
a 3' O mandato dos membros do conselho Fiscal é de uni ano. permitida a reeleição." iNR1

An. 39. fica a Vali autorizada a promoxer.
por intermédio do Ministério da Fitienda. encontro de amuo de
créditos oriundos de amaçavas efetuadas com recursos do estimo
Fundo de Financiamento 3 E:xportação - FINEX com obrigações do
Seguro de Cada, à Exportação • SCE no valor em reais alui%alentes a USA S93.414,735.32 (oitocentos e nosema e trés
quatnaamtos e quatorze mil, setecentos e cinta e cinco dólares e trinta
e dois cearmos). apurado pela Secretaria do Tesouro Nacional, pelo
Banco do Brasil S.A. e pelo /RB Brasil Resseguros S.A.. posição em
30 de mut:10m de 1997.
An. 40. Fica a União autorizada a adquirir créditos da Companhia Docas do Estado de São Paulo . ansESP
rekitisos a contraio% de arrendamento ou de concessão de seis iço
público celebrados no Ambito do PND, obsenada a equisalência
econômica, utilizando eia pagamento Letras Financeiras do 'Festivos LET. até o limite de RS 40.0110.000.00 rquarema milhões de reais).
Parágrafo único. As características das Letras
Financeiras do Temam - 1.17 a serem emitidas em atemlimento ao
disposto no copai deste artigo. bani C01110 as condições da operação,
serão definidas em ato alo Ministro de Emulo da Fazenda.
An. 41. Fica a União autorizada a adquirir créditos da Companhia Docas do Espírito Santo • CODE.SA relativos a
contratos de arrentkunenk, ou de 1.̀ 1n11CCSSA0 de serviço publico celebrados no Ambito do IND. observada a equivalência econômica.
utilizando em pagmnento Letras Financeiras do Tesouro - LFE alé o
base de RS 6.100.000,00 beis milhões c ceai mil reais).
Do montante referido no eaput deste artigo. até o limite de RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais) doerão
ser utilizados na negociação do débito ala ('ODESA junto ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS. para pagamento da parcela inicial.
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MEDIDA PROVISÓRiA R' 2.108-13. DE 26 DE ABRIL DE 2001
Institui, no Ambito da União, nos termos do
an. 37, inciso XXI, da Constituiçiki Pede.
riu, modsdidade de licitação denominada
pregão, para aquisição de bens e serviços
comuns, e dá outras powidéneisis.

Art. 36. Aos recursos obtidos com a alienação
da participação acionária da ELETROBRAS na CEANL não se aplicam os dispositivos do an. 13 da Les n' 9.491,, de 1997, e serão
depositados no Fundo da Reserva Global de Reversão. até o montante
utilizado para a aquisição autorizada pelo art. 34.

2' As características das Letras Financeiras do
Tesouro - I.Fr a serem emitidas em atendimento ao disposto no
capta deste artigo. betu como as condições da operação serão definidas em ato do Ministro de Lutado da Fazenda.

Art. 37. Fica a ELETROBRÁS autorizada. no
Ambito do PND. a promover a reestmturação societária de suas empresas controladas, duma ou indiretamente, que atuem no Estado do
Amazonas. mediante operações de cisão, fusão. incorporação. redução
de capital ou constituição de subsidiárias integrais, inclusive a criação
de novas sociedades, com o fim de segregar as atividades empresariais de graças, transmissão. distribuição e comercialização
energia elétrica.

Art. 42. Fica a União autorizada a contratar, a
seu exclusivo critério. empréstimos internos com o BNDES. até o
valor equivalente a US$ 11.000.000.00 tona milhões de dólares).
destinados à aquisição de equipamentos inquinados no âmbito do
Programa de Modernização e Consolidação da Infra-Estrutura Académica das Instituições de Ensino Superior e seus Hospitais Uniser-Mario% de interesse do Ministério tb F.ducação.

An. 38. Os uns. 12 e 13 da Lei n' 3.890-A, de
25 de abril de 1961. alterados pela Lei n" 4.400, de 31 de agosto de
1964. passam a sigorar com a seguinte redação:

Art. 43. Os anta. 2' e 4' da Lei n' 9.143, de 8 de
dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

I' Consideram .se bens e serviços comuns. paia os fins e
efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por ineio de especificações usuais no mercado.

'An. 2' É a União aulorizada a receber, em
pagamento do crédito decorrente da assunção das obrigações da CEFE, os equipamentos já adquiridos para a
Usina Termelétrica de Candiota III." (NR)

a 21 0 regulamento disporá sobre os bens e serviços comuns
de que trata este artigo.

'An. 12.
à O Conselho de Administração será integrado por nove membros, eleitos pela Assembléia Geral.
que designará dentre eles o Presidente, todos com prazo de
gestão que não poderá ser superior a trés anos, admitidas a
reeleição, assim constituído:
- sete Conselheiros escolhidas dentre brasileiros de notórios conhecimentos e experiência. idoneidade
moral e reputação ilibadas indicados pelo Ministro de Estado de Minas e Energia:
II - um Conselheiro indicado pelo Ministro de
Estado do Insuisiamenta Orçamento e Geias na forma do
art. 61 da Lei o* 9.649, de 27 de maio de 1998;
III - um Conselheiro eleito pelos acionistas minoritários, pessoas físicas e jurídicas de direito pra saio.
2' O Presidente da ELETROBRÁS será escoltado dentre os membros do Conselho de Administração.
a 3* A Diretoria-Executha compor-se-á do Presidente e dos diretores.
O Presidente e os diretores não poderão
exercer funções de direçAo, administração ou consultoria
em empresas de economia privada, concessionárias de serviços públicas de energia elétrica, ou de empasas de direito privado ligadas de qualquer forma ao setor elétrico.
salvo nas subsidiárias, controladas e empresas cenwessmnáriux soba controle dos Estadas em que a ELETROBRAS tenha participação acionária, onde poderão exercer
cargos no conselho de administração, observadas as disposições da Lei n1 9.292, de 12 de julho de 1996, quanto
ao percebimento de remuneração." (NI()

'Art. 4' A assunção, pela União. dos direitos e
obrigações referidos no an. terá como condição a ocorrência dos eventos a seguir indicados:
I - homologação de desistencia da tição do Mandado de Segui:una . ni 96.01.462-4. em tramitação no Tribunal Regional Raknal da 1" Região;
II - liberação dos equipamentos armazenaku
nos portos localizados no Estado, sem ónus das taxas de
armazenagem;
•
III - transferência dos recursos caucionados na
Caixa Econômica Federal . CEE siara a conta do Tesouro
Nacional. correspondentes aos valores pagos pela União.
de responsabilidade da CEE.E. decorrentes do Acordo Brasil/França e do Acordo no âmbito do chamado Clube de
Paris, até 3 de agosto de 1998;
IV - transferência dos tamisas caucionados na
CEP para a conta do Tesouro Nacional, correspondentes
aos valores pagos pela União, decorrentes do contrato firmado entre a República Federativa do Brasil, por intermédio do Banco do Brasil S.A., e a República da França,
mu 21 de janeiro de 1981, registrado no Banco Central do
Brasil sob o n' 121/0114;
V - assunção do compnanisso de honrar, tempestivamente, as obrigações de responsabilidade da CEEE
no Ambito das Acordos Brasil/França c do Clube dc Paris.
relativos ao •registro a' 1213.1113 do Banco Central do
Brasil;
VI - quitação total à União de todos os valores
relacionados com o projeto de construção da Usina de
Cambeta III.' (NR)

O PRESIDENTE PA REPÚBLICA. no uso da atribuição
que lhe confere o an. 62 da Constituição. adota a seguinte Medida
PmvisMia, com força de lei:
An. Para aquisição de bens e serviços comuns, a União
poderá adotar licitação na modalidade de pregão, que será regida por
esta Medida Provisória.

An. 2' Pregão é a niodalidade de licitação para aquisição de
bens e serviçais comuns, promovida exclusivamente no Ambito da
União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, an que
disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances on
sessão pública.
Parágrafo único. Poderá ser realizado o pregão por meio da
utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de
regulamentação específica.
Art. 3' A fase preparatória do pregão observará o seguinte:
I a autoridade competente justificará a necessidade de conCaução e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação,
os cofiarias de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos
para fornecimento;
11 - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e
clara, vedadas especificações ate, por excessivas, inekvantes ou desnecessárias. limitem a compaição;
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das
definições referidas no inciso I deste artigo c os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o
orçamento, elaborado pelo tbealo ou entidade promotora da licitação,
das bens ou serviços a serem licitadas: e
IV - a autoridade competente designará, dentre as servidores
do /ripo ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva
equipe de apoio, cuja atribuição acluI, dentre outras, o recebimento

