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DEPARTAMENTO NACIONAL
PE ESTRADAS DE RODAGEM
PORTARIA DE 2 DE ABRIL DE 1962
O Di retor 'Geral do Departamento
Nacional de Estradas de_ Rodagem,
de acôrdo com as atribuições que lhe
conferem os itens XX-NU, 'XLIV e
XLIX do artigo 142, do Regimento
Aprovado pelo Decreto n 44.656, -de
17-13-58 e com fundamento no artigo
26 da Lei 3.780, de 12-7-60, regulamentada pelo Decreto n9 50.314 de
4-3-61 e tendo em vista a autorização presidmcial exarada no memorando GP-D.N.E.R. de 12-4-61, resolve:
N9 347 - I - ' Admitir, - Cleris
Raphanelli, eCapiloto e mecânico de
•aeronave, pertador das licenças, de
piloto comerc'al n9 1.712 (co-piloto)
•
e de mecânico de aeronave n9 402,
expedidas pela Diretoria da Aeronáutica Civil do Ministério da. Aeronáutica, a pelo prazo de um exercício finalieeiro, com o salário meneai de
Cr$ 72.500,00 (setenta e dois mil e
quinhentos cruzeiros);
- Fixar a diária máxima • de
-Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzentos
cruzeiros), para de.spezas de alimentação e pousada:- •
III -'Fixar em Cr$ 725.00 (setecontos e vinte e cinco cruzeiros),
como pagamento extraordinário Por
hora de voo noturno; •
IV - A presente portaria depois
de aprovada pela Delegação de
on.
C
erble, produzirá seus efeitos a Partir
•
de 1-1-1962, revogando a Portaria
n9 83, de 29-1-62, publicada no Boletim Adminietnativo n9 5, de 29 de
janeiro de 1962. - Jose Lafayette
Silv!ano, do Praao, Diretor Geral.
PORTARIA DE 6 DE SETEMBRO
DE 1963
•
.
. O Diretor Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
• de acôrdo com as atribuições que lhe
conferem os itens XXXI, '2,arcr e
XLIX, do artigo 142, do Regimento
aprovado pelo Decreto n9 44.656, de
• 17_10-58 e, com fundamento no artigo
26, da Lei n9 3.780, de 12 de julho de
• 1960, regulamentada pelo Decreto rale
mero 50.314, de 4 de- março de 1961
e tendo em vista a autorização preste
dencial de 18-4-63, exarada no Processo n9 33.377-63, resolve:
N9. 1.286 - I - Admitir - 'wernando Pontual de Souza Leão. engenheiro, . portador da Certidão do
C.R.E.A., n9 46-63, da 2 9 Região,
até 31 de dezembro do corrente exercício, com salário de
Cr$ 97.509,00 (novn
ta e sete Mil e
quinhentos cruzeiros), para . prestação de serviços profissionais a êste.
Departamento, na jurisdição do 40

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PUBLICAS'
•

f

•

Distrito Rodoviário Federal_Recife, 1 1960, regulamentada pelo Decreto mui..
Pernambuco.
mero 50.314, de 4 de março de 1961 e
II - A presente portaria' semente tendo em vista o constante do Proproduzirá os seus efeitos, anás apro- cesso n9 25.501-64, resolvei
vação da Delegação de Coatrôle, N 1.539 - I Renovar,. Por um
Roberto Ferreira Las sanoc, Diretor exercício financeiro a 'partir de 1 9 de
Geral.
janeiro- de 1e64, nos seus efeitos, a
N9 1.287 I - Admitir --- Roberto Portaria n9 1.286, que admitiu FerMasc
arenhas, engenheiro, portador da nando Pontual de Souza Leão, EngeCertidão do C. R. E. A., n9 53-63, nheiro portador da Carteira do
da29-Ttegião, até 31 de dezembro do C.It.E.A. n9 46-63, da 29 Região com
corrinte exercício, com o salário Men- o salário mensal de Cr$ 97.5CO300
sal de Cr$ 97.500,00 (noventa e sete (noventa e sete mil e quinhentos crumil e quinhentos cruzeiros), para zeiros), para prestação de serviços
prest ação de serviços profissionais a prefissionals a êste Departamento, na
este Departamento, na jurisdição do jurisdição do 4 9 Distrito Rodoviário
49 Distrito Rodoviário Federal
,Re- Federal.
cife -PE.
II - A presente portaria, após
II - A presente portaria .sômente
produzirá os seus efeitos, após apro- aprovação da Delegação de Contrôle,
vação da Delegação de Controle. - produzirá seus efeitos financeiros a
Roberto Ferreira Lassance, Diretor- partir de 1 0 de . janeieo de 1964. eJaciritho Xavier Martins Júnior, Di.,
Geral.
•
retor Geral. PORTARIA DE 6 DE AGOSTO
PoRTARIAs DE 21 DE AGO$T0
DE 1963
DE 1964
O Diretor Geral do 'Departamento
N9 1.682 *- I
Renovar, P"ara
Nacional c* Estradas de . Rodagem, êste exer
cício financeiro a partir de
de acôrdo com as atribuições que lhe 1 (hum) de ;janeiro de 1964, sem que
conferem os itens XXXI, XLIV e importe, para o servidor, garantia . de
XLIX, do artigo 142, do Regimento permanência durante o exercício, a
aprovado pelo. Decreto W 44.656, de Portaria n9 1.698, de 2.10.63.
17-10-58 e, com fundamento no artigo
II - Conceder aumento de 90% ao
26; dá Lei n 3.780, de 12 de julho
de 1960, regUi
amentadakkeio Decreto Pilõto José Carlos Lemos Marconda licença
no 50.314, de 4 de março de 1961, e des, aeronauta,' al n9 ..78, expedida
tendo em vista a autorização presi- de pilõto comeci
dencial de 18-4_63, exarada no Pro- pela Diretoria de Aeronáutica Civil,
sôbre os salários que lhe foram 'atricerso n9 33.377-63, resolve:
N9 1.288 - I --- Admitir -- Luz buídos • pela , supracitada portaria, fiLustasa Cantarei!, engenheiro, porta_ xando-os em Cr$ 330.600,00 - (trezendor da Certeira do C.R E.A., nú- tos e trinta mil e seiscentas cruzeimero 831-D, da' V Região, até 31 de ros), na forma do actedo salarial
dezembro do corrente exercício, Pom firmado entre o Sindicato Nacional
o zelado mensal de_ Cr$ " 97.500,00 das Empresas Aéroviárias, Sindicato
(noventa e sete • mil e quinhentos Nacional dos Aeroe árias, Sindicato
cruzeiros), para prestação de serviços Nacional -des Aeronautas, Sindicai&
profissionais a éste Departamento, na dos Aeroviários do • Detiado de São
jurisdição do 49 Distrito Rodoviário Paulo, Sindicato dos Aereviári6. de
Federal-Recife-Pe.
Recife e Sindicato dos AerOviários de
II - A presente portaria sômente Belo Horizonte, o Ministério do Traproduzirá os _seus efeitos após apro- balho e Previdência SoCial e. o Mivação da Delegação de ' Contrôle. - nistério da Aeronáutica.
Roberto Ferreira Lassa nce, Diretor
.Fixar a diária máxima em
Geral,
1/30 avos do vencimento para des• PORTARIA DE 6 DE AGOSTO
pesas de elimentação e pousada, obeDE 1964
decido o disposto no Decreto n9
O Diretor Geral do Departamento 52.388, de 20 de agôsto de 1963, D. O.
Nacional -de Estradas de Rodagem. de 21 de .agásto do mestne ano. •
de aclarda•tom as atr.buiçÕes que lhe
IV - Fixar em C:' 3 309,00 (três
cenfere os itens XXXI e XLIX,' do mil, trezentos e seis cruze iros a
artigo 142, do Regimento aprovado gratificação por hora' de vôo, não
pelo Decreto n9 44.658, de 17-10-58 podendo o total desta gratialcinão
e com fundamento no artigo 26 da. ultrapassa:. aos 2/3 dos vencimentos
da Lei n° 3.780, de 12 de julho de 'fixos_
•

V - Autorizar, o desconto de 20%
sõbre 'os aumentos correspondentes
ao anés de- janeiro do corrente ano,
para recolhimento da quantia apurada ao Sindicato Nacional dos Aeronautas,
,
VI - A presente portaria, após
aprovação da Delegação de Contrôle, produzirá seus efeitos financeiros
a partir de 1° de dczcmoro de 1963.
,N 9 1.633 -- I - Renovar, para êste
exercício financeiro a partir de '1
(hum) de janeiro de 19e4, sem que
Importe, para o servidor, garantia de
permanência durante o exercício, a
Preteria n9 1.699, de 2.10.63.
II - Conceder aumento de 90% ao
Piltito Miguel Angelo de Mello Severiano, aeronauta, portaeor da acença 'de pilõto comercial n9 710, expedida pela Diretoria de Aeronáutica Civil, sõbre os salário-5 . que lhe
foram atribuidoe pela supracitada
portaria, fixando-os em Cr$
330.690,00 (trezentos e trinta mil e
seiscentos cruzeiros), na forma do
acôrdo salarial firmado entre o Seidicato Nacional das Empresas Aeroviárias, sindicato Nacional dos Acroviárias, Sindicato Nacional dos Aeronautas, Sindicato dos Aeroviárlos do
Estado de São Paulo, Sindicato dos
Aereitiáriot de Recife e Sindicato doe
Aeroviários de Belo. Horizonte, o Ministério do Trabalho e Previdência
Social e o Ministério da Aeronáutica.
nt- Fixar a diária máxima em
1/30 avos do vencimento para despesas de alimentação e pousada, obee
decido o disposto no Decreto n 9
52.388, de 20 de agOsto de 1963, DD,
de 21, de agõsto do mesmo ano.
YV - Fixar em Cr$ 3.306,00 (três
mil,- trezentos e- seis cruzei:os); a
gratificação por hora de vôo, não podendo o total desta gratificação ultrapassar aos' 2/3 dcs3 vencimentos
fixos. •
- Autorizar o desconto' de 20%
Obre os aumentos correspondentes
Ro mês de -janeiro do corrente ano,
para recolhimento da' quantia apurada ao Sindicato Nacional dos Aeronautas.
- 'A presente 'pertaria, após
aprovação da Delegação de Contrõle,
produzirá seus efeitos financeiros a
partir .de 19 de dezembro de 1963.
N9 1.684 - I . - Renovar, para Aste
exercício financeiro a partir de 1
(hum) 'de janeiro da 1964, sem que
imyorte, para o servidor, garantia, de
permanência durante o exercício, as
Portarias na. 1.179, de 3.7.01, 81, do
29.1.62, 346, de 2.4.62, 952 de 19.7.
62, 1.525, ,de 5.11.62 e 1.298, de
11.9.63.
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— As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais, diãriamenté, até às 15 horas.
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EXÈ'ED1E-NT-E
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 4NIACIONAL
DIRHTOR • GERAL

— As reclamações pertinenALEERTO DE BRITO PEREIRA
tes à matéria retribuída, nos caCHEFE DA SEÇÃO OH emoiiçÁo
sos de erros ou omissões, deverão CHEFE DO ~viço gut p uut.ic.Açbas
FLORIANO GUIMARÃES
MURILO
FERREIRA
ALVES
ser formuladas por escrito,- à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
DIÁRIO OFICIAL
horas, no máximo até 72 hoz ds
scçÃo 1 - PARTE II
após a saída dos órgãos oficiais.
órgão desnudo à r(bliCação dos ates da administreção descentralizada
--- Os originais deverão" ser
Irnpasso ras (aleiras do DeFertamento de Imrrensa Nacional
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por, quem de direito,
•
ER A sai A
rasuras e emendas.
ASSINATURAS
Excetuadas as para o exterior, que serão sempre anuais, as REPARTIÇÕES E PARTICULARES.
FUNCIONÁRIOS,
assinaturas poder-se-ão tomar,
Capital e Interior:
Capital e- Interior:
em qualquer época, por seis meses ou uni ano.
600
Semestre .
Cr$
450„
Semestre . •... Cr$
Ano .
Cr$- 900 ,)
..... Cr$ 1.200
— As assinaturas •vencidas Azio
poderão ser suspensas Sem aviso
Extei-ior:
Exterior:
prévio.
Cr$ 1.300, Ano .
Cr$ 1.000
Anu •
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de vali- registro, o mês. e o ano em que jornais, devem os assinantes providenciar 4a respectiva renovação
dade .de suas assinaturas, na findará.
A fim de evitar solução de com antecedência Mínima de
parte superior do enderéço vão
dias.
impressos o número do talão de continuidade no recebinzento dos trinta (30)
_

Março de 1965
. — As Repartições Públicas
cingir-se-ão às assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, enz qualquer época, pelos órgãos compe.
tentes.
— A -fim de possibilitar a remessa de valõres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os interessados preferencialmente cheque ou vale postal,. emitidos a
favor do Tesoureiro do,Depar-tamento de Imprensa Nacional.
-- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solici;
tarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federal, para - fazer jus ao desconto indicado, deverá provar'
esta condição no .ato da assinatura.
.
— O custo de cada exemplar
atrasado dos -órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$
se do mesmo
por ano
ano, e de Cr$ 1
decorrido

Diretora de Aeronáutica Civil. sôbre préses Aeroviárias, Sind:cato Nacio- de Aeronáutica Civil do Ministério da

II ___. Conceder aumento de 90%,
Aeroviarios, Sindicato Nado. Aeronáutica, pelo prazo de um exera Comandante Roberto Gonçalves os salários que lhe foram atribuídos nal dos
cício financeiro, com o salário de
Ribeiro, aeronauta, portador da liceir- pela supracitada portaria, fixando-os nai dos Aeronautas, Sindicato dos Cr$ 174000 (cento e setenta e quatro
ça "de pilôto de linha aérea 31 9 910, em Cr$ 220.400,00 (duzentos e vinte Aeroviários do Estado de São Paulo,

cruzeiros), para coordenar, plaexpedida pela Diretoria de Aeronáu- "mil e quatrocentos cruzeiros), na .for- Sindicato dos Aerov:arios de Recife mil
nejar, pilotar e Supervisionar servitica Civil, sôbre os salar1o3 que lhe ma do acôrdo Salarial firmadd entre. e Sindicato dos Aeroviários de Belo ços
de Manutenção e vôo de aeronave.
foram atribuídos pelas supracitadas o Sindicato Nacional das Emprêsas Horizonte, o Ministério : do Trabalho
Aerovalrias; Sindicato Nacional do e Previdência Social e o MinStério
II . — Fixar a diária máxima de
portarias, fixando-os em Cr$
Cr$ 4.733,40 (quatro mil setecentos e
330.600,00 (trezentos e trinta mil e Estado de São Paulo, Sindicato dos da Aeronáutica.
aeiscentos cruzeiros), na forma dó Aeroviários de Recife e Sindicato dos
Fixar a diária máxima em trinta e três cruzeiros e quarenta.
III
—
acôrdo salarial firmado entre o Sin- Aeroviários de Belo Horizonte, o Mi- 1/30 Avos do vencimento para des- centavos) para despesas 'de alimendicato Nacional das Emprêsas Aero- n'stério do Trabalho e Previdência pesas de ,alimentação e pousada, obe- tação e pousada, obedecido o disposto
roviários, Sindicato Nacional dos Ae- Social e o Ministério da Aeronáutica. decido o dispo s to no Decreto 52.388, no Decreto n9 52.388. de 20 de agbsto
•
D.O. de 21 de agasto de 1963.
roviários, Sindicato Naconal dos AeIII — Fixar a diária máxima em de 20 de agasto de 1963, D.O. de 21 ,deIII1963,
— Fixar em Cr$ 1.740 (um mil,
ronáutas, Sindicato dos Aeroviários 1/30 avos do vencimento para des- de dezembro do mesmo ano. *s.
o Estado de São Paulo, Sindicato pesas de alimentação e pousada, obeIV — Fixar em Cr$ 2.204 (dos mil setecentas e quarenta cruzeiros) a'
dos Aer0ViáTiOS de Recife c Sindicato decido o disposto no Decreto 52.388. duzentos e quatro cruzeiros) a gra- gratificação por hora de vôo, não
dos Aeroviarias de Belo Horizonte o de 20 de agasto de 1963, D.O. de 21 tificação por hora de vôo, não po- podendo o total desta gratificação
Ministério do Trabalho e Previdên- de dezembro do mesmo ano.
dendo . o total desta gratificação ul- ultrapassar aos 2/3 dos vencimentos
cia Social e o Ministério da Aerotrapassar aos 2/3 dos vencimentos fixos. IV — Fixar em Cr$ 2.204 (do's mil
náutica.
.
IV — A presente portaria, depoS
duzentos e quatro cruzeiros) a gra- fixados.
aprovada pela Delegação de ConIII — Fixar a diária máxima em tificação por hora de .vôo, não poV — Autoriiar o desconto de 20% de
1/30 avos dos vençimentos para des- dendo 'o total desta gratificação ul- sabre- os atimentos correspondentes trôle, produzirá seus efeitos a partir
pesas de alimentação e pousada, obe- trapassar .aos 2/3 , dos vencimentos ao mês de janeiro do corrente ano, de 6.8.63.
NG 1-.699 — I Admitir • Miguel Andecido o disposto no Decreto n 9 ... fixados.
para recolhimento da quantia apu- gelo
de Mello Severiano, aeronauta,
52.388, de 20 de agôsto ae 1963, D.O,
onal
dos
Ae:
rada ao Sindicato Nac
portador da licença de_pilôto de bilha
— Autorizar o desconto de 20% ronautas.
de 21 de agôsto do mesma ano..
aérea n9 710, expedida pela Diretaria
sôbre os- aumentos correspond mies
Aeronáutica Civil do Ministério da
IV — Fixar em Cr$ .3.306,00 (três ao mês de janeiro do corrente ano,
VI — A presen t e portaria, após de
mil,trezentos, e seis cruzeiros) a para recolhimento da quantia apu- aprovação da Delegação de Contrôle, Aeronáutica, pelo prazo de um exerfinanceiro, Com o salário de ....
gratificação por hora de vôo, não rada ao Sindicato Nac : onal dos Ae-- produzirá seus efeitos financeiros, a cício
Cr$ 174.000,00 (centa e setenta e quapodendo o total desta gratificação ronautas.
de 1 de dezembro de 1963. — tro mil cruzeiros), para coordenar,
partir
ultrapassar aos 2/3 do à vencimentos
Jacintho Xavier Martins Júnior, Di- planejar, pilotar e supervisionar serVI — A presente portaria, apas retor-Geral.
fixos. •
. • . viços de manutenção e vdo de aeroaprovação da Delegação de Contrôle,
nave.
V — Autorizar o desconto de 20,4, produzia
PORTARIA DE 2 DE OUTUBRO
sreus efeitos financeiros a
:
tôbre os aumentos correspondentes partir de 1 de dazembro de 1963.
II -- Fixar a diária máxima de ....
DE 1964
ano,
corrente
•
Cr$
4.733,40
(quatro
mil
setecentas
e
mês
de
janeiro
do
ao
N9 1.686 — 1 — Renovar, para éste
O Diretor-Ger a / do Departamento trinta e três cruzeiros e quarenta cenpara recolhimento da quantia apura- exercício financeiro, a partir de 1 de
da no Sindicato Nacional dos Aero- janeiro de 1964, sem que importe, Nacional de Estradas de Rodagem, tvos) para despesas de alimentação e
de acôrdo com as atribuições que lhe pousada, obedecido o disposto no Denautas.
para o servidor, garantia de •perma- conferem os itens XXXI, XLIV e creta n9 52.368. de 20 de -gasto de
VI — A -presente portaria; após nência durante o exercício, as Por- XLIX, do art. 142 do Regimento apro- 1963. D. O. de 21 de agasto de 1963.
aprovação da Delegação de Contrôle, tarias ns, 846, de 2.7.63, e 1.300, de vado pelo- Decreto n9 44.656, de
III — Fixar em Cr$ 1.74000 (hum
produzirá seus efeitos financeiror a 11.9.63.
17.10.58, e com • fundamento no ar- mil setecentos e quarenta cruzeiros)
•
.
.
por hora de Vôo, não
partir de 1 9 de dezembro de 1963.
II — Conceder alimento de 90% ao tigo 26 da Lei 3.780, de 12.7.64, re- a gratificação
o tatal desta gratificação ul.
.N9 1.685 -- I — Renovar, para "este Co-Pilôto Dalmiro La.dislau do Prado, gulamentado pelo Decreto n 9 50.314, podendo
exercício financeiro, a partir de 1 de aeronauta, portador da licença de. de 4.3.61, e tendo em Vista autori- trapassar nos 2/3 dos vencimentos lijaneiro de 1964, sem que importe, para pilôto comercial n9 1.255, expedida zação presidencial exarada em E.M. xos.
o servidor garantia de permanênc'a pela Diretoria de Aeronáutica Civil, &/n 9 do M.V.O.P., publicata no D.O
IV —.. A presente portaria. depo's de
durante o exercício. a Portaria na- sôbre os salários que lhe foram atri- de 8.8.63, e o constante do Processo aprovada pela DCegação de Caatrôle,
produzirá seus efeitos a partir de 6 de
anero 1.700, de 2.10.63.
buídos pelas supracitadas portarias, 119 45.778-63, resolve:
agasto de 1963.
1.698
—
I
—
Admitir
José
CarN9
fixando-os
em
Cr$
220.400
(duzentos
GO
II — Conceder aumento de 90%
los
Lemos
Marcondes,
aeronauta,
porNo 1.700 — Admitir' Walter Mv",
vinte
mil
e
e
quatrocentos
cruzeiros),
dos
Reis,
Co-Pilõto • Walter Alves Tte:s ca-piloto, portador de licenaeronauta, portador da licença de na forma do adirei° salarial firmado tador da licença de pilôto de l'nha das
pildto comercial no 13, expedida pela entre o Sindicato Nacional dos Em- aérea 11 9 78. expedida pela Diretoria ça de pilOta comercial-n o 15, expedida
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wia Diretoria de Aeronftutica Civil o seu Rem I produzira seus efeitos a o de Professor Catedrático. , EC-501,do Peseotel- da Universidade da Paraiba
o Mlnisterjo da Aeronáutica, pelo partir de 30.9.81. — José Lafayette Quadro de Pessoal Parte Perma- lotado na Secretaria Geral, para exer.
'rezo de um exercício financeiro, com Silviano do Praao, Diretor-Gerai.
nente, do Ministério da Educação a cer a função gratificada de Chefe dl
n salada de Cr$ 116.000,00 (C ento •
Cultura, com exercido na cadeira de Seção de Pataimón'o, Símbolo 3-F, dl
lezeaseas mil cruzeiros), para coordee
Bioquímica Tecnológica da Escola de Serviço de .Engenharia e do Peara
Lar, planejar, pilotar e supervisionar
Engenharia,- da referida 'Universidede. mónlo da mesma Universidade. —
DEPARTAVENTO NACIO:AL
erviços de manutenção e. vao de acre— José Carlos Fonseca Milano, Rei- Guilardo Martins Alves.
iave.
*DE ESTRADAS DE FERRO
tor.
PORTARIA DE 11 DE JANELRO ,
— Fixar a Mexia de Cr$ 3,86490
DE 1965
três mil oitezentos e sessenta e que3? Distrito Ferroviário
UNIVERSIDADE DA PARAIBA
m cruzeiros) para despesas de aliO Reitor da- Un iversidade da Patentação e pomada, obedecido o dia• ATOS DO ENG. CHEFE
PORTARIA DE 13 DE JANEIRO raíba, no uso de suas atribuições, reosto no Decreto n9 52.338, de 20 de
solve:
.
DE 1985
gosto de 1963, D. O. • de 21 de ageato
Proc. n9 1.200-65 -- Portaria númeN.9 16 -- Designar Beatriz Sales,
•
e 1963.
ro
1-39
DF,
de
20
de
janeiro
de
1965.
O
Reitor
da
Universidade
da
PoAesiztente de Educação, nívei 14-A, da
Walter Calmon Navarro Parto, 12 diá- raiba, no uso de suas . atribuições:, re- Quadro de Pessoal da Universidade da
III — F.xar em Cr$ 1.160,00 (hem rias
solve:
po
valor
de
Cr$
11.550,
no
total
.
Paraíba, com lotação fixada na Reidl cento e sessenta cruzeiros) a gra- de Cr$ 138.600 (cento e trinta e oito
N.9 10 — Designar Afiara() Ataide toria, para exercer a fungo gratifi- •
ifloaçâo por hora da vóc), não poderi- mil e seiscentos cruzeiros).,
•Bezerra Cavalcanti, Inspetor de Alu- cada de Chefe da Seção
de Cursos •
e total desta gratificação ultrapasnos, nível 9-A, elo Quadro de Pessoal Conferências, cio Departamento Culsa' aos 2/3 dos vencimentos, .fixos:
da Universidade da Paraíba, lotado na tura/ símbolo 5-F. — Guilardo MarFaculdade de Filosofia, Ciências e Le- tins Alves, Reitor.
IV — A presente portaria, .depois
59 Distrito Ferroviário
tras prestando serviços na Reitoria,
e aprovada pela Delegaçao de Cons'para exercer a função gratificada de PORTARIA DP. 1 DE FEVEREIRO
rôlea prodUzirá seus efeiteu a partir
ATOS
DO
ENG.
CHEFE
DE 1965
Chefe da Seção de Classificação de
e 8.8.1963. — . Roberto Ferreira Las•
Cargos, Símbolo 5-F, da Divisão do
znee, Diretor-Geral.
bidrias
O
Reitor
da
da PaPessoal da mesma Universidade., — raíba, no usa deUniversidade
suas atribuições, re'ORTARIA • DE 3 DE NOVEMBRO
Gaitara° Martins Aires.
.Processos:
•
solve:
DE 1961'
Na 43 — Tornar sem efeito a Pore
NO 1.076-65 — Port. n° 3-PsDP-5, PORTARIA DE 18 DE JANZIRO •
O Diretor.Geral do Departamento
tara n.0 94-64 que nomeou o profesDE 1965 ;
18-1-65, José Danilow Sobrinho, 5
'acionai de Estradas de Rodagem, de de
sor José Rafael de Menezes, para
côrdoi com as atribuições que lhe can- diárias no valor de Cr$ 4.770, no total
O Reitor da Universidade da 'Pa- exercer, em comissão, o cargo ri.e Dina os itens XXXI, XLIV e XLIX do de Cr$ 23.850•(vinte e três mil oito- raíba, no uso de suas atribuições, re- retor do Departananto Cultural, Simsolve:
lato 142,e do Regimento aprovado centos e cinqüenta cruzeiros),
•
5-C.. do Quadro de Peweed da
N.° 14 -a Designar Temi.stocles da bolo
elo Decreto n° 44.656 de 17.10..58 e N9 1.076-65, — Port. n9 4-P/DF-5,
Universidade da Paraíba. — Serafim
de
18-1-65,
Francisco
Ramos,
5
diárias
ern fundamento no Artigo 28 da- Lei
Coeta Brito, Técnico Auxirar de Me- Radrignes lifcrttnez
Nace-Reitor
P 3.780 de 12.6.60, regulementeda no valor de Cr$ 6.360, no total de
canização, nível 9-A, Cd Quadro de exercício.
go Decreto n9 50.214 de 4.3.61 e ien- Cr$ 31.800 (trinta e um mil e oitoe em vista a autorização presidendal centos cruzeiros).
N9 1.076-65 — Port. n° 5-P/DF-5,
tarada no memorando GP- D.N.E.R.
e 12.4.61, resolve, .
de 18-1-65, José Moreira da -Silva, 1
diária .no valor. de Cr$ 5.340 (cinco
— DisPenar lia forma do Artig.a
trezentos e qua•renta cruziros).
12, letra 1, da Consolidação das Leia mil
1.076-65 — Port. n 9 6-P/DF-5,
Trabalho, Luiz Carlos afac:el me- deN9
18-1-65, Miguel. vIoinarovicz, 1 diámico aeroviário p"rtador da licença
' 388 expedida pela Diretoria da Ae- ria no valor de Cr$ 5.340 (cinco mil INSTITUTO DE APOSENI ADO- de Servente, de José Ribamar (lareia, em face de não haver tomado
aulutica Civil do Ministério da ,Ae. trezentos e quarenta cruzeiros).
RIA E PENSÕES DOS EM- posse no wazo regulamentar.
Portamáutica admitido pela portaria núa ar? 1.076-85 — Part. n9 7-P/DF-5,
170 de 3.7.61. pelo praz, de um de 18-1-65, Antonio Barbosa de Melo,
PREGADOS EM TRANSPOR- ria n9 48..222, de 1.11.60, na parte
6 diárias no valor cio Cr$ 14.000. no
temido financeiro;
relativa it nomeação, cm cv.ra',(5.• anTES E CARGAS •
•
total de* Cr$ 72.520 (setenta é Cols
terino, para a classe inicial de tez- •
— admita* Cieis Raphanneili, mil quinhentos e vinte cruzeiros).
reira de"Aténdente, de aosé Ribeinar
apilâto e mecânico, de aeronave, NO 1.076-65 — Port. ri9
RELAÇÃO
C.A.G.B.
N
Q
(117-65
Carvalho, n9 15.124, em face de não
atador • das licenças, de para° co- de 28-1-05, Oscar "Pinheiro8-P/DP-5,
haver tomado posse no prazo reguJUNTA INTERVENTORA
arctai n9 1.712 (co-pilóto) e de me- 1/2 (meia) diária no valor Machado,
lamentar. Portaria n 9 60.535, de 18.
de Cr$ ..
nico de aeronave no 402, expedidas 6.300 (seis mil e trezentos cruzeiros). ATOS DO CONSELHO ADMINIS- de 1965.
•.
la Diretoria da Aeronáutica Civil do
TRATIVO
Torna sela efeito a Portaria
Lnister10 da Aeronáutica, pelo prazo
R-JI n° 642 — 15.1.65 — Demite o ro 58.015, de 6.d.63, que nomeou, em
euna exercido financeiro, com O saservidor Dorivaldo Carmo Rossi, 'es- caráter efetivo, a concursada Geral6,Distrito Ferroviário
ao mensal do Cr$ 50.000,00 .(ein-'
crevente-dactilógrafo,
código AF-204 dina Pásserl, para a serie de ciasse
enta mil cruzeiros):
nível 7, mat. 16.220,- lotado na DE. de Enfermeiro, Código TC-1201, nível
DESPACHO
DO
ENG.
CHEP&
a) fixar, a diária máxima de
i de São Paulo, por ter inlaingido a dis- 17-A, para servir no Hospital Iplatn.
Diárias
1 1.200,00 (hum mil e duzentoe cru
posição contida no parágrafo 1 9 do ga, no Estado de Sá0 Paulo, era lace
Ires) para . despesas de eamentaçao
artigo 207, inciso II, da Lei 1.711, de de não haver tomado posse no prazo
Proc.
n°
1.194-64
—
Ordem
de
Serpousada. regulamentar. Portaria n 9 60.536. 18
viço '119 69 DF/4-65, Dirceu da Silva 28.10.52. Processo, N.M. 154.926,
R-JI n9 649 — 15.1,65 -- Aplica ao de janeiro cie 1965.
b) !liar em Cr$ 500,00 (quinhent.:ks Bergenthal, 3 diárias de valor unitáservidor
Euclides'
Contente,
matricula
Designa o Redator, código EC-305,
uzeiros) como pagamento extraord1. rio correspondente a , Cr$ 10.980 (dez
irto por hora de vôo noturn.,;
mil novecentos e oitenta cruzeiros), 2.577, Contador, nível 17, a pena de nivel 18-6C, Abstal ria Silva Loureiro,
?.) a presente penaria depois de no total de Cr$ 32.940 (trinta e dois demissdo "A bem do Serviço Público" n9 4.229, para substituir o As.seasor
revede pela Delegação de . Contrate, mil novecentos e quarenta. cruzeiros) . de acôrdo com o que dispõe o arta Técnico do CA, 'Renato Rale Rodri.
go 207, itens I, IX e X da Lei nú- gues Cantiello, durante seus impedimero 1.711. de 23.10.52, combinado mentos, na Chefia do Serviço de Dicom o art. 209 da mesma Lei. Pro- vulgação da Secretaria do C. admiN
cesso NM. 131.998. •
nistrativo. Portaria rt 9 60.542, ele 19-1
de 1965.
ATOS DO Par:a:DE-1TE
Aprova autorizando o reembelso no
Autoriza a contagem do tempo de
serviço presta
do pela servidora Iris valor de Cr$ 88.200 (oitenta e oito
mero 54.097, de 5.8.195 ,1, publicado Da Glória da Silva, ao Hospital dos Ser- mil cruzeiros) • referente a presteeãe
UNIVERSIDADE DE SANTA
Diário Oficial na 152 de 7,8.1964.
vidores do Estado e ao Govêrno do de contas do Doutor Hélio Walcacer
MARIA
•.
Presidente da JI. Processo Nal.
A despesa correrá à conta dó Or- Estado do Rio de Janeiro, para fins —
interno da. Faculdade de Fi- de efetivação. Processo NM: 316 — 042 P. 1.947-65.
ORTARIA DE 26 DE OU1 UBP.0 eamento
losofia: -- José Mar feno da _Rocha Prot. 19.224-64.
DE 1954
ATOS DO DIRETOR • DO DITAR..
Filho, Reitor. .
Autoriza, para fins de efetis ação, a TAMENTO DE ADMINISTRAraA0
3 Reitor da Universidade de Santa PORTARIA DE 10 DE SET5earal2Q contagem do tempo de serviço, presGERAL'
tado pelo servidor Jacob Gayoso Cas• , DE 1954
ala, no uso das atribuições qule. lhe
Autoriza
contagem
de tempo ce sertelo Branco ao Estado do Piauí e à
afere o artigo 3.9 de Decreto miprestado pela servidora Wenilde
nes 51.652, de 9.1.1983 e de neônio
O Reitor da Universidade do R i o 1 Prefeitura Municipal de Belém do viço,
rn a Lei .n.° 3.834-C, de 14.12,1950, Grande do sua no uso de suas atri- Pará. Processo NM: 339 P. 20.770 de Pessanha Rocha, Atendcnte, código
P.1703, nível 7, mai: 14.131, lotada
1964.
;olve:
buições, resolve: .
.
.
na Ad. Central, dos serviços prestaq.9 982 — Nomear, interinamente.
Na 1.565 — Reconduzir a contar de Reintegra, na forma do 'disposto no dos à Prefeitura Militar de Deodoro,
scórdo com o item IV do artigo 6 de abril de 1964 Oscar Itlaximillane art. 58, combinado com o art. 59 da para efeito de aposentadoria, dispoda Lei n.9 1.711, de 28.10.1952, Homrieh, Teconolagista, TC-7-7, • do Lei 1.711-52, o Doutor Manoel Bleu- nibilidade e adicional nuns total de
rmen Silveira Netto, para o cargo Instituto Tecnológied do Rio Grande tério de Jesus, n9 14.951, no cargeade 425 dias. Processo NM 302. P. nra
Instrutora de Ensino Superior,. do Sul, pasto à disposição desta Uni- Cirurgião-Dentista, aad'ao TC-a(11, mero 18.342-64.
-504.19, da Cadeira de Didática Ge- versidade, pelo Governo do Estado do nivel 17-A, ad referendum do Egrégio Autoriza a contaaem de teripo ao
, com exercício na Faculdade de Rio Grande do Sul, nomeado pela Conselho .Diretor .do DNPS. Porta- serviço, prestado pelo servidor Ma°sana, em vaga criada e esta- Portaria /1.° 690, de O de enate de 1963, ria n° 60.533. 18.1.85.
noel Walter ela Silva Laranja, Ent .
ite no Quadro de Pezool, de 'con- para exercer, cumulativamente, o carTiorna sem efeito a Poetaria nú- nhetro, código TC-602, uivei 15-B,
anklatle com o Deweto n.9 51.652, go em comi:sada simbolo 5-C. de Di- mero 48.228, de .1.11.60, na parte re- mat. 3.798, lotado na Ad. Cannal das
9.1.1963. e tendo eia vista o que retor do Instituto de Teconot rede Ali- it:Otto. a nomeação, em caráter inte- serviços pastada; ao Govérna cio Ri)
ta Ao artigo 1.9 do Decreto mi- mentar, da mesma Universidade, com rino para a classe iniaal da carreira Grande do 511, para Kelt° 13
•
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scritadoria, disponibilidade e adicto: tadoria Geral, ,para empenho do sal- referente ao servidor Estevam Heri- e quinhentos cruzeiros), de acôrdo
. riais, num total de 92; dias. Processo do credor de Cr$ 22.800 (vinte dois nes Barbosa, Escrevente-dactilógrafo, cum a R-JI 578, de 30-12-64. Ordem
mil e oitocentos cruzeiros), condido- nível 7, mat. 6.183, pelo prazo de 30 ele Inspeção n9 009-65. - Prazo: 15
i,J7.P. 24.417-64.
Autoriza contagem de temPa de ser- riado à existência da verba. Proces- (trinta) dits. O pagamento das dia- dias. NM 041 - P. 01.933-65.
rias no valor de Cr$ 189.000 (cento e Determina a viagem do servidor Alviço. p-estado pelo servidor Pery Pe- so NM: 490. Prot. 30.853-64. •
Aprova' a prestação dá contas (Via- oitenta e nove mil cruzeiros) será uis io Fernandes Leite, matricula ....
reira Cortes, Laboratorista, nível 9,
mat. 10.069, lotado na Indústria Fax- gem Ô DE em São Paulo, período de realizado por conta do Empenho nú- n9 510, pelo prazo de 15 (quinze) dias
macautica; dos serviços prestados ao 7 a 16.12.64), do servidor Manoel mero 91-65, já efetuado nesta A.C.
e autoriza o pagamento de
DTS. n9 09 -- 18-1-65
Determi- Cr$ 220.500,00 (duzentos e vinte mu
Colégio Militar, para efeito de drpo- Senna, no valor de Cr$ 223.080 (dudini!idade e adicionais, num total' de zentos e vinte e três mil e oitenta na a prorrogação da viagem autori- e quinhentos cruzeiros), de acôrdo_
1.207 dias. Processo Nlvl: 417 Prot. cruzeiros), encaminhando à Conta- zada pela DTS 106-64 e 133-64, re- com a R-JI 578, de 30-12-64. Ordem
doria Geral, para Empenho do saldo ferente à servidora Glecy Gonçalves de Diligência n9 005-65. - Proc.
.247-64'. .
credor de Cr$ 13.080 (treze mil e oi- Peres, mat. 13.082, Escrevente-dactiAutoriza contagem de tempo de ser- tenta cruzeiros), condicionado 'à exis- lógrafo, nível 7, pelo prazo de 30 (trin- n9 .041. --- Prot. n9 01.934-65.
viço, prestado pela servidora Astro- tência de verba. Proc. NM 490 P. ta) dias. O pagamento das diárias ATOS DO PROCURADOR-GERAL
gilcia Lins de Melo, Escriturária, Ur- :30.853-64).
no valor de Cr$ 189.000 (cento e oiDetermina que a Chefe da Secreta-, digo AF-202, nível 10-B, mat. 3.741,
Aprova prestação de contas (Via-, tenta e nove mil cruzeirds) será rea)(liada na Ad: Centrai, dos serviços gem às DE's no 'Paraná, Santa Cata- lizado por conta do Empenho 94!65, ria da Procuradoria-Geral, 4-F, Sarah
Orencel, matricula , n9 611, viaje ao
' pre.stados ao Instituto Brasileiro de rina e Rio Grande do Sul), período j4 efetuado nesta A. C.
Estado da Bebia, a fim de inspecioGeografia e Estatística, para efeito de de 7 a 26.12.64, do servidor Armando
aposentadoria, disponibilidade e adi- Ochiuzzi, no valor de Cr$ 171.255 DTS. n9 10 - 18-1-65. - Determi- nar e atualizar os serviços da Secreclonals, num total de 3 anos e 2 dias (cento e setenta e dois ml e duzentos na , a prorrogação da viagem autori- taria da DE de Salvador, arbitranzada pela, DTS. n9 106-64 e 130-64, do-lhe em Cr$ 99.000,00 (noventa e
KM: 445 P. 28.180-64.
e cinquenta e cinco cruzeiros), enca- referente
a servidora Deolinda • Costa nove mil cruzeiros) O Valor relativo
minhando
à
C.
Geral,
para
empenho
Autoriza pagamento ae Gratifica:
iedel Estatística, nível 17, matricula a 10 diárias do saltCrio-minimo de
do
saldo
credor
de
Cr$
25.855
(vinte
r• ci Adicional, ao servidor Miguel Ann9 .641, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Salvador - Bahia, conforme Empetardo Luiz Filho, Fiscal de Previdén. e cinco mil oitocentos e cinquenta e O pagamento das diárias no valor de nho mi? 118. DTS. 003 - 18-1-65.
à
exiscinco
cruzeiros),
condicionado
rt, código P. 2.104, nível 18-B, 'ma.
Cr$ '378.000,00 (trezentos e setenta e
ATOS DO CONTADOR GERAL
tricula 333, lotado na Ad. Central, na tência 'de verba. Processo NM 490 P. oito mil cruzeiros) será realizado
por
30.853-64.
1,9e de 25 por' cento, a contar de 6.11
DTS.
n9 002 -- 19-1-65. - Deterconta do Empenho n9 93-65, já efede 1964. Processo NM) 798 F'rot. nu- ATOS DO DIRETOR Dó DEPARTA- tuado nesta A. C.
mina que a servidora. Nadir de Carmerei 47.079-59.
MENTO DE BENEFICIOS
Cosserme11,- Oficiala de AdmiDTS. ri? 11. - 18-1-65. Deter- valho
nistração, nível 12 - matricula ....a
Autoriza pagamento .de gratificaDTS. n9 02 - 14.1.65 - Determi- mina a prorrogação da viagem auto- ri?
2.235, viaje a DE no Espirito Sanção de função,, à servidora Marlene na a prorrogação da viagem autoriza- rizada pela DTS. n9 106-64 e 134-64,
Graça Teixeira da Costa. Escriturá- da pela DTS ri9 104-64, ref.' à servi- referente a servidora Jorgeta Azouri to, pelo prazo de 60 dias, em objeto
ria, código AF-202, nível 8-A, rriatri• dora Therezinha Monteiro, Laborato- Castelar, -Escriturária, nível 10-B, de serviço, autorizando o pagamento
cuia 12.286, lotada na Ad. Centra', rista, nivel 8-4; mat. n9 10.772, pelo matricula n9 2.363, pelo prazo de 30 de Cr$ 270.000,00 (duzentos e setenta
ref, ao período de 2.12.64 a 6.1.65, prazo de 60 (sessenta) dias. O paga- (trinta) dias. O pagamento das diá- mil cruzeiros), correspondente a 3(L.
diárias. •
em que substituiu o Chefe da Seção mento' das diárias no- valor de
rias no valor de Cr$ 252.000,00 (dude Cadastro Mobiliário .da Divisão de Cr$ 427.200 (quatrocentos e vinte e zentos
- DELEGACIA ESTADUAL
.e cinqüenta e dois mli cruzeiMaterial do Departamento de Admi- sete • mil e duzentos cruzeiros) será ros) será realizado por conta do EmDE ALAGOAS
nistração Geral, no valor de
realizado por conta do Empenho nú- penho n9 95-65, já ,efetuado • nesta
ATOS
DO DELEGADO
Cr$ 170.400 (cento e setenta mil e mero 83-65. já efetuado nesta AC.
A. C.
quatrocentos cruzeiros). NM: 024 P
Determina a prorrogação da viaAutoriza
pagamento
'referente a ser01.206-65.
gem autorizada pela DTS n9 104-64, DTS. n° 12. - 18-1-65. - Deter- -viços odontológicos prestados à DE.
mina
a
prorrogação
da
viagem
autoqualidade de Dentista credenciado
Concede salário-família ao servi- referente ao servidor Joaquim de Alpela DTS. ri9 106-64 e 129-64, ria
durante o mês de junho, ao Dr. José
dar Hélino de Carvalho, servente, có- meida, Escriturário, nível 10-B, ma- rizada
referente
ao
servidor
Alfredo
Gonçaldigo GL-104, nível 5, mat. 17.144, los tricula n9 1.842, pelo prazo de 60 (ses- ves Manso, Escriturário, nível 8-A, Alexandre Sobrinho. Prot. n9 320-64.
- Volume V.
tacto na Ad. Central, ref. à sua filha senta) dias. O pagamento das diárias
n° 4.426, pelo prazo de 30
Autoriza pagamento referente a serMaisa (nascida a 3.10.64), a contar no valor de Cr$ 427.200 (quatrocentos matricula
(trinta)
dias.
O
pagamento
das
diádá outubro de 1964. 489 P, nú- e vinte e sete mil e duzentos cruzei- rias no valor de Cr$ 252.000,00 (du- viços médicos prestados à DE. na
ros), será efetuado por conta do Emqualidade de clinico credenciadb, dumero 30.644-64.
penho n9 83-65, já efetuado nesta A. zentos e cinqüenta e dois milcruzei- rante o mês de junho, ao Dr: José
ros) será efetuado por conta do Em- Casado Valente de Lima. Prot.
-ATOS DA DIRETORA DA DIVISA° C. DTS. n9 3 - 14.1.65.
penho ri . 96-65, • já efetuado nesta n9 358-64. - Volume VI.
DO PESSOAL
DTS. n° 4 - 14.1.65 - Determina A. C.
Autoriza pagamento referente a serConsidera efetivada, a- dactilografa, a prorrogação da viagem autorizada
Autoriza pagamento "por Serviço viços médicos prestados a esta DE.
interina, código AF-503, nível 7-A, da pela DTS n° 104-64, referente à SerQuadro de Pessoal, Parte Permanen- vidora Geralda Souza de' Oliveira, Extraordinár
io na Seção de Revisão na qualidade de cirurgião credenciado,
te, Maria de Lourdes Bezerra Mene- Atendente, nível 7, matricula núme- de Benefícios, concedidos 66 (sessen- durante o mês de . junho, ao Dr. Raizes, n° 14.780, a contar (i.e 9.4.64, ro 3.227, pelo prazo de 60 (sessenta) ta) dias, empenho n9 40-65, aos se- mundo Campos. - Prot. n9 902-64.
tendo em vista • o disposto no artigo dias. O pagamento das diárias no va- guintes servidores: Diree de castro - Volume V.
Concede salário-familia ao Dr. José
19 da Lei n9 4.054, de 2.4.62, publi- lor de Cr$ 320.400 (trezentos e vinte Moreira, nivel 7, matricula n 9 5.775
cada no D.O. de 9.4.62.
mil e quatrocentos cruzeiros) será efe- Cr$ 49.999,00; - Holanda C. Domin- Corrêa Filho, no valor de Cr$ 4.000,00
Considera efetivados, em vista do tuado por conta do Empenho núme- gues; nível 7, matricula n 9 11.729, (quatro mil cruzeiros). - Prot.
•
disposto no art. 19 n9 4.054. de 2.4 ro 85-65, já efetuado nesta A.C.
Cr$ 49.999,00; ,•Jorge Assa 'Malta', ní- 119 1.014-64.
de 1962,. publi
cada no D. O. de 9.4.62 DTS. n9 05 - 14.1.65 - Determi- vel 16, matrícula n9 15.995,
Autoriza
pagamento
de
diárias
e loos servidores intèrinos, do Quadro de na a proarogaeão da viagem autori- Cr$ 107.332,00; Odette Souza Gania, comoção referente ao mês de junho
Pessoal, Parte Permanente; a seguir zada •pela DTS. n° 104.64, referente nível 5, matricula 'n9 14.784,
relacionados': Hugo da Silveira Lino à servidora Antonieta Rezende Cas- Cr$ 43.999,00; Célia Gomes, nível 12, ao servidor Antônio Romão Vieira. n9 14.496, Oficial de Administração,' tro, Técnica de Mecanização, nível 16- matricula n9 5.454, Cr$ 78.666,00, no Prot. n9 .494-64. - Volume 'I.
código AF-201, nível 12-A,, a contar 5, mat. 2.993, pelo prazo de 60 (ses- montante de Cr$ 329.995,00 (trezentos
Autoriza pagamento de diárias e lode 9.4.62; Aurea Gomes de Oliveira, senta) dias." O pagamento das diá- e vinte e nave mil e novecentos e no- comoção referente aos períodos de 1
ri 93.608, Enfermeira, código TC-1201, rias no valor de Cr$ 534.000 (qui- vento e cinco cruzeiros). (Proc. ri? 31 a 17 e 19 a 30-6-64 ao servidor Manível 17-A, a contar de 9.4.62; Sylvia nhentos -e trinta e quatro rnil cru- - Prot.. n9 1.457-65.
nuel Uchôa da 'Rocha Barros. Prot.
.
de Azevedo Silva, n° 14.16°, Atenden- zeiros) será realizado por conta do
n9 856-64.
te, código P-1703, nível 7, a contar de Empenho n° 86-65, já efetuado nes- ATOS DO DIRETOR DO DEPARAutoriza pagamento de diárias e lo25.12.64: Dirce de Castro Moreira ta A.C.
TAMENTO DE ACIDENTES • comoção referente ao mes de junho,
n9 5.775, Atendente, código Pa1703,
DTS. n° 06 - 14.1.65 - DetermiDO TRABALHO
ao servidor Aurélio Malta de Oliveira.
nível 7, a contar de 24.3.63.
na a prorrogação da viagem autoriAutoriza pagamento de diárias de Prot. n9, 1.636-64. Valor:
zada pela DTS n° 104-64. referente ao
locomoção no período de 1 - 12 - 64 a Cr$ 3.300,00 (três mil e trezentos cruATOS DO DIRETOR DO DEPARTA- servidor José Salgado Góes, Escritu- 31-12-64,
a Inspetor de RISCOS - De- zeiros).
MENTO DE ARRECADAÇ;AO E
rário, nível 10-B, mat. 2.469, pelo
FISCALIZAÇAO
prazo de 60 (sessenta) dias. O paga- partamento de A., T, no valor -de
Autoriza pagamento de diferença de
Cr$ 163.880,00 (cento e sessenta e diárias, ao servidor Lafayete Pacheco
mento das diárias no valor de
Aprova a prestação de contas (cia- Cr$
três
mil
e
oitocentos
e
oitenta
cruzei(quatrocentos e vinte e
Filho, no valor de Cr$ 23.580,00 (vinte
rem às DE's no Rio de Janeiro e Ba- sete 427.200
mil e duzentos cruzeiros) será ros)... Processo n9 383 - Prot.
e três mil e quinhentos e oitenta cru-.
)iia, período de 7 a 26.12.64)., do ser- realizado
ti? 22.832-63. -- Empenho n 9 2.863.
por
conta
do
Empenho
82
Zeiros). Prot. n9 67-64.
vidor Wilson Santana Soares, no va- de 1965, já efetuado nesta A.C.
DTS. n 9 4. - 14-1-65. -- DeterAutoriza pagamento de Ajuda de lor de Cr$ 228.200 (duzentos e vinte e
mina que a servidora Eulália Miran- Custo, ao servidor Lafayete pacheco
DTS.
n9
07
18.1.65
Determioito mil e duzentos cruz, lros) enca- na a prorrogação da viagem autori- da, Escriturária, nivel 10, matricula Filho, no valor de Cr$ 85:000,00
Ininhando à Contadoria Geral, para zada pela DTS n9 106-64 e 131-64, re- n 9 1..814, viaje a Recife por 30 dias, (oitenta e cinco mil cruzeiros) . Prot.
empenho do saldo credor de . . .... ferente à servidora Alice Pandolfo em objeto de serviço, estipulando ri? 67-64.
Cr$ 30.200 (trinta mil e duzentos em- Coelho,
Escriturária, nível 8-A, ma- Cr$ 198.000,00 (cento e noventa e oito Concede salário-fanillia ao servidor
melros), condicionado à, existência de trícula 13.604,
pelo prazo de 30 (trin- mil crilzeiros) referentes a antecipa- Cardênio César Cardoso, no valor de
Verba. Processo, NM: 490 Prot. 30.853 ta) dias'. O paramento
•
das diárias no ção de diárias.
Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros) .
de 1964.
valor de Cr$ 252.000 (duzentos e cinProt: n9 1.955-64.
ATOS DO
INSPETOR GEItAL
,
Aprova a prestação de contas (Via- quenta e dois ,mil cruzeiros) será reaDefere cômputo de fewipo de serDetermina a viagem do servidor viço do servidor Eliezer Oliveira de
rem à DE em Minas Gerais, período lizado por conta do Empenho n° 92
pelo ,prazo de 15 (quinze) dias Joa- Souza. Prot. n9 -1.112-64. •
7 a 26.12.64), do servidor Paulo de 1965, já efetuado nesta A.C.
DTS. no 08 - 18-1-65 - Deter- quim Gomes dos Anjos, matricula
9a Silva, no valor de Cr$ 232.800 (duDefere contagem de tempo de serkentos 'e trinta e dois mil -e ()lir:e...en- mina a prorroearão da viagem au- n9 2.566, e autoriza o pagamento de viço do servidor João Tenório de LiCr$
220.500,00
(duzentos
e
vinte
mil,
torizada
pela
DTS.
n°
106-64
e
132-64,
luva cruzeiros), encaminharaiw 4 s'aanma. Protocolo n° 1.629-64
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Defere cômputo de tempo de serviço da servidora Claudete Mala Tenório Cavalcante. Prot. n9 2.050-64.
Defere contagem de tempo de serviço do servidor José Moura Rodas.
•
•
Protocolo n9 1.948-64.
Defere cômputo de tempo de serviço d .oservidor Gilberto de Medeiros
Netto. Prot. -n9 1.948-64.
Defere cômputo • de tempo de serviço do servidor Jorge de Moura Cavalcante. Prot. n9 1.967-64.
Autoriza pagamento "PC"' n9 9-64,
ao servidor Lafayete Pacheco Filho,
no valor de Cr$ 190.316,00 (cento e
noventa mil e trezentos e dezesseis
cruzeiros). Prot. • ia9 87-64.
Autoriza pagamento ao servidor
Afrânio Barbosa, no valor de
Cr$ 265.250,00 (duzentos e sessenta e
cinco mil e duzentos e cinqüenta cruzeiros). Prot. n9 419-64 — Volume V.
Autoriza pagamento de diárias e
transportes — viagem em objeto de
serviço. Valor: Cr$ 280.980,00 (duzentos e oitenta mil e novecentos •
oitenta cruzeiros).
Autoriza pagamento de serviços
odontológicos prestados à, DE. çomo
dentista credenciado durante julho,
ao Dr. José A. Sobrinho, no valor de
Cr$ 172.900,00 (cento e setenta e dois
mil e novecentos cruzeiros). Prot.
n9 320-64.
Autoriza pagamento de serviços médicos — laboratoriais prestados a . esta
DE. como analista credenciado . durante julho, ao Dr. José rt: L. Lima,
mo valor de Cr$ 172.900,00 (cento e
setenta e dois mil e novecentos cruzeiros). Prot. n9 321-64. — Volume VI.
Autoriza pagamento de serviços médicos prestados a esta DE. como clinico credenciado, durante . julho, ao
Dr. Djahna de Albuquerque Loureiro,
no valor de Cr$ 97.500,00 (noventa e
sete mil e quinhentos cruzeiros).
Prot. n9 332-64. — Volume VI.
Autoriza pagamento referente a ser' viços médicos prestados a esta DE;
na qualidade de neuro-psiquiatra, durante julho, ao Dr. Gilberto Macedo,
rio valor de Cr$ 97.500,00 (noventa e
sete mil e quinhentos eruzeiros).
Protocolo n9 334-64. — Volume VI. .
Autoriza pagamento referente a serviços médicos prestados a esta DE.
na qualidade de Ortopedista credenciado, durante o mês de julho, ao Dr.
Luiz da Rocha . Toledo, no valor de
Cr$ 97.500,00 (noventa e sete mil e
quinhentos cruzeiros). Prot.
n9 357-64 — Volume V1,
Autoriza pagamento de actirdo com
a RS n9 459-64 do Presidente do C. A.,
a Maria Virgínia Tampes da Silva, no
valor de Cr$ 17.720,00 (dezessete mil
e setecentos e vinte cruzeiros). —
nrot. n9. 2.179-64.
Autoriza pagamento referente a serviços médicos prestados a esta DE.
como clinico credenciado, durante julho, ao Dr. José Claudino Ramos, no
valor de Cr$ 97.500,00 (noventa e sete
mil e quinhentos cruzeiros). Protocolo n9 340-64. — Volume VI.
Autoriza pagamento referente a serviços médicos prestados a esta DE.
na qualidade de clinico credenciado,
durante julho, ao Dr. José Calazans,
no valor de Cr$ 97.500,00 (noventa e
sete mil e quinhentos cruzeiros). Protocolo n9 418-64. — Volume VII.
Autoriza pagamento referente a serViços laboratoriais , prestados a esta
DE. na qualidade de Analista credenciado, durante julho ao Sr.. Aristeu
Lopes, no valor de (Cr$ 97.500,00),
digo, no valor de Cr$ 184.875,00 (cento e oitenta e-quatro mil e oitocentos
e setenta e cinco cruzeiros). Protocolo n9 692-64. — Volume VI.
DTS. n9 806-64. — Autoriza a viagem do Fiscal P. 2.104 17-A, Sr.
Antônio Romao• Vieira, matricula
n9 11.183, a partir de 12-8-64, a fim
de fiscalizar os empre gadores compreendidos no roteiro 3,. fixando o pagamento em Cr$ 235.800,09 duzentos

•
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e trinta e cinco mil e oitocentos cru'^zeiros) .
Autoriza pagamento referente a serviços médicos prestados a esta DE.,
como pediatra credenciada, durante
julho, a Dra. Gizélia Medeiros Campos, no valor de Cr$ 97.500,00 (noven-'
Ot. e sete mil e quinhentos cruzeiros).
Prot. n9 337-64. — Volume VI.

SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Em 4-9-64:
N9 237 — Rescindir, o contrato estabelecido através da Portaria CLT.
número 338, de 15 de outubro de 1959,
que autorizou a contratação,, sob o
regime do Decreto-Lei n9 5.452, de 19
de 'maio de 1943 (Consolidação das
Leis do Trabalhd), de José. Cardoso
da Cruz, para desempenhar as funções de Auxiliar de Pôsto, na Agência local de 3qi Categoria em Montes
Claros, no Estado de Minas Gerais, o
qual se desvincula do SAPS, por'
abandono de emprégo.
Os efeitos do presente ato vigoram
a partir de 18 de julho de 1961.
Em 10-11-64:
•
N9 2.076 — Demitir, Hélio da Silva
Caldas, Enquadrado provisoriamente
pela Resolução n9 72, de 6-de dezembro de 1961, como Serviçal. nível
"5-A", por incontinência pública e
escandalosa, o .vício • de embriaguez
habitual.
Em 13-1-63:
•
N9 99 — Exonerar a pedido Lauro
Carlos Ferreira, Auxiliar de Portaria,
nível "8-W:. do Quadro do Pessoal —
Parte Permanente declarando vago
um cargo da Série . de Classe de Au-.
xillar de Portaria, "8-B", do Quadro
do Pessoal -- Parte Permanente.
Os efeitos do presente ato vig,oram
a partir de 5 de maio de 1964.
Em 19-1-65:
N9 126 — Exonerar Alberto Rodrigues Monteiro, do cargo da Série de
Classes de Escriturário, classe "E"
do Quadro do Pessoal — Parte Permanente, em virtude de ter sido nomeado para exercer outro cargo.
Os efeitos do presente ato, vigoram
a partir de 19 de setembro de 1960.
Em -27-1-65:
N9 208 — Demitir, Margarida de
Abreu Madeira BarboSa. Encarregada
de Caixa nível "11", do Quadro do
Pessoal — Parte Especial, por, abandono de cargo, declarado extinto llm
cara° de Série de Classes de Encarregado de Caixa, nível 1'11", constante
da parte Especial do Decreto número
52.257.-A, de 15 de julho de 1963. .
Em 2-2-65:
N9 241 —Converter, a dispensa
concedida' através da Portaria S.T.
número 14. de 5 de fevereiro de 1957,
ao ex-Encarregado de Pôsto Wilson
()tient Jaccoud. em demissão a "bem
do servico público", de conformidade
com o disposto no artigo 207. itens I
e VIII, combinado com o arti go 209.
ambos da Lei número 1.711, de 28 de
outubro de 1952.
.
N9 249. -- Responsabilizar, Wilson
C)ttoni Jaccoud, exsEncarregado • de
Pôsto. nela importância de
Cr% 3a9.703 (trezentos e trinta e nove
mil, setecentos e três cruzeiros). devendo efetuar a repoSieão • nes cofres
In In st ituição, no prazo de 39 (trin+ pó- dias.
Em. 4 de fevereiro de 1965:
N° 259 — A posentar, por •invalidez,
a partir de. 1 9 de setembro- d e 1964
T-Jonoratr, Boa triz Pedreiro nivel
"8-A". admitida ,pela Portaria ST namero 245-54 com exercício a nsr l ir de
' 9 de janeiro de 1954. declarando exti n 4 o iim es se.° ia Série ar Classes
Pedre'ro n'.vel "8-k' con s tan t e da

,g)

parte especial do Decreto número ..
52.257-A de 15 de julho de 1963.
Em 5 de fevereiro de 1965:
N9 267 — Exoner.r a pedido Fernando Luiz Moscon do Cargo de Oficial de Administração, uivei "12-A";
declarando vago um cargo da Série
•de Classes de Oficial de Administração -nivel "12-A" do Quadro do Pes.
soai — Parte.. Permanente.
Em 9 de fevereiro je 1965:'
N9 1 Rescindir o' contrato eletuado. através da Portaria CLT número 129, de 15 de outubio ee 1939,
que admitiu Moysés Abraham Assayag,
para desempenhar as atribuiçães de
Auxiliar de -Pôsto na Dslegacia Regional, no Estado do Amazonas.
Os efeitos do presente ata, vigoram
a partir de 12 de novembro de 1960.
N9 317 — Aposentar por invalidez,
a partir de 11 de ju:Sho de 1957 Alvaro António` dos .Santos, Dactilógra.
fo nível "7" admitido pelo ADP número 987-47, com exercício a partir
de 18 de julho de 1947 declarando extinto um cargo de tacti lógrafo nível "7" do Quadro do Pessoal Parte
Especial.
Em 17 de fevereiro de 1965:
N9 395 — Exonerar, a pedido, Didymo Lopes Martins Escrevente-Dactilógrafo nível "7A" do Quadro do
Pessoal — Parte Especial declarando extinto um cargo de EscreventeDactilógrafo nível "7-11".
Os efeitos do presente ato,- vigoram
a partir de 17 de fevereiro de 1985.
N9 396 — Nomear, de acôrdo com
o artigo 23, da Lei número 4.345, de
26 de junho de 1964 Mauro de Albuquerque Madeira
para exercer o car.
•

Março de 1965 833 go de redator nível "16.A", da Série
de Classes de Redator Códige
EC-305 — do Quadro do Pessoal —
Parte Permanente em virtude da habilitação no coneutso C-472 do DASP.
N9 397 — Nomear, de acedo cem
o artigo 23 da Lei 'número 4.343, de
26 de junho de 1964 Wilson Machado,
para exercer o cargo de Redator, nivel 16-A da Série de Classe., de Re.
dator Código EC.205 — do Quadro do
Pessoal — Parte Permanewe, em virtude da hbailitação no cOncurso
C-472, do DASP.
N9 398 — Nomear de ardo com
o artigo 23 da Lei número 4.345 de
26 de junho de 1964, Bráulio do Nascimento, para exercer o cargo de Redator nível 16-A da Série de Classes
de Redator Código EC-305 — do Qua
dro do Pessoal — Parte Permanente,
em virtude da habilitação na concurso C.472 do DASP.
N9 399 — Nomear de acôrdo com
o artigo 23 da Lei número 4.345, de
26 de junho de 1964, João Duque Estrada Meyer para exercer o cargo de
Redator níve116-A, da Série de Ciasses de Redator Código EC.305 •— do
Quadro do Pessoal — Parte Perma- •
nente em virtude dg habilitação no
concurso ,C,472, do DASP
Em 18 de fevereiro de 1965:.
N9 407 — Nomear, de actirdo com o
artigo 23, da Lei número 4.345 le 26
de junho de 1964, Raimundo Nonato
Ferreira da Cruz para exercer o cargo de 'Redator, nível 16.A, da série
de Classes de Redator Código
EC.305, do Quadro do Pessoal — Parte Permanente, em virtude da habilitação no concurso C.472 do DASP —
Renné Amiel.

EDITAIS E AVISOS
PRESIDÊNCIA
DÁ'»
PúBLIC A
•

COMISSÃO NACIONAL DE
ENERGIA NUCLEAR
EDITAL N° 2-65
•
Concorrência pública para o fornecimento de dois (2) compressores
portáteis, de acôrdo com as especificações seguintes.
O Presidente da Comissão de
Energia Nuclear (CNEN) faz público
que, às 14 horas do 15 9 (décimo quinto) dia após a publicação do presente Edital no Diário Oficial da União,
entendendo-se a contagem désse prazo como dias corridos e prorrogandose o vencimento para a primeiro dia
se o prazo vencer em sábado, domingo ou feriado, na sede da aludida Comissão, na Av. Almirante Barroso, 81
— 29 andar -- Estado da Guanabara,
serão recebidas pela Comissão de Concorrência para ésse fim designada., as
propostas para o fornecimento de dois
(2) compressores portando, de acordo
com as seguintes condições.
•
Cláusula I
•
Objeto da Concorrência
O fornecimento a que se refere o
presente Edital de CoraorraCia é de
dois (2) compressores portáteis, descarga livre efetiva 300 a '400 pés 3/
mina motor Diesel resfriado a ar. destinados a acionar Carreta de Perfuração BVB 23 tom Perfuratriz BBC
•
44 RFL.
Cláusula II
Condições gerais
2.1 — As • firmas que apresentarem
propostas para a presente' concorrência deverão satisfazer os seguintes requisitos, que rerâo preliminarmente

examinados pela Comissão de Concorrência:2.1.1 — Ser firma brasileira, com
o capital nacional na forma da lei.
2.1.2 — Possuir o capital social integralizado até trinta (30) dias antes
da publicação do presente Edital.
2.2 — Não serão consideradas as
propostas de firmas que, por qualquer
motivo, estejam impedidas de centratar com 0 Govérno.
2.3 — Quaisquer dúvidas de natureza técnica serão esclarecidas pela
Comissão de Concorrência, na sede
da CNEN, até dois (2) dias antes da
realização da concorrência.
2.4 — Caberá à proponente o transporte do equipamento .em causa até
a Garage da CNEN, na Av. Suburbana ris 177-B —, GB.
Cláusula III
Forma de apresentação das
•
propostas
3.1 — Os documentos a serem apresentados pelos concorrentes deverão
estar contidos em dois envelopes fechados e lacrados, que terão, respectivamente, os seguintes dizeres:
Envelope • 1 — Comprovantes da
firma.
' Envelope 2 — Proposta da firma.
3.1.1 — O envelope 1 deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes documentos:
3.1.1.1 — Relação, devidamente
assinada, especificando todos os documentos existentes no invólucro.
3.1.1.2 — Prova de registro da firma nos órgãos competentes.
3.1.1.3 — Prova de já ter a firma
fornecido material equivalente para
entidades públicas ou particulares, incluindo fattiras no atestado.
3.1.1.4 — Prova de quitação com
todos os impostos federais, estaduais,
municipais, sendo estes últimos referentes à cidade em mie tiver sede a
firma concorrente, inclusive impilste
sindical do empregador e dos empregados.-

•
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11.1.1.5 — Recibo da caução na im- no fêcho por todos os presentes, como
Cláusula VII
, MINISTÉRIO
portância de Cr$ 100.000 (cem nal aliás, será feito com todos os demais
Do Urino de ajuste
cruzeiros), feita em espécie, na Cai- envelopes que não fôrma abertos na
1
DA
VIAÇÃO
E OBRAS,
xa Econômica Federal, ou era títulos Reunião em que fôrem recebidos.
7.1
Publicada no Diário Oficial
da Divida Pública 'Federal, ao por- . 4.1.4 --A ocorrência referida na a classificação das propostas apresenPÚBLICAS
tador pelo 'seu valor nominal, no Te- alínea anterior não interromperá os tadas -e não -havendo sido apresentasouro Nacional, mediante guia de re- trabalhos da Comissão, ficando, po- do qualquer recurso, será -lavrado o
colhimento extraída e expedida, em rém, a classificação geral das propos- respectivo têrmo de ajuste com o con- DEPARTAMENTO NACIONAL
qualquer ,dos casos, pelo Departamen- tas na dependência da decisão sôbre corrente classificado em primeiro lu- DE ESTRADAS DE RODAGEM
aquele recurso.
to de Administração da CNEN.
gar, o qual será notificado, por escri3.1.1.6 — Prova de terem votado 4.1.5 — Se o Presidente da Comis- to„ a comparecer para o ato da assi- EDITAL DE CONCORRÊNCIA P0na última eleiçãb, terem pago a mui- são de Concorrência julgar necessá- natura.
.BLICA N9 8-65
ta ou terem justificado os titulares rio, poderá marcar nova reunião para 7.2-- Cago o concorrente se recuse
que façam uso da firma.
dar conhecimento da decisão da Co- a assinar o têrmo de ajuste, desde Rodovia: Br-14-GO.
3.1.1.7 -- Apólice de Seguro de missão que preside, sôbre a capacida- que corresponda exatamente às cone Trecho: Anápolis — Ceres.
Acidentes do Trabalho.
de técnico-financeira dos concorren- dições gerais estabelecidas no
- Prova do cumprimento tes, assegurando, assim, o perfeito te Edital, perderá, em favor da.presenUnião Obra: Construção de uma ponte etz
do dispositivo dos dois têrços contido exame da documentação apresentada, a caução feita para a apresentação concreto armado normal sôbre o de
no Decreto-lei n" 5.452, de 1-5-43, por quando, então, serão abertos' os en- da proposta, além de ficar sujeito a beirão Padre Souza, com 85 m de excertidão atualizada.
velopes 2 das firmas Consideradas ser declarado inielôneo pata, efetuar tensão, em fundações diretas, ciam
•
3.1.1.9 — Prova do cumprimento Idôneas.
contratos com o GoVerno Fedefal pelo 36; exceptuam-se dêsses serviços três
do Decreto. W 53.453, de 2-1-64.
pares de pilares e quatro pares dx
4.1.6 — A Comissão fará lavrar prazo de um ano.
3.1.1.10 — Certidão negativa do uma ata detalhada de cada reunião, 7.3 -- Ocorrendo o caso : previsto no fundações.
impôsto de renda passada no corren- devendo tôdas as propostas eerem ru- item anterior, serão chamados sucesO
Diretor-Geral
do Departaments
te exercicio e prova da quitação de bricadas pelos membros da 'Comissão sivamente os demais concorrentes por Nacional de Estradas
de Rodageni
sotas de pagamentos realizados até a e pelos demais concorrentes que, em ordem de classificação; os quais, se neste Edital denominado
D.N,E.R,
teso contrário, perderão o direito de também se recusarem a assinar o terefetivação da concorrência.
torna público para conhecimento doo
da
mesma
Co3.1.1.11 — ,Prova de quitação com recorrer das decisões
na°
de
ajuste,
incorrerão
na
mesma
.
interessados, que fará realizar, às 141
o Serviço Militar dos t:tulnres que missão.
penalidade...
30m do dia 24 do Mês de março di
façam ' uso da firma.
• Cláusula V
7.4 — O concorrente que, notifica- 1965, na sede do D.N.E.R., à Ave,
3.1.1.12 — Prova de quitação com
do a comparecer para assinar- o têr- nida Pretidente Vargas W 522 — 211
o Instituto ou Institutos de PrevidênJulgamento e classificação das
rno de ajuste, não o fizer dentro de andar no Estado da Guanauara, sol •
cia *Social a que estiverem filiados os
,
propostas
oito dias, perderá a sua class'licação, a presidência do Engenheiro Salvas
empregados da firma.
3.1.1.13
Prova dos requisitos 5.1 — Para fins de julgamento e ficando sujeito às penalidades previs- Borisorema da' Silva, Concorrancis
classificação
das
Propostas,
a
ComisPública para execução de trabalhos
tas nos itens anteriores.
:exigidos nos itens 2.1.1 e 2.1.2 da
são reunir-se-á tantas vêzes quanrodoviários adiante descritos, mediara
Cláusula II.
'
7.5
—
Para
a
assinatura
do
termo
m
necessária
s
rio
perfeito
exate as condições seguintes:
3.1.2 .— O envelope 2' deverá .coa- tas fôre
das propostas, fazendo lavrar as de ajuste, o concorrente .deVerá reter a proposta pela qual a concorren- me
/ — Propostas e documentação.
forçar
a
sua
caução,
elevando-a
para
respectivas
re
atas.
te se obrigue a fazer o fornecifnento
— Será classificada em primei- cinco por cento (5%) do valor do for- 1. Poderá apresentar proposta tôda
do material constante da Cláusula ro 5.2
legar
necimento.
. a proposta que, obedecidas as
•qualquer firma, individual ou ao.
do presente Editale
que características técnicas exigidas ofevigorará pelo prazoproposta
mínimoessa
de ses7.6 -- Os prejuízos relacionados dai, que satisfaça 4 -condições esta-recer
as
maiores
vantagens,
levandosenta (69 a dias, e deverá ser aprecom' o contrato, resultantes de casos belecidas neste .Edital.
sentada em quatro (4) vias, sem se em conta o preço global oferecido, fortuitos ou 'fôrça maior- ou de resci- Parágrafo 'único. Não serão tomaclassificando-se, sucessivamente, den- são do contrato por -culpa do - forne- das - em consideração propostas apreemendas e rasuras, em que .conste tro do mesmo meterias, as demais pro e cedor do material, serão de exclusiva sentadas por consórcios ou grupos els
oarigatóriamente:
responsabilidade dêsse.
firmas.
31.2.1 — Preço global em cruzei- postas.
5.3 — A Comissão
de Concorrência
2. A proposta e a documentaçãc
ros, era algarismos e por extenso, pelo apresentará
ao Presidente
da CNEN
• Cláusula VIII.
exigidas serão entregues ao Presiden•
qual
se obrigado
a fornecera oconcorrente
material constante
pre-um relatório minucioso dos trabalhosa
Da rescisão do contrato
te da Concorrência acima referido, nt
sente Edital, de acardo com Sas eepe- registrando a classificação dos conlocal fixado para a mesma, cai cave,
correntes e condói-lendo, 'nas respec8.1 — O têrmo de ajuste poderá lopes
cificaç5es nêle contidas.
separados, fechados e lacrados.
rescindido, de pleno direito, em contendo
tivas as
conclusões,
3.1.2.2 — Declaração expressa de sôbre
propostas.o seu ponto de vista ser
em sua parte externa e
qualquer tempo, independentemente fronteira
que a concorrente se subordina a tõ- 5.4 — Da classificarão das propos- de
os dizeres: "Departaments
qualquer ação, notificação judicial Nacional de
das as exigências da presente Edital.
Estradas de Rodagem —
3.1.2.3 — Declaração expressa de tas, feita pela Comissão de Concor- ou extrajudicial, noa seguintes ca- Concorrência Pública — Edital mime.
que a concorrente se obriga a fazer rência, poderão os concorrentes re- SOE
ro
8-65", o primeira' com o subtítulo
correr ao Presidente da República,
8.1.1 — Se o fornecimento fôr "Proposta",
a pronta entrega do material.
o segundo cora-o subtítulo
a . outrem, no todo ou em "Documentação".
3.1.3 — A falta, em qualquer dos devendo êsses recursos ser apresen- transferido
tados, respectivamente, nos seguintes parte, sem prévia autorização da
Invólucros, dos documentos exigidos prazos
3..
Conterá
a proposta, em dua
CNEN.
será motivo para a desclassificação. a) máximos:
vias:
•
três
(3)
dias,
contados
da
data
3.1.4 — Não serão permitidas, em
8.1.2 -- Se o contratante deixar de
a) nome da proponente, residéneb
publicação da respectiva classifi- cumprir
quaisquer documentos, emendas, ra- da
quaisquer das cláusulas do ou sede, suas características e iden
cação
no
Diário
Oficial;
suras ou entrelinhas, sem a *compeajuste ou se reincidir em faltas da tificação (individual ou social);
tente ressalva, sob pena de desclas- b).três (3) dias, contados da data mesma natureza.
b) declaração expreasa de aceitação.
do
conhecimento
do
despacho
do
,Sesificação do concorrente.
das condições ciaste Edital e de que
nhor Presidente da CNEN no primei- 8.1.3e — Se o contratante falir.
se vencedora da Concorrência, exeCláusula IV
ro recurso.
Cláusula IX
cutará 'a obra conforme projeto a se
Parágrafo único. O encaminhaRecebimen
ta e abertura das
fornecido' pelo DNER pelo preço glomento do recurso ao Senhor PresiCondições, de pagamento "
,propostas
bal prpposto e de acôrdo cora as noa
dente da República, em qualquer hi9.1 ----- O pagamento ' será feito à mas e 'especificações técnicas vigente:.
4:1 — Os envelopes a que se releve pótese, deverá ser feito por intermévista, dependendo apenas de o ma- no D.N.E.R.;
a cláusula anterior, nas; condições ali dia da CNEN.
c) preço global pára a execução du
estabelecidas, serão entregues ao Pre- Constituem niOtivos suficien- terial entregue, no local determinado
no item 2.4 da Cláusula II, Satisfa- obra, neste compreendidos todos o. •
sidente da Comissão de Concorrên-'ses para anula
ção da proposta, pela zer as especificações e da apresenta- serviços, materiais e encargos necess,
eia que procederá do seguinte modo: 'Comissão de Concorrência,
a não ob- ção da fatura em quatro vias.
sários a sua completa reaiização• e I
4.1.1 —
Abrirá„
á
vista
dos
presenservância
de
qualquer
disnositivo dêssua entrega rematada e perfeita eu
tes, o envelope 1, apreciando a ido.; te Edital e a impossibilidade
Cláusula X
de
se
todos os promenores;
neidade técnica e financeira de cada comprovar qualquer declaração ou InAnulação da Concorrência
d) orçamento, com o qual foi otti.,
eoncorrente, mediante os docuenentos formação constante da proposta.
o preço global, tendo por base a:
apresentados e informes que fe'rem do
10.1 A Comissão Nacional de do.
quantidades
de serviços e obras coles- '
conhecimento dt,.. referida Comirsão,
Cláusula VI .
Energia Nuclear, por seu Presidente,
de modo a aceitar ou não a respectentes
do quadro de quantidades for.
se
reserva
o
direito
de
anular
a
ConDa mução
tiva proposta.
corrência, mesmo depois de abertas necido pelo D.N.E.R. (Anexo I), e o:
•
6.1 -- Como garantia da proposta, as propostas e feito o julgamento pe- respectivos preços unitários. rs s
4.1.2 — Só serão aceitas as pro- cada
concorrente- ,fica obrigado ao pa- la Corhissão de Concorrência, se as- preços unitários, que serão apresenpostas contidas ho envelope 2 dos con-i
tados em algarismos e por extenso, dosorrentes julgados idôneos. proceden- gamento de uma caução no valor de sim fôr considerado do alto interêsse vem
ser calculados -levando em conta io-se a restitulaao, fechados e lacra, Cr$ 100.000 (cem mil cruzeiros), fel- da CNEN, sem que assista aos propo- tática,
os serviço, materiais e encar-:
ta na forma do item 3.1.1.5 da Cláu- nentes direito a reclamação sob qualdoa como foram recebidos, dos
invógos que, mesmo não especificados, selucros dos concorrentes não julgados aula nT, a ser recolhida Tesouraria quer pretexto.
jam necessários à completa e pulei- •
da Comissão até quarenta e oito (48)
clôneos o.
u desclassificados
10.2 — Verificada a anulação da. ta execução da obra. O D.N.E.R. se'
hena antes da data da realização da Concorrência,
a Comissão Nacional de reserva-a faculdade de aprovar e mo-;
4.1.3
Os concorrentes deeciassl e Concorrência.
Nuclear, a requerimento dos dificar os preços unitários para . quais-'
ficados ou náo julgados idóneos po- 6.2
A firma vencedora reforça- Unergia
proponentes,
providenciará
a restitui-lerão recorrer dessa decisão para o rá a sua caução na forma do 'item 7.5
acréscimos da obra;
ção das cauções que tiverem sido fei- quer
Pia siriente da CraEN, dentro de três da Cláusula seguinte. ae) prazo para a execução total da '
tas
para
a
apresentação
das
propos(3) dias, desde que solicitem à Co- 6.3 — As demais firmas concorobra, contado em dias consecutivos;
missa° de Cone,oriência que conste da rentes terão as cauções de que trata tas...'
1) diagrama 'de avanço doe serviços
Ata da Reunião a ressalva que in- o item anterior, devolvidas, mediante Rio de, Janeiro, GB, em 24 de fe- e obras, corre indicação do inicio e do
terpnrao recurso, deixando com o Pre- requerimento áo Presidente da CNEN, vereiro de 1965. --- José Tavares de fim de cada etapa da obra; de acôrdo
31denie dessa Comissão o respectivo cinco dila após a publicação do re- Camargo, respondendo pelo Departa- com o seguinte -critério, podendo o
asvelope 2 que será, entaa, rubricado saltado a colieorténcia.
mento de Adminestração.
empreiteira torna-lo mais Pormenor!-

Sexta-feira
•
w.do, reservando-se ao D.N.E.R.; a
faculdade de aprová-lo ou modificá-lo.
1 19- Instalação.
••
1 29 Colocação do ferro no canteiro
de serviço. •
39 Infraestrutura:
Fundação.
Encontros.
Pilares.
1 49 Superestrutura:
Escoramento.
Fórnias. •
Armação.
Concretagem.
• 59 Acabamentos:
Pavimentação.
Guarda-corpo.
Limpeza e pintura;
g) a juizo do Presidente da • Concorrência, poderá ser exigido' o reconhecimento por tabelião do Estado eia
Guanaliara da firma do signatário eu
responsável pela proposta.
4. A Proposta será apresentada em
papei tipo oficio ou carta, dactilografada, em linguagem clara, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas,
5. Conterá a Documentação; a) carteira de identidade do responsável pela firma e signatário da proposta;
1.)) carteira profissional devidamente registrada no C.R.E.A. do engenheiro responsável pela urina na execução da obra, bem como certidão de
registro da firma e prova de quitação de ambos com o C. R. E. A.;
C) provas de quitação com as • Fazendas Federal, Estadual e Municipal (certidões);
d) provas de cumprimento da legislação civil comercial e trabalhista, vigente (contrato saciai, lei dos dois
terços, impeato sindical relativamaiite
aos empregadores, empregados e responsáveis técnicos, certidões negativas
de protestos, .etc.);
C) Certificado de capacidade técnica;
•
I) requerimento solicitando autorização para depósito de caução;
Q) prova que os responsáveis pela
• firma votarain nas últimas eleições
19„ aliam "c" da Lei nú(art. 38,
mero i. .5J, de. 25-7-55); . •
naarania percentual da dis•
tribtie,..... 1.iianceira dos serviços.
1
A
documentação
poderá ser
•
apresentada por fotocópia devidamen•
te autenticada.
1 29 Cada dbcumento deverá estar
sçlado na forma da lei,
' 3e Para as firmas regularmente
registradas no D.N.E.R. a apresentação dos documentos conetantes das
alineas "b", "c", "d" e "g" lica tubatituida pelo cartão de registro. •
4 49 O requerimento de que trata
a alinea "f" deverá acompanhar cai
•separado o envelope contendo , a do•
cumentação.
59 A prova de quitação com o im•
pesto sindical dos empregadores será
a . do Sindicato Nacional de Inddstria
da Construção de Estradas, Pontes,
Portos, Aeroportos, Barragens e Pavimentação. Caso a firma não o apresente deverá provar que a sua atividade preponderante é de outra natureza, apresentando, portanto, o documento de quitação do sindicato respectivo.
II - Provas de capacidade
G. A participação na Concorrência
depende cie provas de capacidade téc•
nica.
7. Para prova de capacidade técnica será exigido Atestado de Repartisão Federal ou Estadual de haver a
tc)ricorrente construido pára a referida Repartição pontes ou viadutos de
'concreto armado cuja sonsa de comprimento atinja a 600 metros e. ainda, haver construido ponte ou siadato de concreto armado de comprimento mínimo de 100 metros no mago de 210 dias oki obra maior cai praro equivalente.
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8. As firmas inscritas no D.N.E.R.
c)- Excetuam-se dêsses serviços três çáo a ser feita, sob pena de perda da
e classificadas nas categorias "A" e pares de pilares e quatro pares de caução.
"B" ficarão isentas da apresentação fundações. •
22. O prazo para inicio dos trabado atestado acima referido, para parlhos será de 15 (quinze) dias contados
V - Instatação de canteiro
ticipação na concorrência objeto dêsda data da expedição da 1e ordem de
te Edital.
13. A despesa de instalação do can- serviço, a qual deverá ser expedida
III
Caução
teiro de serviço deverá ser considera- dentro de 15 (quinze) dias 'após a as•
9. A participação na concorrência da como um elemento de composição sinatura do Contrato.
23. O prazo para a execução total
depende de prévio depósito de caução, dos preços unin.rios; não constituinna Tesouraria do D.N.E no va- do, por conseqüência, um item aspes dos serviços será de 180 (cento e oilor de Cr$ 850.000 (oitocentos e cin- cifico do orçamentos entretanto, po- tenta) dias consecutivos contados a
qüenta mil cruzeiros) em moeda cor- derá o D.N.E.R. considerar, na mo• partir do dia de inicio, inclusive este.
24. A prorrogação dos prazos ficarente do pais em cadernetas da Caixa dalidade de pagamento e, sem acrésEconómica, em apólices da divida pu- cimo do valor global da obra, uma rã a exclusivo critério do Diretor-Geblica, cai obrigações do Tesouro, era parcela no Valor máximo de Cr$.... ral do D.N.E.R. e &emérita será posletras de 'Tesouro, em letras de câm- 2.000.000 (dois milhões de cruzeiros) sivel nos seguintes casos:
a) falta de elementos técnicos
bio, de importação e de exportação do a ser paga quando à Empreiteira tiBanco do Brasil S. A., representa los ver concluído a instalação do cantei- para execução dos trabalhos quando
ro de serviço.
o fornecimento deles couber ao
pelos respectivos valeres •norninate.
DNER;
§ 19 O recolhimento da caução será.
VI --- Condições 'tecnteas
b) período excepcional de chuvas;
efetuadó, pelo concorrente, após defec) atraso nas desapropriações atin14. Encontra-se à disposição dos inrimento' pelo Presidente da C.C.,S.0.•
do requerimento de que trata a ali- teressados, na Divisão de Construção gidas pelos trabalhos;
d) ordem escrita do DNER para
para consulta, o projeto completo da
nea, "f" do art.' 5 9 dêste Edital:
§ 29 A comprovação do recolhimen- obra bem como a miniatura da ponte paralisar ou restringir a execução dos
to da caução deverá ser entregue à Co- (Des. DEP-SOA-1-0), que será for- trabalhos, no interesse da administração;
missão, até a hora mareada para necida àqueles que o desejarem.
15.- Os serviços postos era conadia e) excesso. em relação as quantidaabertura das propostas.
§ 3° Fica sujeita a sanções legais, renda pelo presente Edital • deverão des de serviço admitidas no projeto;
independentemente da declaração de ser executados de acórdo com as se1) modificação de projeto.
inidoneidade, a firma • que tendo re- guintes normas 'e c,specificações:
1
- Pagamentos
querido, não tenha satisfeito o depó- -.15.1 - Normas para o projeto das
sito da caução, no prazo que lhe foi estradas de rodagem;
25. Os pagamentos serão efetuádos
• 15.2 a- NB-6
1960, pontes mas de acórdo com o parcelamento a ser
deferido.
§ 49 Conhecidos os resultados cia. se 36;
estipulado no contrato, o qual' será
15.3 - Lspecificações gertes para regido pelo diagrama de avanço de
Concorrência e a ordem de classificação dos participantes, de acordo com construção de obras de arte a Cargo serviços.
.
o critério julgador deste:- Edital, as do D.N.E.R.;
Quando depositada no canteiro
cauções 'serão devolvidas mediante re- • 15.4 - Normas brasiielia3 da ABNT. de26.
serviço a armação de aço • neces16. Se forem verificadas diferenças
querimento dos interessados, os quais
sária
à
da obra, nas quansó poderão obter devolução de suas entre os terrenos indicados pelas son- tidades execução
exigidas "pelo projeto, poderespectivas cauções depois de homo- dagens e os encontraaos durante a rá a Empreiteira receber a título de •
logada à concorrência pelo Conselho construção, e' estas diferenças acarf. adiantamento importância nunca suvetarem acrescinios ou diminuição nas
Executivo.
perior a60% do valor da referida ar§ 5° A caução correSpondente 9,111- quantidades ' de serviços ou obras, Le- mação constante de sua proposta; tal
nm declarada vencedora ficará cem po- r á o os mesmos considerados no adiantamento não implica em retider do D.N.E.R. para assinatura, ga- cômputo do preço global. Para de' rar da Empreiteira 'a guarda, posse e
terminação do valor dos acréscimos cu
rantia e fins do contrato.
reduções verifiCadas, serão admitidos responsabilidade da armação até que
10. O venoedor da Concorrência, os preços unitários, de serviços a-ello- a mesma seja' integrada -à obra, fipara efeito de assinatura do Contrato gos constantes do orçamente da em- cando convencionado que, em relação
de Empreitada, reforçara a caução preiteira ou no caso de serviços ou aos totais indicados na projeto deinloial ooni outra de valor tal cjae obras não previstas no contrato, apro- Lnitivo, náo será admit i do acréscimo algum referente a perdas por
complete 1% do valor dos serviços vados pelo Conselho Executivo.
pantas, bitolagem, emendas, etc, que
contratados, em moeda corrente do
17. A contratante deverá executar, ocorram durante a execução da obra.
pais em • cadernetas da Caixa Econó27. Os preços unital ias constantes
mica, em apólices da divida pública, junto a obra, era local a sér designacontrato a ser assinado com a (irem obrigações do Tesouro, em letras do pela fiscalização do D.N.E.R', do
ia vencedora da Concerrcticia e réde Tesouro, em . letras le câmbio, de uma referência de uivei de tipo per- pferentetodo os serviçes de runs
importação e de exportaçãa do Banco manente., a qual deverão ser reterieos daçan nãoáserão
Modificadas era Contodos os nivelamentos que se fizersin
do Brasil S. A., representados pelos necessários.
seqüência de aumentos on diminuirespectivos valeres nominais. Não se
caies dêsses serviços, seja era área, voadmitirá, na hipótese em lue o atri18. A. contratante deverá remeter, lume ou era piofundloade.
buto financeiro deferido ao contrato com antecedemna minima de 30 (trinvenha a ser inferior ao custo previsto ta) dias à fiscalização dd D.N.E.1t.,
IX - Valor e dotação'
no edita], redução sôbre o v4alor
amostras de todos os materiais a secaução inicial.
26. O va,or aproximado atribuído
rem empregados nos serviços de cong 19 A caução inicial será reforça- creto, nas quantidades prescritas pe- aos serviços objetó des'e Fclital é de
da, durante a execução dos serviços las Normas Brasileiras da A.B.N.T Cr$ 85.000.000 (oitenta e cinco micontratados de forma a totalizar, declarando, ainda, sua procedência. lhões de cruzeiros) amima() as dessempre, 5`:i, dos serviços executados; Os traços dos concretos deverão ser pesas a conta .da verba 4.1.1 3.01 do
enquanto a caução inicial correspon- ap/ovados pela Mcalização. A con- Orçamento do. D.N.E.R, a té o valor
der a 5% dos serviços executados, não tratante só poderá recorrer a mate- de Cr$ '85.000.000.
serão efetuados os reforços.
riais de fontes diferentes das já aluo.
29. Demonstrada- tempestivamente
mediante autorização escrita da a insuficiência do valor ai roximado
29 A caução inicial e os respecti- vadaá
fiscalizaeão.
atribuído aos serviços a qt e se revos reforços serão levantadas depois
19. A contratante ficará obrigada a fere o presente Edital, freará assede conchileos os serviços 'e recebida
manter,
.em
canteiro
de
serviço,
equiguiado ao concorrente encedor, se
• a obra pelo D.N.E.R. Em • caso de
rescisão do Contrato e interrupção dos pamento • de contrede tecnológico da lhe convier, e, a zrité.lo do DNER,
obra
requerida
para
as
operações de nadiante aditamento ao 'Contrato de
serviços não. serão devolvidos a cauLanpreitada original c prosseguimenção inicial e os reforços, a menos que campa, a critério de fiscalização.
to dos serviços até a conclusão, cona rescisãc inicial e os reforços, a me20. 'A contratante deverá colocai dir/orlado
a dispor:Min-jade de. recurnos que a reacisao e a paralisação dos cantoneiras de 4" x 4" x 3/8" x 8,20 so orçamentário.
No Aditamento seserviços decorra de adido com o m nas extremidades da obra e nas rão mantidas as eandie3es
de ConDNER-ou de falência da firma.
interrupções de laje 2strutural, exe- trate original.
cutar
junta
longitudinal
de
asfalto
de
IV - Locai e natureza dos serviços 11 cm x 2,5 cm com faixa pintada (de
- Contrato, multas e rescisão
11, Os serviçoá objeto do presente asfalto) de 10 em assim como exe- • 30. A Adjudicação dos serviços será
Edital consistem na construção . de cutar pintura de nata de cimento só- efetuada mediante Contrato de Em•uma ponte em concreto armado -nor- bre tócias as superfícies da esteutura, preitada assinado no DNER obsermal na rodovia Br-14-GO, trecho pintura de cal sobre os guardas-rodas vando as condições estipuladas neste
Anápolis-Ceres.
e guarda-corpos e sinalização de acór- edital e as que constem da respectido com especificação do D.N.P.R. va minuta it disposição dos interes12. A obra situa-se sõbre o ribei- constantes
de três Catadiótrieos As- sados na Procuradoria Judicial do
rão Padre Souza, apresentando as se atro B, dé 56
min nos extrenios do DNER.
guintes características:
guarda-corpo da obra (desenho DCCa) estrado eia tangente ,e
Parágrafo único. À contratante ca8-57) .
•
pa de 2%;
•
berá o pagamento de sélo bropo rcioVII - Prazos
• b) comprimento- total de 15 m de
nal devido ao contrato, de acôrdo
21. O prazo para assinatura do con- com o disposto no. arde° 79 da let
largura total, de 10 m confesnie o desenho DEP-SOA n 9 1-0;
trato será de 10 dias após a notifica- a° 4.388, de 28 de agasto de 1964,
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31. O -Contrato estabelecerá multas,
VI - Reajustamento
alimentação que acompanhar a res- de recebimento definitivo da obra
aplicáveis a critério do Diretor-Gepectiva proposta, mediante prévio re- pelo DNER.
34.
Os
preços
propostos
em
conral do DNER, nos seguintes casos:
querimento.
41. Os interessados que tiverem
formidade
com
as
alíneas
c
e
d
do
I - Por dia que exceder o prazo de
38.. Os desenhos referidos netde dimidias de caráter técnico ou legal
item
3
do
presente
Edital
serão
reconalusão dos serviços Cr$ 50.000
- vistos na forma e para os fins es- Edital, relativos ,à miniatura da obra, na interpretação dos têrmos dêste
(cinqüenta mil cruzeiros).
serão fornecidos aos interessados na Edital serão atendidos .durante o exII - Quando os .serviços não tive- tabelecidos na lei 4.370, de 28 de
rem o andamento previsto no dia- julho de 1964, aubordinam-se ao cum- Divisão de Construção do • DNER pediente da repartição, na Divisão de
(Serviço de Construçao de Obras de Construção ou na Prociraioria Jugrama de avanço; quando não forem primento do diagrama de avanço, dos Arte).
'•
dicial do DNER, para os esclareciexecutados perfeitamente de acôrdo serviços . e obras a que se refere a
39. Os serviços serão considerados mentos necessários.
a concluídos
com o projeto, as normas fés:ruças e alínea f do item 3, capitulo I.
após a retirada das fôr42. A juizo da Comissão poderá.
especificações vigentes no DNER;
mas e escoramentos, feitos reparos na ser permitida a, regularização de faXII - Processo e julgamento da
quando os trabalhos de fiscalização
Concorrência
obra, se a Flecalização. jnlgar neces- lhas referentes à. docarnentação até
dos serviços forem dificultados; quansário, e executados os serviços finais hora da abertura. dos envelopes condo a administração fôr, inexatamente 35. A Comissão de • Concorrência de referidos no parágrafo 20.
tendo as propostas.
Informada pelo Contratante; quando Seryjços é Obras competirá:
40. A caução inicial e os reforws
Rio de .7aneiro, 22 de fevereiro de
a) examinar os documentos apre- serão levantados
o Contrato fin transferido a terceiapós 60 (sessenta) 1965. --- Eng. Salvan Borbo tiona da
ros, no todo ou em parte sem prévia sentados pelas firmas concorrentes; . dias da data de assinatura do tèrmo Silva, Presidente da CCSO.
b) verificar se as propostas atena
autori aaão
do Diretor-Geral do
DNER. Variáveis d a Cl 50.000 (cin_ dem às condições estabelecidas neste
Rodoviária: ER-14-GO: - Trecho: Anápolis-Céres.
qüenta mil cruzeiros) a Cr$ 1.000.630 Edital;
Obre: Construção de uma . ponte sôbre o rio Padre Souza --- 85,00m
(sun mahao de cruzeiros), conforme
c) verificar a selagem da documenAnexo I - Editai W 8-65.
a gravidade da falta.
eão;
QUADRO DE QUANTIDADE
d) rejeitar as propostas que não
32. O Contrato estabelecerá .a resa
pectiva rescisão, independente de in- satisfazerem as exigeneias dêste Editerpelação Judicial, sem • que o Cuns. tal, no todo ou em parte;
e) rubricar as propostas aceitas e
tratante tenha direito á is.denfaação
de qualquer espécie, quando . o Con- oferecê-las á rubrica dos represenNATUREZA DOS S,ERVIÇOS
Unidade
Quantidade
tantes dos concorrentes presentes ao
tratante:- •
a) não cumprir quaisquer das ol!ri-- ato;
rações estipuladas;
1) lavrar ata cirsunstanciada da
b) não recolher Multa imposta, concorrência, lê-la, assiná-la e codentro- do prazo determinado; -. lhèr as assinaturas dos representan• c) incorrer ern multas _por. mais de tes dos concorrentes, presentes ao, 1. - Escavação
m3
110
classa das condições fixadas pára apli- ato;
2 - Infraestrutura
caeãcis
m2
114
g)" organizar o mapa geral da con- 2:1 - Fôrrnes
d) falir ou falecer (esta última, corrência e emitir parecer, indican- 2.2
Concreto
m3
49.5
asa icável à firma individual);
.3 -- Armação 37-CA. .(3/10%
kg
9.700
•
e) transferir Contrato a terceis. do a proposta mais vantajosa.
3 - Eascoramonto
m3
7.253
26. Para julgamento da Concor- 4 - Aparélhos de Apôio
rosa no todo ou emparte, sem prévia autorização do • Diretar-Geral do rência, atendidas as condições dêste 4.1 - Neeprene
kg
27
DNER.
Edital, considerar-se-á vencedora a 4.2
Chumbo
29$
kg
Sa. Estabelecerá, também: o Cora- firma que apresentar o menor preço 5 - SUPERESTRUTURA
trato, a modalidade 'de. rescisão - por global para construção da obra em 5.1 -- Fôrmas
m2
I.930
mútua ricôrdo. atendida a convelén- conformidade com a alínea d do ar-, 5.2 - Concreto
m3
360
tigo 39 do presente Edital.
' cia dos serviços,
•
• 5.3 - Armação 37-CA (s/10%)
•
kg
51.300
•
Parágrafo frasco. A rescisão por . XIII - Disposições Gerais
6. AC8ABAMENTOS'
mútuo acõrdo dará ao Contratante
6.1 - Pavimentação
m3
62,5
37.
Ao
Conselho
Executivo
do
Ur feito a receber do DNER:
6.2 - Guarda-Corpo
mi
179
DNER
se
reserva
o
direito
de
anular
a). o valor dos serviços executados, a concorrência, por conveniência ad- 6.3 - Drenos
Und.
40
cale.ulados em Medição Rescisdriá:
Und.
6
ministrativa, sem que aos concorren-- 6.4 -- Cantoneiras
b) o valor das' instalaeões efdasta- 'tos
6.5
--•
Junta
longitudinal
ml
85
caiba indenização de qualquer esdas para cumprimento do contrato, pécie.
6.6 -- Pintura
vb
descontadas as parcelas correspon6.7 - Sinalização
vb
dentes à utilização dessas instalações,
Parágrafo único. Em caso de anuproporcionalmente aos serviços exe- lação os concorrentes terão direito a
cutados.
levantar a caução e receber a do••••••n•/••

ARQUIVOS DO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
.E NEGÕCIOS INTERIORES
Repositório de doutrina, decisões administrativas.
pareceres, ac6rdIos dos tribunais Judiciários,
ção, acompanhado da indico Jinalitico alfabético.
Publicação trimestral.

N' 89 -'MARÇO 1964

Preço: Cr$ 300,00
--A

VENDA I
Na Guanabara
Seção de Vendas Av. Rodrigues Alves,
Agència I; Ministério da Fazenda

Ateide-ão a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Eu: Brasilia
Na sede do
•=11.1

..
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