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ESTADOS UNIDOS DO 1-3Ri°

SEÇÃO 1 - PARTE
DECRETO N.9 445.237 -- DE 18 DE JUNHO DE 1959
p

ANO, VII - N° 73

UNIVERSIDADE DO BRASIL
PORTA.REAS DE 25 DE MARÇO
DE 1955 •
Reitor da Universidade do Brasil,
mando de atribuição de ata campe lancha ex vi do arte 22, alínea e, do
Estatuto da Ualiversidede, aprovado
pelo Decreto n9 21.321, de 18 de ju_
tho de 1946 reeolee:
lfie - Nos termos do art, • 80 1
2 9 alíneas d e e da Lei n9 4.024 de
20 de dezembro de 1941 admitir a
partir de 1 de janeiro de 1904 até 31
de dere:libe° de 1964 Elisa Roberti,
somo eepecialistei temporário com
atribuições de Acempe n hador de Inee
trurnentoe Musicais da Escola Nacional de Miesdes, mediante a retribuição de Cr$ 45.220 (quarent a e
einco tuil duzentos e vinte ceuzeiroe),
parra à conta da Verba 1.6.23.0 4 da UniversiD'icle0 27 do Orçatnen to pelo.; Condade do Brasil, aprovado
selhos Universitet-105 e de Curaderes,
respecttvament e . em 28 e 30 de janeiro 'do eorrenet ano.
N° lei - Nos termas do art. 80. 1
r alinea d e e da Lei no 4.024. dea
20 de dezembro de 1961, admitir
partir de 1 de janeiro 'de 1964 até 31
e dezembro de 1904, Lauro Mario
Palmar . corno e.speciallata temporário.
com atribuiçõee de l'écni eo EePecia
-Dando, eclaNiondeMica,
raeitante a retribuição mensal de ..
Cr$ 45.220 (quarenta e cinco m1 du7,enl.os e vinte cruzeiro', data à
conti. ;te Verba 1.6,23 .04 - Inciao 27
do creeenento da Univerdda de de
Brasil. aprovado pelve Conselhos
Universitários e de Curadore e , respectivamen t e, e, 25 e 30 de janeiro
do corrente . ano,
No 195 - Noe termas do art. 80, 1
29 eeneee d e s da Lei n9 4.024, de
20 de dezembr o de 1961, admitir .a
partir de 1 de Janeiro de 19(34 ate 31
de dezembro de 1964. Macieira Fe_
fix de Sousa, como eepecialista temporária com atribulee es de Auxeiar
de Ensino da Escola Nacional de elet_
saca. mediante a retribuiçeo meneai
de Cr$ 71.00e ,setenta e um mil cruzeiros) para à conta da Verba 1.6.23
04 Inciso 27 do Orçamento da Uni_
vereidade do Brasil. aprovado pelos
Conseli oe Universitários e de Curadores re pectivamente. em 28e 30
de janeiro da corrente ano. - Pedro
OdInt on , ReltOr.
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tribuição mensal de Cr$ 71.000,00 (seK tenta e um mil crueeiroe), paga a
conta da Verba 1.6.23.01 - Inciso 27
do Orçameato da Universidade Go
Brasil, aprovado pelos Conselhos ,Jniversitário e de Curadores, respectivajaneiro
de
1
de
admitir
a
partir
de
PORTARIA DE 2 DE ,4_.,Ds_kt..ZL
mente, em 23 e 30 de janeiro do ela.
1964 até 31 de dezembro de 1964, Te- rente ano. - Joanidia &atire.
DE 1964
• rezinha Costa Schiavo, como especiaO Reitor da Universidad(ied‘'i. Bre., lista hernporária, com atribuições de
PORTARIAS DE 16 DE JUNHO
ale ueaudo de atribuição de 'ema . come ~liar de Ensino junto à Cadeira
DE 1964
peténela, ex vi do cri 22. alineaeade, , de Canto Coral II da Escola Nacional
Estatuto da Universidade apeovAdd de Mileica, mediante a retribuiçee
O Reitor 'da Universidade do Riael,
Pelo Derreto no 21.321, de 18 de-'en- mensal .de- Cr$ 71.400.00 (setenta e usentio da atribuição de sua campaum Mil e quatrocentos cruzeiros), temia; "ex vi" do art. 22, alínea -1',
nho de 1946, resolve:
Paga- à conta da Verba 1.6.23.04 - do Estatuto da Universidade, aprovaNo 229 - Nos têrmos do art. 80, 1 Inciso 27 do Oreamento da Universi- do pelo Decreto n9 21.321, de 18 de
2 9 allneas.d e e da Lei n9 4.024, de dade do Brasil, aprovado pelos Con- junho de 1946, resolve:
20 de dezembro de 1961, admitir a eellees Universitário e de Curadores.
N9 379 - Noa termos do artigo 80,
partir de 1 de janeiro de 1944 até 31 nespectivagiente. em 28e 33 de janeide dezembro de 1964 Diva Cabriole-de rd'eeo ebrrente ano. - Pedro Calmon, § 2e, alínea "d" e "ee da Lei número
4.024, de 20 de dezembro de p.)61,
Almeida Blolchini, couro especialieta Reittar.".
admitir a partir de 16 de jimbo de
temporária com atribuições de auxi1964 até 31 de dezembro de 19(34, Norde
PORTARIA DE 18 DE 51A10
-list de Ertgete. da Escola Nacional
ma Cupertino, corno especialista temDE 1964
Música, Mediante a retribuição menporário, com atribuiçees de Auxiliar
sal de Ore 171,400 (setenta e um mil
O Reitor da Universidade do Brasil,
Ensino junto à Cadeira de Violina
e quatrocentos cruzeiros) paga à usando da atribuição de sua compe- de
e Violeta IV .da Escola Nacional de
conta da. Verba 1.6.23.04 - Inciso
Música, mediante a retribuição men27 do Orçamento da Universidade do tencia, "ex vi" do art. 22, alínea "1", sal
Cr$ 71.000,00 (setenta e tua
Brasil, aprovado pelos COwelhos UM- do Estatuto da Universidade, aprova- mil de
cruzeiros) paga à conta 'da Verversttár10 e de curadores, reepectiva_ do pelo Decreto n o 21.321, de 18 de ba 1.6.23.04
- Inciso 27, do
mege em 28 e 30 de Janei!o do 00x- junho de lel& resolve:
monto da
da Universidade do Breei!,
rente ano. - Pe a r° Calmon Reator.
Aprovado pelos Conselhos UnivereiteN9 318 - Nos termos do artigo 80, t
rio e de Curadores, respectivamente
20, alínea "d" e 'e" da Lei número em 28 a 33 de janeiro cio corren'e
PORTARIA DE 17 DE ABRIL
4.024, de 20 de dezembro de 1961, ano.
DE 1964
admitir a partir de 1 de janeiro de.
Reitor
da
Universidade
do
Bra..
O
N9 408 - Nos lermos do art. ;10,
1964 até 13 de ageato de 1964, Adoleu, usando de atribuição de sua Com- pho como . especialista § 29, alínea "d ' e "e" da Lei númepetência, ex vi do art. 22, alínea f, temporário com atribuições de Auxi- ro 4.024. de 20 de dezembro de 19e1,
a partir de 12 de junho de
do Estatuto da Universidade, apro_ liar de Ensino junto à Cadeira de admitir
Conjunte de Cemera da Escola Na- 1964, até 31 de dezembro de Mia
Vedo pelo Decreto no 21.321. 'de. 18 cional de Música, mediante a . retri- Bráulio Côrtes Xavier Bastas, e.ano
de junho de 1946, combinado com o buição mensal de Cr3 71.400,00 (se- especialista temporária com atribuide Auxiliar de Ensino junto á
parágrafo iinice do Decreto número tenta e um mil e quatrocentos cru- ções
zeiros) pagaà conta da Verba . .. . Cadeira de Contabilidade Pública da
51.36e-61. reselve:
1.6.23.04 -'Incisa 27 do Orçamenne Faculdade Nacional de Ciências To:44)Universidade do Brasil, aprovado nômicas. mediante a retribuição menIP 2119 Atendendo mi que consta da
pelos
Conselhos Universitários e de sal de Cr5 71.000,00 (setenta .e
do processo n9 51.575-e0 NB,. nomear Curadores,
respectivamente em 28 e mil cruzeiros, paga á conta da VerFernando Alvee dos Santos, para 30. de janeiro Ga corrente ano. - ba 1.6.23.04 - Inciso 27 do Oreaexercer, em caráter interino - o cargo Joanidia Sod ré.
mentO da Universidade de 'Brasil,
de Instrutor de Ensino Superior.
aprovado pelos Conselhos UniversitáEC - 504-16. da Parte Permanente
rio e de Curadores, respectivamente,
PORTARIA DE a bE JUNHO
do Quadro Extraordinário de Peusoal
em 23 e 30 do corrente ano. +
DE 1964.
da Universidade do Brasa .
,
409 - Nos ténues de art. Ge.
'O
Reitor
da
Universidade
do
Brasil,
dt Cadeira, da Administração), errr
29, alineae
e• e" 'da Lei número
vaga decorrente da prohioção, por usando da atribuição de sua coMpe-';,4.024, de 20"d"
de dezembro de Wel, adSan'as
Simões.
!,
Y
do
tenda.,
vi"
doart.
22,
alínea
"f",
acK'sO. d e Lev
anitir a partir de 10 de junho de 19e4
- Pedro cciZnion, Reitor,
do Estatuto da Universidade, aprova- ate 31 de dezembro de 1964. Mauricio
do pelo Decreto n o 21.321, de 18 de Vinhss de Queiroz, como especialista
PORTARIA DE 8 DE MAIO
temporário, com atribuições de Auxijunho de 1916, resolve:
DE 1964
liar de Ensino ¡unto à Cadeira PrinciNos termos- do artigo 80, pies de Sariolceia Aplicados à Eco342
O Reitor da Universidade do Brasil,
1 29, almea -d" e ' da Lei numero nomia da Faculdade Nareenal de ciusando da atribuição de sua compe- 4.024,
de 20 de dezembro de 1951, ências Econômicas mediante a retritência, e ete vi" do art. 22e alínea "1", admitir a partir de 10 de abril de buição tneneal de Cr$ 71.00e (setenta
do Estatuto da Universidade, aprova- 1964 até 31 de dezembro de 1964, Pa- e um mil cruzeiros, paga à conta da
do pelo Decreto n o 21.321, tle 18 de dre Sérgio de Sampaio e Silva, jorro Verba 1.6.23.04 - inciso 27 do Orçaespecial-teta temporário, com atribui- mento da Universidade do Bras2,
junho de 1946, 'resolve:
ções de. Auxiliar de Ensino ministran- aprovado pelas Conaelhas UniversitáNo 336 - Nos térmas do artigo 80, do aulas de Moral nos Celsos de For- rio e de Curadores, respectivamente.
20, alínea "d" e "e" da bei número mação 'e Especialização da Escola de em 23 e 30 de janeine do e,orrente
4.024, de 20 de dezembro de 1961, Enfermeiras Ana Neri, mediante a ie. ano.
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- As Repartições Públicas,
'deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos jornais, diàriamente, até às 15 horas.
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seçã0 de Redação, das 9 às 17.30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emenda. s.
- Exottuadas ás para o exterior. que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
ern qualquer época, por seis meses ou um ano.
- As assinaturas 'vencidas
poderão ser suspensas sem aviso
prévio.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão As assinatarca anuaís
lrenovadas até 29 de fevereiro de
DEPARTAMENTO DC' IMPRENSA NACIONAL
cada ano e às iniciaclas,.em quat4
,s compero
quer época, pelos dég,?`o
DIRCt4OR • OURAI.
d tentes.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- A fim de possiMitar a reCF4DAC DA S80.0 Da ReEDAÇÂO
cl-nzaa oo scraviço Do psuoucaoanto
FLORIANO GUIMARÂES messa de valáres acompanhados
MURILO FERREIRA ALVES
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, solicitamos usem os in;.°
DIÁRIO OFICIAL
teressados preferencialmente che4
- 9o.çÂo 8 - PARTE 80
que ou vale postal, emitidos a
órgão destinado ã publicação dos atoo de administração descontralizado
favor do Tesoureiro do DepartaImpresso nas oficinas do Deportamonto da Imprensa Nacional
mento de Imprensa Nacional.
11:IR A 51LI a
- Os suplementos As edições
dos órgãos oficiais só se forneceASSINATURAS
rão aos assinantes que os solicitarem no as`o da assinatura.
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES-E PARTICULARES
- O funcionÉ,sIo páblico leCapital e Interior
Capital e Interior:
dera!, parei fea- Na se desCr$ 600,1 Semestre .
450,, conto indicado, dr.verd provar,
Semestre
Cr$
Cr$ 1.200,1,' Ano, 0•00••••• Cr$ 900,
Ano .
esta condição no 00 da assi-

EXPE 1EN E

Exterior:

Cr$ 1.300,
Ano,
Para facilitar aos assinantes
á verificação do prazo de vali- registro, o mês e o ano em' que
dade de suas assinaturas, na findará.
parte superior do enderêço vão A fim de evitar solução de
gmpressos o número do. talão de continuidade no recebimento dos

• No 411 - Nos têrmos do art. 80. §
29 alíneas "a" e "c" da Lei no 4.024,
de 20 de dezembro de 1961, admitir a
partir de 10 de 5 junho de 1964 até 31
de dezembro de 1964, José Maria Gouveia Vieira, como especialista temporário, com atribuições de Auxiliar de
:Ensino junto à Cadeira de Economia
Folitica da Faculdade Nacional de Cincias Econômicas, mediante a retribuição mensal de Cr$ 71.000 (setenta e
um mil cruzeiros) paga à ccnta
Verba 1,6.23.04 - Inciso 27 do Orçamento. da Universidade , do Brasil,
aprovado pelos Conselhos Universitários ed e Curadores, respectivamente,
• em 28 e 30 de janeiro do ccrrente ano.
N 9 431 - Nos têrmos do art. 80. § 20
alíneas "d" "e" da Lei n9 2.024, de
ao de dezembro de 1961, admitir a partir de 10 de junho de 1964 até 31 de
dezembro de 1964. Nylsia Barbeitas
;Moreira, como especialista temPorário. com atribuições dé Auxiliar de En-•
nino junto à Cadeira de Piano VII da
3scola Nacional de Música, mediante
a retribuição mensal de Cr$ 71.000
(setenta e um mil cruzeiros), paga à
C3onta da Verba 1.6.23.04 - Inciso 27
do Orçamento da Universidade do Breai]. aprovado pelos Conselhos Universitárics e de Curadores. respectivamente em 28 e 30 de janeiro do corrente ano, - Joanidia Sodré. Reitor
em exercício.
; FORTARIA DE 9 DE SETEMBRO

DE 1964 .
•
Da Universidade do Brasil, usando
da atribuição de sua competência, "ex
vi" do art. 22, alínea f" do Estatuto
da Universidade, aprovado
' pelo Decreto n9 21.321, de 18 'de junho de
2916, resolve:
!. No 532 - Nos -Vermos do art. 80. §
29. : alíneas "d" e "e" da Lei número
/..024, de 20 de dezembro de 1961, adImitir a partir de 12 de junho de 1964,
: .:„té 31 de dezembro de 1964, Décio de
,Cliveira Mano, como especialista
:•;:emporário,
matribuições de Auxi• r de Ensino junto à Cadeira de Psi,ologia Social e Econômica da Facul?0,e Nacional de Ciências Econ,ômices.
Y! etliante a retribuição mensal de CO
V1.0119 (setenta e uni Mil éruzeircS).

Abril de 1961

DIÁRIO OFICIAL (Seção 1 - Parte II).

paga à conta da Verba 1.6.23.04 Inciso 27 do Orçamento da Universidade do Brasil, aprovado pelos Conselhos Universitário e de Curadores,
respectivamente em 28 e 30 de janeiro do corrente ano, - Professôra
Joantdia Sodré, Reitor em exercício.
PORTARIA DE 12 DE OUTUBRO
DE 1964
O Reitor da Universidade do Brasil.
usando de atribuição de sua competência, "ex vi" do art. 22, alínea "f",
d'o Estatuto da universidade: aprovado
pelo Decreto n9 21.321, de 18 de junho
de 1946, combinado com o parágrafo

Exterior:
Ano s

..... o Cr$ 1.000' 1)

natura.
===, O custo da cede cr,emplag
atrasado dos órgrioe oficiais
será, na venda avelaa, acrescido de Cr$
se do mesmo
por ano
ano, e de Cr$

jornais, devem 03 assinantes providenciar a respectiva renovação
com antecedência mínima de
trinta (30) dias.
decorrido
único do art. 1 9 do Decreto- no 51.366,
de 6 de dezembro de 1961, resolve:
No 614 - Atendendo ao que consta
do Processo no 6.875-61 - UB. nomear
nos têrmos do art. 1 9 do Decreto, número 54.097, de 5 de agôsto de 1964,
publicado no D.O. de 7 de agôeto de
exercer, em caráter interino, o cargo
1964, Saul Herz Merelembaum, para
de Instrutor de Ensino Superior, E0504.19, da Parte Permanente do Quadro Extraordinário de Pessoal da Universidade- do Brasil (E.N.M. - Cadeira de Harmonia (II), em vaga
criada pelo Decreto no 49.583 - 60 e
classificada pelo Decreto n9 51.366-61.
Professôra Jounidia Sodré, Reitor
em exercício.

mfiNilsTÉRllo DA VilAÇ
E OBRAS F,ÚDIUáA0
DEPARTP.MTO NACKNIAL DE ESTRADAS DE
• N o 550 - Aposentar o servidor de Transportes (S.

DACial

N9 555 - Designar o Oficial de Administração nível 16, Fernando Gon,
galres Neves, mat. 1.164.364, para
exercer a função gratificada, símbolo
4-F, de chefe da Seção de ransporte
(S. Tr. D..1) do Serviço de Trânsito
Distrital (S. Tr. 1)), (10 9 9 Distrito
Rodoviário Federal,
N9 556 - Conceder Dispensa ao
Oficial de Administração nível 14,
Paulo Leandro Alves Wat. 1.539.653,
da função gratificada, -1mbolo. 3-F,
de Chefe da Seção de Laboratório
(S. T. DÁ), do Serviço Técnico Distrital (S. T. D.), do 99 Distrito Ro„
doviário Federal. - José Lafayette
Silviano do Pr?1do, Diretor-Geral,
DÉPARTAMOTO RIAC9OWE
DE OBRAS MITRA AS
S CRS
PORTARIA DE 10 DE MARÇO
DE 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sécas,
no uso das suas atribuições legais,
resolve:
• N9 1.003-DG - Designar a Theo,
filo Rodrigues Borges, Economista,
nível 21,A, do quadro do Pessoal do
EP. N. O. O, para substituir o
Chefe da Representação dêste Empar.
lamento em Brasília, nos seus impedirfientos eventuais. - Eng. Staney
Fortes Baptista, DiretOr - Geral.

Tr. D-1.), do ser'Antonio de Souza Rosas, matrícula viço de Trânsito Distrital
(S. Tr. D),
no 1.160.232, no cargo de Tesoureiro do 99 -Distrito Rodoviário Federal.
Auxiliar, Nível 18, do Quadro do
N9 554 - Conceder Dispensa ao
Pessoal - Parte Permanente desta
Autarquia, na forma do disposto no Oficial de Administração, nível 10,
item II, do artigo 176, combinado Fernando Gonçalves Neves, neatriCom Os artigos 117 e '78 parágrafo 8° cuia n 9 1.164.364, da função gratificom as vantagens previstas no item cada, símbolo 2.F, de Chefe do OerII, do artigo 184, todos da Lei nú- viço Administrativo Distrital (SA)),
mero 1.711 de 28.10.52.
do 99 Distrito Rodoviário Federal.
No 551 - Conceder dispensa ao
Escriturário Nível 8, Ruy Conceição
e Silva, matrícula no 1.009.368 da
função gratificada, símbolo 9-F do
VED ARTAMERITO PIACRMAL, CE OURAS DE SAÍrlEATO
Secretário do Chefe do 9° Distrito
Rodoviário Federal.
•
PORTARIA DE 19 DE MARÇO DE 1963
No 552 - Designar o Escriturário
O
Diretor-Geral
do Departamento Nacional de Obras de Saneamento,
Nível 10, José Mario Quege, Matrícula no 1.039.581, para exercer e. tendo em vista a tabela de salário mínimo aprovada pelo Decreto n o 55.8013,
função gratificada, símbolo 9-F de de 23-2-65, resolve:
Secretário do Chefe do 9° Distrito
N9 138 - Conceder, na forma do § 1 9 do art. 29 do Decreto n9 49.159,
Rodoviário Federal.
de 1 de novembro de 1060, Cornbinado com o art. 31 da Lei n9 4.342, de
N9 553 - Conceder dispensa ao 1.7 de julho de 1933, OratifiCaçã,c ';orzplenaeritar, a partir de 1 de março
Escriturário nível 8, Júl io TanheiVed,, elo corrente ano, aos funcionária"; 0.9 ‘;,padre de PecsOal - dêsto
mat. n9 2.111.001, da ftuno gkZ:$111,4 pepartainenta, conatantes
(oeCor,e gr9 3.&O-O5). cada, símbolo 4-F, de Chefe da P.,•'•:.-•âGO fféléon Félfèfo dos. Salitog,1£74;tw-GteX.4
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MARK) OFiCIAL

GRATIFICAÇED
COMPLEMENTAR

DONO

aBILIo LIGABO
ADALBERTO LIMEI°
RUÃO GOMES BRASIL
'ADIO DO NASCIMENTe
ADAUTO ALVES VIANA
ADELSO FERREIRA DOS SANTOS
ADEMAR LOUREANO RODRIGUES
ADEMAR MARTINS DB LIMA
ADEMÁRIO ALMEIDA
ADERMAN DOMINGUES DE FIGUEIREDO
ADILIO COELHO
ADILSON CAMPOS OLIVEIRA
AMARO PEBEERA DA SILVA
AGRIPINO Granwo DA SILVO !
AGUSTIM RODRIGUES CHAVES
\

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

AILTowoiciirorTE
ALBERTO MARQUES DE OLIVEIRA •
ALCEBIADES MIRANDA
ALCIDES DA ROSA
ALCEBIADES OLIVEIRA DA SILVA
ALCEU MUNHOZ RUBIM
'ALOIRO DOMINGUES LEAL
ALDAIR DE-SOUZA
ALDEMAR CRISEL
AIDEMAR FRANCO DUARTE
&ADIR SANTOS gILVA
- ALFREDO BAPTISTA DE OLIVEIRA
ALFREDO PEREIRA DE CASTRO
ALFREDO RAMOS

e
e
e

e
o
o

ALUIR ACRICOLA PEREIRA

4a3INo
AITIND MANOEL MACEDO
ALVACY PEREIRA
ALvINO DIAS.DA 'SILVA
AMADEU DA GRAÇA AMARO JORGE LISBOA
AMARO DE SOUZA TAVARES
AMARO VASCONCELOS ROSA
'AME26910 ALVES
ANGICO DOS SANTOS SILVA
amILTON FELONII DA SILVA
INANIAS ROTEAI()
ANDRÉCORRÉA NETO

• NDEI/ GOMES
,ARFIL6QUIODE SOUZA FILHO
ANTENOR DF:CUNHA
'ANTENOR LOPES DOS SWroS

Trab. (IL./401o
ii

19

e.

e

e

o

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000° ,16.003
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000

50.00o
50.000
50.000
50.000
50.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

50.000
50.000
50.000
50,000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16:000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

50.000

16.000
16.000

ii
ANTONIO DE ARAUJO COSTA
50.000
16.000
ANTONIO CARLOS ESCOVO
50.000
16.000
ANTONIO CARLOS DA SILVA CARVALH
50.000
16.000
ANTONIO CARLOS DE SOUZA
50.000
16.000
ANTONIO ?AUSTIN° DE OLIVEIRA
50.000
16.000
ANTONIO CAIU° JORDANI
50.000
16.000
ANTONIO IRINEU DA SILVA NETO
50.000
16.000
aNTONIO ISIDORO DA COSTA
50.000
16.000
ARroni0 JOSÉ DE BRITTO
50.000
16.000
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS
50.000.
16.000
ANTONIO LINS DE FARIAS
50.000
16.000
ANTONIO MARTINS ELIAS
50.000
16.000
AáTONIO MARTINS DOS SANTOS
50.000
16.000
ANTONIO DE OLIVEIRA 572 O
50.000
16.000
ANTONIO PEREIRA BRAGA
' 50.000
16.000
ANTONIO PEREIRA PINTO
50.000
16.000 ANTONIO POLI CAMARGO
50.000
16.000
ANTONIO DA ROCHA
50.000 016.000
'ANTONIO ROSA SAMPAIO
50.000
16.000
ANTONIO ROSA' DA SILVA
50.000
16.000
ANTONIO RUBIM NETO
50.000
16.000
ANTONIO DA SILVA PEREIRA
50.000
16.000
aNT0NIO SILVEIRA MARTINS
50.000
16.000
'ANTONIO SiquETRA
50.000
16.000
RNTONIO DE SOUZA FARIA
50.000
16.000
OTONI0 xAvIER ALMEIDA
50.000
16.000
Anixo PAGANOTTO
50.000
16.000
APAR/CIO SALUSTIAPO GARCIA
5o.00o
16.003
ARACY DOS SANTC6

50.000

16.000
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coMP/RmulARI
C3:

ARIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS
ARISTIDES áOSÉ BORGES
ARLAR JOSÉ MATIIIAS
ARLEY DA LUZ MARINHO
ARLINDO DE CASTRO
ARLINDO J0110 DO AMARAL
ARLINDO TRAMPUSEJ
ARMANDO PAUS
ARNALDO MACHADO •
ANOLD0 DO. NASCIMENTO
ARY DA SILVA
•RZELINO JOAQUIM ASSIS
ASSIS SOARES DE ABREU
ASTROGILDO QUINTINO MARÇAL

50.000
50.000
50.000
50.00?
50.000
50.000

e

-co
co

. RODRIGUES NOGUEIRA
o
ATHAYDE PEREIRA DE CASTRO
Trab. OL.40.2.1
a
AUGUSTO MARTINS DE SOUZA
- AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
AURELIO DIAS DA SILVA
ATER SILVA
AZOR MACHADO DA SILVA
BATISTA DE OLIVEIRA BUSsI
BENEDITO MONTEIRO
BENEDITO.RODRIGUES RAMOS
BENEDITO DE SOUZA GAMA
BENEDITO TORQUATO
BENIGNO ALVES FERRARDES
BERLITO DE JESUS
BERNARDINOEREITAS DA SILVA
BRAdLio MAZAREM BRUM
BRAZ JACINTO PACHic0
CAMILO MONTEIRO NUNES
CÂNDIDA ANTONIA DA ROCHA
CÂNDIDO SOLON DE SOUZA
CARLOS ALBERTO DELFINO DOS SANT
CARLOS WIRDN MOREIRA
CARLOS JOSÉ DOS SANTOS
CARLOS SIDNEI/ SILVA
CELESTINO DAmAcEN0
AIAELSIT

CIRO SANTOS ROCHA

CLAÉDIO RIBEIRO
CLAUDIONOR Inácio LEITE
CLAUDIONOR JOSÉ DE SOUZA.

CLINEE SILVEIRA
cLOVIS ALVES DE ARAUJO
CONSTANTINO MB DE ABREU
CREmILDO RIBEIRO
CRISTOVIO MOREIRA DE SOU?
DALTON PIZZA
DARCI MATOSO
DARc y CARLOS
DARCY DELGADO BORGES
DARI0 ANTONI0 BORBA MORALES
.DATID VIEIRA DA SILVA
DEQALSSE DE OLIVEIRA
DELPHINO MARIO . DA SILVA . .
DERERVAL RIBEIRO DE SOUZA
DILT0N ALBERTO BISPO SANTANA
DJALmA COMES .
DJALmA NERY DE ABREU
DOMINGOS HER2NCI0 JARDIM
DOMINGOS NEVES DE SOUZA
DORALICIO SILVA OLIVEIRA
DORLI cLODOmIR GOTTERT
EDOARD DÁRIO PINTO
ÉDINO LUIZ DA SILVA
ED0HILDO FRANCISCO RomI0
EDSON PEREIRA
EDSON DE SOUZA CAMPOS
Ra-41,Di° ASTRoGILD0 mARÇAL
ELIDI° DE SOUZA
ELIEZER BORGES SANTANI
ELISEU SILVEIRA
ELIZEU CARIOCA

e
Trab. Gt.402.1
ti
G

o
o.

50,000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.003
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.030
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

o
o
o.
o
o.

o
o

a
C)

o
o
o
a

16.000
16.000
16.000

16.000
16.000
16.000
16.000
, 16.000
16.000
16.4o0
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

16.030
16.000
16.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.003
50.000
50.000

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

50.000
50.000
50.00e
50.000
50.000
50.000
50.00C

16.000
14,000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

50.000
50.00u
50.000
50.000

16.000
16.000
16.000

16.000
16.000
16.000
16.003
16.000
50.000
16.00o
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.00o
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.000
16.000
50.00n16.000
50.000
16.000
50.000
16.030
50:000
16.000
50.000
16.000
50.000
50.000
50.000

ci

16.000
16.000

ffs,".
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GIATIrICAÇIO
En4FLEEENT65

GRATI/DAQX.0
C 0PLE'.5.2TAR

Hong

et
Trab.GL. 40Z.1 c:1.000
WIPID:0 ALVEs NIBEIRO
ti
50.000
ELPICio nEvzs Ds SoUCA
e
50000
ELsos ANI!JNEa
50.000
ELa r., N DA 00SZA SILVA
50.000
2Iy FIRmimo CAI ..VAI.
50.000
DIILI0 FELIPE DA SILVA
50.000
Dá SILVA
EMIR
50.000
WaGIT0 5030I00E0 mAGIEL
50.000
CRGIRIO 5I03
50.000
2RHAND0 030 VA650S TAVARES
50.000
ELTM:GE m0Y3EIR0 ALTER
50.000
AUZÉBI0 SIOURA BARREIO
50.000
EVERAID0 GUEDES DE ALBOÇUCRWE
50.030
RAns7ING rERECICA GUIMARÃES
50.000
rE.LITS 5,„,USESA
50.000
FEEARLe LYRA
50.000
FL02r.u.sT0 GUI yARXES Peasjin
50.090
Flarrm Geowne, AURIDO
50.000
5q6SCI000 SARBWA 005 SANWOã
50.000
p RA:çoIsce BEZWRA DA . GOCIA
5$.000
FRANGIU° DAS 0:1ADA3 SILVA
50.000
GRANciseJ COSTA :)A PAIXXO
50.000
FRAWIXO MAViADO DA SILVA
50.009
FRICEISCO RIMEM)
50.000
rRANc1.0(.:0 MARWO
FRANcIsJ.0 OtIVINNO os cAEARGO
50.000
50.000
rwrn+co Pc2ZIRA DA SILVA
50.000
1,RANCTISÇ n RAMç, S •
50.000
0214:, SAL3A01: DIA3
50.000
GM310 KJ,J:ABBO DOTAS
Trab. GL.402.1 - 50:0000
• E3I0 06 UF.1.10 ALCÀNTARA
GAiCSIC FlomuAWJ DE sEHLEIll

•

1'a1)30I030 BRANDÃO

RAMILT'JN CARDOSO DA SILVA
WMES Dos SAUTOS
•
MLIO ROSA
EEITCP1 ALVES DA SILVA
RE531DIW ALaY.ANDRE DA SILVA

EI9INc xLEN
ETLDA N0LAsec
RTLD:r.sRANDo ráCQuIEL DE kRRIMA
Bum3E2r0 XLVAR0 CADAVAL
IRO 07536510 rZUN
.T9v5.;Io JOGE.BELTRATITE
Sr.14
1 ."'BQ`jE 3.A1::03 CORBO
mARTINS
IMS DE CASTRO
'VAR ri'2,135REDO
IVO 0;AIVES DATISTEI
JAGrz
FEIU5EIR1
aidEIRD
JA.I50 :.0ELE3JAIR EURICO 1,1)rDNET,
•
E4TIRA
JOANA EARuJA
JcANITAs BORR..!2 BEDROA
JOÃO ALUES waisIA
•
An.,•Js TYZWAES
Jn Q' s DC Amomm
JGU) Dl APDRáDE
JC!' DCrTISTA Jus SOTO5 FIA0
•
BATISTA imatr.2.178.104)
Jut.: sA rsisTA :listra- 165.642t)

.

16.000
16.000
16.000
• 15.009
16.00
16.000
15..000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.990
50.000
50.000

16.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50000
50.00)
50.000
50.000
50.900
50.000
50.000
50.009
50.000
50.000
50.090
59.000
5000o
59.000

16.000,
16.000
16.000
16.000
/6.000
.16.009
16.000
16.000

50.003
50.000

li

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000

16,Goo
16.000
16.00o
16.000
16.000
16.000
16.000
15.000
16.000
16.000.

50.000

OWILDo RIBEIRO GOMM
OSELLDO RAM:CISCO
GERALDO MARUNS DA SILVA
cEZALDeDOS sARIcs FATRIci0
GERs".,Y 1111'1:0 BARRETO
CE07t15IC AWLS DOS SANTOS_
OnW/0 R;CrS DA SILVA
GIL2rRTO 01T ,1RAGA
033 SANTOS
•

Q3
1.6.090
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.003
16.00o
16.000
16 .000
16.000
1E.000
16-000
• 16.030
16.090
15.000
16.000.
1.6.000

50.000
50.030
50.0)0
50.000
53.0)0
50.0)0
50.000
50.900
50.000
50.070
50.090
50.303
50.360

16.003
16.000
16.000
16.003
16.00n

Ida MISTA DE JESUS
J0450 BATISTA PEREIRA

300 BATISTA DOs SANToó

.

JoÃo SENTES 0013
JOÃO 0ÁNDID0 DOS 8ANTCS
JOAO FELIZ DE OLIVEIRA
J0.10 FEBRANDES. DE EELLO
JOÃO-FRANCISCO DA collo/MOA
Jo20_ FREIRE
JOÃO JosÉ EARTINS
JOÃO JUAREZ A" mul DE SOMA,
SOÃO LED
• JOÃO LOPES
JOÃO SANGEL DA sILvA
JOU MARIA DE LARA
MARIANO DE CARVALHO

•

.3.:10=5
304 N6BREOA
SOÃO ICC' BOTEIS° DE WOUNESk
3010 MAUR° DAS NEVES

JVÁV) DaS SARO
*João 8IU3IRA FUSO
.3010 TEOPILO SCREDLER

'JoJb21.5J1 Ia
SOK° VICENTE DA GRAÇA
JOAQUIM MAJALBIES FILHO
JOAQUIM VIEIRA DOS SAMOS
JeZa. PAZ.DA SILVA
JORDAIR CALDAS
!• Jun BARTU0LOMED DO 8ie00
r,‘ J0305 FRANCISCO LUIS
JORGE LEMOS DE CAMPOS
JORGE DE 0LivEIRA SIL'ORMW
JORGE DOS SAN:03

r

JORGE VIDENTE Da GRAÇA
JOSÉ ALUNO NISCIEENTO
JOSÉ AMADRILIO DE lama
JOSá AMORim
JOSÉ ANILDO KENN3
JOSS ANTONIO DA SILVA
j osÉ AQUILINO DD otavaRlyntaD
Ji9Sá ARAUJ0 DOO SONS

Joot eaus70 DA
:est BARBOSA

•
e
e
ti

e
•
e

soma
50.000

50.000
30.000 •

•
•
•
frab. 0L.402.1
•
•
•
o

JOSE 11ENE.Orro praz.
JoSá BENEDITO VITUS DE 0LIVE/14
JOS* REZEM DE OLIVEIRA
JOSÉ BISPO DOS SANTOS
JOSÉ FORRET 5E00031
JOSÉ CÂNDIDO
JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA
'JOSg CARLOS DA SILVA
JoSÉ cLEnNTE

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.300
16.000
16 .000
16.000

JASÁ JoÃo BALTAZAR
JOSÉ 3010 LIMA
JOSÉ LIGAM
JOSÉ LOrEs DA SILVA
JOSÉ LOURDEs mAcRADO.
JoSt LUIZ FERREIRA DE CAgA0
JOSÉ MANOEL CEZIRIO
JOSÉ MARIA GUEDES
JOSÉ MARIA IGNÁCIÓ PRA:1110
JOSÉ MARINHO DA SILVA
j081; MATHIA3 DA SILVA
JOSÉ MOLITERNO YILRO
700Á ORDIL DE ANDRADE
JOM PAULINO JACQUES

JOsÉ GONÇALVES DA SILVA
JOSÉ JANUÁRIO RILHO

50.000 •

50.000
50.000
50.000

50.000

o

50.000
50.000
50:000

e
ti

o
ti

50.000
50.000
50.000
50.0100
50.000
50.000

Ii

50.000
50.000
50.000

ii

50.000

a
o
o

50.000

ii

50.000
50.000
50.000
50.000

o

ii

Trab. QL.40Z.
a
o
ii

n
O

ii

JOSg CoRRÉA ROCHA
JOSÉ COROA DA SILVA

JOSÉ Mia DE OLIVEIRA
JOSÉ 001NALIPE1S mEDErRos
JOSá GONÇALVESDOS SANTOS

50.000
30.000
50.000
50.000
30.000
50 .0 00

o

SILVA

16.000
16.000
16.000
16.000
1'.0)a

16.000
16.000
16.000
16.000

50.000 .
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50m0
50.000

O

o

50.200
50.000
50.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

50.000
e
e
•
•
o
ti

ii

O

ii

e

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.o0o
50.000

50.000
50.000
50.000

1
•c/1
16.000
' 16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16=0
1.6 .000

26.000
16.004
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.003
16. 0110
16.000
16.003
16.000
16.000
16.000
3.6.000
16.033
16.030
16.000
16.000
16.000
16.000
J,6.009
16.033
16.010
16.113
16.000
16.3)3
16.300
16.000
16.0N0
16.^30
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.003
16.000
16.000
16.009
16.000
16.009
16.003
16.090
/6.999
16.910
16.090
16.0,3
16.079
16.003
16.003
16.090
16.003
16.003
16.000
16.000
16.000
16.000
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JOSÉ PEDRO RIÇADCHA
DE MOURA

Traio. 111.402.1

Jod P:Quo/
JosÉ

RODRIGUES LEAL

JOSÉ ROSA DA SILVA
JOSÉ SALCEAO DE OLIVEIRA

00SÉ SANCRE3
:osÉ SANTANA
JOSÉ DOS SANTOS
JOSÉ SEGU1D0 DA SILVA
JOSE SEvERINO FERREIRA
JOZÉ DA SILVA

e
o

JOSÉ TEIZE/RA DO NASCIMENTO
JOSÉ VALÉRI0 DE mima
JOSÉ VECCEIO NUNES GONÇALVES
JOSí VERDETE
JOVEIINO DO NAV:MATO

t.

JOVINO DIAS

e

53.00)

LAZÁRIO caxErRo kuumuUt
MIS MIRARIA DE FARIA
LEOCÉDIO 3010 lIVES
LIBÉRi0 'munam BISPO
LINDUARTE LINS DOS SANTOS
LIVINO NUNES moNTErao

9
e

LOURENÇO NUMA RIBEIRO

TrAb. 51.40E.1

a
e

LOURIVAL SOARES
LUIZ ALCIORE MACEADO DA rons a
LUIZ BERNARDO DA SILVA

LUTE PEDRO DO mAscInEwro
MANOEL ANTONIO DA SILVA
mANOEL ANTUNES.
MANOEL CINDIDO RIBEIRO
MANOEL DE CASTRO

MANOEL FREITAS
mANOEL GOMES CORRÊA
MANOEL GONÇALVES
MANDEI .DE JESUS
MANOEL DE JESUS BELTRA1T1
MANOEL LOPES
MANOEL DE OLIVEIRA rano
RANCEI PINTO DA RoCHA
MANOEL DE SOUZA LIMA
MANOEL T8RRES FILHO
MANUCI DE ALMEIDA CZAR
MARCOLNIO ROcEA
MARIA DE JESUS MOREIRA
MARIO JENSEN
RARIO PEREIRA DA SILVA
MÁRIO RIBEIRO DE SOUZA
MÁRIO VASCONCELOS

MÁRTIR CERVAS' MARTINIANO LE8NCIO COMES
MASSA= YUMOTO
MOMO JOAO SILVEIRA
MAURILIO VENERA
HAURO LILION CORREIA

MIGUEL MOREIRA
MIGUEL D3 °Uniu mno
MIGUEL RODRIGUES Rirmo
MILTON ACIR sznrr

50.000
50.000
50.000

•

Loao amor

LUIZ NASCIMENTO DA SILVA
LUIZ ONOFAS DE CARVALHO

50.3J3
50.000
50.000
50.00)
50.000
50.000
50.000
50.003
50.000
50.000
0.000
50.00)

50.000
50.000
50.000
50.030
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
53.000
50.000 .
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
501000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.900
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000

LADSRIO DAMASCENO DUARTg

LUIZ GONZAGA DE SOUZA FERE
LUIZ GUINARIAS
Luiz MAR/ANO DE OAMALIN0

QS.
50.000

50.000
50.000

.MiLIO ALVES DE APpi,Abw
ST/Ur! PASCEU!.
JURANDIR DIAS muar
JUTELINO FILIPE DA anu

LUIZ CARLOS ALVES sumiam
Luiz E00000 HERRERA CAMACHO
LUIZ GONZAGA BEZERRA

G1ATIII0Aa0
VENC 202;r: O

•
•
•
•
•
e
•
e
e
•
•
o
e
e

e

•
e

•
Trab. 01,402.

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.9)0
50.0”
50.))0
50.000
50.003
50.0,3
50.30)
50.000
50.90)
51.0C)

E

COMPLENENTAR

@$.

o

MILTON GOMES DA CUAILI
MILTON FEIRA DE SANTAh
MOACIR SOIM coar.21

16,000
16.000
16.000

MOA= PWEIRA
MOACIR ROGI:RIO DOS S21.10•

16.200
16.000

NOZ.An SILVEIRA DUAETE

16.033
16.300
16.010
16.0)0
16.030
16.000
16.003
16.000

a
e

1

wilDo_Eornrouss

NELSON Raiz= .

NErf COUTINHO DA SUPURA
non SILVEIRA CE WIlmoo
WERV SILVEIRA DE. AZEVEDO
ItIcaléos3 MOREIRA DA SILVA
NILO RELU DE SJZA

16.020
16.000
16.000

OLAVO BAS/LIO SANTANA
OLGA BALAINA DE OLIVEIRA

e
e
•
e
•
•

ouvo AmEn6Exo
-

•

ODIAIS-FRANCISCO DE 011vEJRA

°Nom LAURO !ERREM,
0a4411 usiLio

cem.: TRUE DE Seus>
OSORIO SILVA
.0SWALDO ALVES DE SOULn
OSVALDO ANTONIO LONGA
OSWAIDO BATISTA

3.6.003
3.6.000
16.000
16.003
16.000

ovwuo) GO1MA5(Ã1?q

16.000
3.6.000
16.000

ouvuno avuTRINo DE '.110
PAULO BENEDITO DE ctivEinA
' FAELO 51P0 DOO SArro3

16.000
16.000
16.000
16.030

PAUTO CEGAR xAcANBIRA nomeaRQ

0SwALDO SILVEIRA DE AZEVEDy

PAULO PEREIRA DOS SANTOS

PAULO ROBERTO DÁ LUZ SOARES

3.6.000

PAULO BOARDS 0enr.v.G3
PAULO TOERES

1 6 .0,0;1

Piwo DE ALMEZA x.t.zra

16.ono
16.000
16.000
16.000

FEDP0 AR:;OLDO MERA.
PEMO cADAVAL
p 2.3R3 IJ!, 0I0 DA SILvA
PSDR3 mr -Es ;;ARIN110

FDDR0
PPM° DA S:LVA CCMBE
PEDRO DE SOUZA ROLIN
.PIRÉNIO JoSÉ DE SOUZA.
RAII-MNDOCW5STOOAPCIA

winiupo

NONATO DE JEsUS LimA
RAD:MO DA SILVA RCG:J,
RAUL CAZTANO COSIA
- R,W-L WIL3ON VIcTOPIi
RAyrusIDC OANDAnEIA

REp uziVDO HERonJo
RD GINALD3 DA S ILVA CARrEI0u
REINALDO BANDE:RA CA: , :PcS *
RENEzIO LUIZ 0073 DEF3,2rA
RICARDO JORDIO
• .

roct.110 EcTr:H.:', Dr 20MA:,%

GRITIP1040
cOmPLEVCAR

Ql.
16.000
16.000
.16.003
16.000
16.003
16.005)
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.003
16.000
i6.000
16.0w
16.300
16.,no
16401
16.003

16.300
16.000

16.000
16 .303
16.noo
16:105
16.000
16.901

16.003.
• 16.0,53
16.0,1
16.000
16.131
16.a0o
15.010

16.oao
16,3no
16.0,)0

OSVALDO COELHO CARVALHO
OSWALDO MARTINS BOUBAUD
031iLIDO MAXIMIANO BERNARDO
OSWALDO ROSA SAMPAIO
OTAIR GAMA

Ql.
50.430
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000.
50~
50.000
50~
50.000
50.000
50.000
cy.000
50.000
50.000
53.003
50.001)
50.030
50.000
53.010
50.000
50.000
50.003
50.000

53.303

'OSVALDO JOSÉ RARTINS

16.000
16.000
16.000

VENCIMENTO

50.000'
50.030
50.000
50.000
50.000
53.000
50.000

OROZINO JOSÉ DA SILVA

16.000
16.000
16.000

16.000
16.00o
1(.313
16.aoo
16.300
16.0m
16.000
16. coo

e

ODEMAR paIncio
!ALIO GOMES canta

16.oDo

16.033
16.000

Treboh.GL-40E.1

WILSON FERREIRA
N/LTON SANTOS DA SILVA
MUCEYBIROMUALOO DEJVUZA
1onER1D DE SOUZA

16.000

e

NELSON AUGUSTO DA -UIVA
NEL= DE ZZEVZDO
AZW,N DA CRUZ
NELSON FERREIRA
RUBOR AMEIGUES DA SILVA
~ri Da ,pozzi 2nAGA

16.0o0
16.000
16.030
16.000
16.000
16.000

16.300
16.000
16.033
16401

•

MUN/CIO LINEARES

16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000:
16.000

16.000
$6.00o
16.003
3.6.300

Casco

E-

50.003
50.30j
50.0)0

16.01D
16.0n
lé.000

5/.0.)0
50.303
5a.0)1

16.,r1
16.000
16.313

50.0:1)
501.:;O)
50.0)

16.0,0
16.0u

Trab. •01-402.1
a
•
•

e

53.03)
53.030
50.;-;)
' 50.'!)ao
50.)a)
.50.0.y)
5o.00)
52.010
5).)))
50.00)
50.))0
50.0,,
5).o1)
50.;))
50.000
5o.on

1.1.0”
10.00)

15-oaa
16.0.1)
16.3oa
1J..))a
1.003
2(..0))

16.0'0

16.0,a
16.00g
16.000
16.0»
a6.0))

50.e)
50.0'n
50.°)
50.003
.")

36.013
16.oa
16.CY1
zg.91)

16.2y)
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e
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16.000
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16.000
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o
o
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50.000
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50.000
50.000
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a

o
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o
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A VENDA:
Na Guanabara
Saçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1,
Agência 1 Ministério da Fazenda
a pedidos pela Serviço de ReembeIso Postal
Em asüla

Na Sede do D.I.N.
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APTA
n E PI2L-J.J,Lj
D.P. N°
Aaostaas
•
Tendo em vista o que consta da
Proces.,,so 1.074.519-C3 fiam sem
efeito as apostilas publicadas no
MS 212-63 e BS 36-65 pelas quais
foram assegurados à funcionária
Lourdes Costa Pinto no 1.347 de que
trata a Portaria 87.057-54 os banefeios da . Lei 1.741-52, passando a
funcionária a ocupar o cargo de °filada de Administração, mei 14 em
vaga decorrente de sua própria agregação.
Tendo em vista o que consta do
Processo 1.122.553-64 fica sem efeito
a apostila publicada no BDS-21-65
pela qual foram assegurados ao funcionário Miguel Fra.ncias, no 5.092,
de que trata a Portaria 20.244-50,
C3 benefeios da Lei 1.741-52, passando o funcionaeo a ocupar o cargo
de Médico, nível 22 em vaga decorrente de sua piópria agregação.
Tendo em vista o que consta do
Processo 1.114.482-64, fica sem efeito
a apostila publicada na BS-17-65
pela qual foram assegurados ao
funcionário Roberto Machado de Rezende, no 1.034 de que trata a Portaria 1.846-39 os benefícios da . Lei
1.741-52 passando o funcionário a
ocupar o cargo de Médico nível 22
ora vaga decorrente de sua própria
agregação.
De acôrdo com as apostilas feitas
nas Portarias relacionadas a seguir
ora face do que dispõe a Lei 1.741-52
cem a regulamentação dada pelo
Decreto n'a 995-62 fica assegurada aos
funcionários a que Se referem as
sneomas portarias a percepção dos
venciracntos correspondentes às funções gratificadas e aos cargos em
comissão mencionados a cantar das
datas indicadas fkando outrossim
es referidos funcionários agregados
ao Quadro de Pessoal do Instituto
nos cargos apontados considerando-se
vagos para efeito de provimento os
correspondentes cargos efetivos: PT
2.60a a.a - Irloriano Moinho Perez
n° 1.163 Chefe do Seção "IrÓ-5" e
"3-P" a. contar respectivamente de
2.3.5a er 1.7.6 0- agregado na qualidade de Técnico de Previdancia e
Seguros nível 18 devendo ser observada a prescriçao quinquenal; PT
- 16.23741 - :arancisco Salles Arruda no 1.662 Chefe de Serviço ....
"Ce-6" e "8-C" a contar respectiva/limita de 11.3.59 e 1.7.00 Assistente C:3 Delegado "4-0" a contar
do 21.11.62 - ataregado na qualidade do Oficial de Administração nível
16; PT-75.420-63 - Aaadirn de Souza
Rocha no 1.188 Diretor de Departamento "2-C" a contar de 1.6.64,
agregado na qualidade de Procurador
de 3 a categoria; PT 38.917-55 Geraldo Borges Graciosa, n° 13.240,
Assistente de Serviço "PG-3" e .
"3-P" a contar respectivamente, de
26.'1.57 e 1.7.50, agregado na qualidade de Oficial de Administração
nível 14. Deverá ser observada a
prescrição
quinquenal prevista em
Le!.

UriViírM"
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_
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Vantagens:
Concessão de acréscimo bienal aos
funcionários: José Carlos Fernandes,
no 16.057, 1% a contar do 12.7.60;
Waltar a.maral Campos, n° 4.998,
a % a contar de 17.2.50 6% a contar
de 17.2.52, 9% a contar de 17.2.54,
• 9% a contar de 17.2.53, 0% a contar
de 17 2.58, 9W a contar de 17.2.60 e
2% a contar de 12.7.60.
Portarias tornadas sem efeito:
Foram tornadas sem efeito as Portarias abaixo indicadas que nomearam candidatos habilitados em concurso; no Estado da Guanabara,

"""'" PQM, 11.)

para os cargos adiante discriminados em face da desistência dos mesmos: PT. - 85.152-65 Wanda de
Freitas Bastos Escriturário nível 8
PT 84.526-65 - Carlos Orlando Soares Mauren Escrevente-Datilógrafo
nível 7 PT - 84.528-65 - Oswaldo
Baptista Soares Eacrevente Datilógrafo nível 7; PT 84.531-65 - Derira Aparecida Wagner Escrevente
Datilegrafo nivel 7.
RELAÇA0 N° 87 - 8.4.65
Nomeação - Gilson Garcia Roe
driguea, Manoel Vianna, n o 13.564;
nmelinda Pereira Campos - Edson Alves de (alinhe. - Luiz Djalma Delgado Leite - Yolanda da
Silva Fortes, no 8.623 - •Janet Teixeira de Araujo Jorge, n° 6.899 José Lima Filho - Nancy de Castro Moraes, no 10.936 Therezinha
de Jesus Martins, no 12.249 - Luiz
Rodrigues Pinto -- Scmirainis Carvalho Borba, no 5.035 - Jair Leureiro Santiago (no* Estado da Guanabara) - Wilton Mesquita ino
Estado de Goiás) - Elmir Mello Lenho Nery da Fonseca, n o 10.637 Emílio, Zambrotit da Silva, n9 2.318
- E:milla Silva Cardoso (no Estado
do Rio de Janeiro) - Neri Gomes
de Maria - Puta Holland de Barcelos - Dácio Serra - Albertina,
Alves de Moura (no Estado de São
Paulo) - João Pereira Goulart Antonio Gomes de Oliveira, n° 16.327
- Myriam Augusta aaalard - João
Basco Fernandes Ramas - Marcia
Gerby Catete de
Bergo Coutinho
Castro - Antonio Claret de Assis
Martins - José Nunes Soares Sebastião Venancio da Silva (no Estado. de Minas Gerais) - Leny Carvalho Suruagy, n° 12.450 Auxiliadora Madruga Machado - Edson Alves Soares - Maria de Lourdas Clementina da Costa rigueiroa,
n° 11.126 - Luiz Gonzaga da Silva
Freitas - Benedito José doa dantoa,
no 19.231 (no Estado de Pernarnbuca) - Expedito Araujo Vieira (no
Estado da Paraíba), Sebastião EaStos de Araujo - AgalnenOn Edmundo de Castilho - Marcos Tadeu Rodrigues Simões (no Estado da Paraíba) - Antonio Peixoto de Araujo
(no Estado do Rio Grande do NorWander Rodaigues de Lima
e)
(em Brasilia, Distrito Federal) Luiz Ivanney Nunes Santos (no Estado do Piauí) - Antônio Linhares
Silva - Maria de Jesus Perna Mendonça,- - • Leonice Costa Carneiro,
no 12.618 - Terezinha Trabulzi Guedes, no 19.303 (no Estado -do Maranhão), pare, o cargo de Alracraia
rife nível 14 Processo 1.141.152-65).
Excelência •- Nos tardios elo artigo 5° da Lei n9 4.054, de 2 de abril
de 1962, ficam -colocados em enedancia no Quadro de Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriários, no cargo de rmxarlfe, nível 14: Maria Carolina
Rasavas da esta Olivera, n° 43.414
(em Brasília) - José Ferncisco dos
Santos, no 43.223 (no Estado de
Goiá), Aloysio de Azevedo Castro,
no 42.013, Arltte Carvalho de Azeredo, no 42.300 - Carlos Henrique
D'Alrneicia Tonna n9 42.432 - Dar
lor Pedro de Carvalho, no 42.191 Ivan Tavar n o 42.125 - Paulo da
Amaral Medina, no 42.267 - Aboleado Alves Ferreira Pilho, no 43.611
- Geraldo José Ferreira da Silva.
no 42.289 - João Benedicta Cardoso
Filho, no 42.262 - Hugo Libanio de
Andrade, no 43.039 - Nivaldo Nogueira Dias, n9 42.116 - Jonas Pereira de Castro n o 42.357 - José
Haroldo de Barros e Silva n o 43.276
e Daltro Barroso de Menezes n° 4 ,Prz

(no Estado da Guanabara) de Araujo Coota - no 42.997 - Casar do Egito Lopes Gonçalves no 42:837 e Rosalina Souza da Silva
- no 42.844 (no Estado do Maranhão)
Hercília Leite da Silveira
- no 43.642 (em Juiz de Fora Estado
de Minas Gerais) - Paulo Afonso
Tamiete Padeiro - no 43.515 - Odarmem Silvia Guimarães Couto no 42.404 - Vicenta de Paulo Abreu
- no 42.728 - Roberto Rocha Castro - no 43.843 - Mário Lúcio Pereira - n° 43.572 - José Chrisanto
de Athayde Filho - n° 42.72E Fernando Remo Queiroz Barbosa ir 43.294 e Zulmira de Azevedo Pereira - n° 13.308 (no Estado de
Minas Gerais) - David Tavares de
Araujo - no 43.336 Rovesto Hermes de Melo - n° 43.375 - Milton
Bezerra da Silva ..._ n9 43.471 - Maria Aparecida de Macêdo - n o 43.666
- Estiras Magalhães Lyra - número 42.554 - Liana Maria Samico Vau
Drunen - n° 43.112 (no Estado de

(In 1,965 1165

Pertunbuco)
Mariano doa,
Reis Dritto
n° 43.5. 17 (em Para
nalba, Estado do Piauí), Erlith
varenaa Sandra - no 43.766 (em Nos
va rguaçu - Estado do Rio de Jra
neiro) - Getulio Ccatinho Soare@
--a no • 43.509 - Eugênio Rodrigues.
Pereira - no 4.3.315 (em Niterói.
Estada do Rio de Janeiro) Haddad, no 43.637 - Vilson Santana
no 42.644 e Antonio Estima Costa
- 119 42.160 (no Estado de -São
Paulo) - Goorge Gonçalves Rineica
- no 42.519 (em Campina Grandes
Estado da Paraíba) - Hilton Teles'
de Andrade - no 42.951 e José Baio
ros da Silva - no 43.(21 (no Estado
da Paraíba) - Geraldo Gonçalves
Ramos - no 43.378 - Inácio Gani
çalvas de Asais - no 43.618 3 Se'
lote Maria Afonso do Azevedo --e
n° 43.617 (no Estado do Pio Graxa
de do Norte) (Processo 1.141 O52-6a).
Concessão de aposentaaoria
Ad&sen Rodrigues, n o 4.934, acura:,
te do cargo de Procurador Je 3° cas
tegoVia no Estado da Guarabare
(Processo 1.135.097-64).
Zo'oaran Monteiro, no 404, aareando
na qualidade de Técnico de Pravidens
eia e Seguros no Estado da Guanabara (Processo 1.139.433-63).

72MMOO DU. CON-rTRA
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entre êste Departamento e a firma
S. Meneia S. A. Engenharia e Cona,
truções, publicada . no "Diário Ofie
oial" da União, de 31 de dezembro
de 1964, Porte 1 - Seção II, pêginn
n9 3.115, faça-se a seguinte retifiD2PARTREERITO 2ACICM-1 cação:
No final do contrato anda co la:
C2RAS DE SAnAllETO • Pela
Rosolaçao número 215-1C3-ees
TealaMO DE RESCISA0
de 17 do recoonnbro de 1831.
Laia-re:
Retificação
Pela R000luedio número 213-33CNo tôrtno de rescisão no 196, as- de 17 do el-azaraero da 1234.
sinado em- 3 de dezembro de 1864, (No 3.104 - 13.4.05 - Cra 013)

MINISTÉRãO
DA VILAÇA° E OBRAS
2tTELIICAS

L

2. A proposta o a daeumentaalee
exigidas serão en.ragues ao araddeno
te da concorrancia acima referido,
na hora e local fixados para a coia
corrênciao em env•elopes sopaoadea,
fechados e lacrados, cantando em
parte externa e fronteira, al.;,:n
Razao Saciei, os diaerea: "larepartamento Nacional de Estradas de RoEDITAL DE CONCORRÊNCIA
dagem" Concorrência Panca, .....
PUBLICA N9 7-35
tal n9 7o65", o palmeio() com o subServiço: Manutenção d.e. Aorona- título "tarcposta" e o ser;urclo ez7c
V2S.
o sub-título "Docurnent&?, ira"
Conterá a proposta:
Setor: Administração Central.
Local: Aeroporto Santos Domont
a) Nome da proponente, re..tnle,
sede, suas características e identiO 1:Diretor-Geral do Departamento ou
(individual ou saciai);
Nacional de Estrales de Rodagem, ficação
5) Declaração eapresaa de aceitaneste Edital lenominado
das condições &ate Edital;
torna público para conhecimento dos ção
C) Valor global dos serviços 05134.,
interessados que fará realizas- as irl-@0 dos
para as inspeções 'previstas pela
heras- do dia 3 do mês de maio de fabeacante, fixando o valor honram
1085 na sede do D.N.E.R., na Ave. hora ad•atado nassa valor global,
solda Presidente Vergas n9 522 - 219 será utilizado, também, para os seoAnda;, no Estado la Guanabara., sob viças na° previstos.
a presidência do Engenheiro Galam
d) A juizo do Presidente da Coii.
Borborema da Silva, Concorrência cond.:mia,
polua ser exigiao o retaPública para execução de trabalhos nhecimeato
cia finr..a do signa:alta) d.a
adiante descritos, mediante as con- rerpcnsvels pela properta por
diçaes seguintes:
liáo do Estado da Guanabara.
4. A proposta será aprascntarla edis
- Propostas
papel tipo almaço ou carta, dactdca
1. Poderá apresentar propostas grafada, em linguagem clara, GCM
tôda e qualquer firma, individual ou emendas, rasuras ou enarelinhaa.
social, que satisfaça as condições os5, Deverá ser apresentada a
tabelecidas nêste Edital.
gulnte documentação;
Parágrafo único: Não serãss toma,
a) carteira de identidade do reaa
das em consideração propostas apre,.
sentadas por consórcios ou grupos de pansável pela firma, e Eigintário
proposta;
firmas.

MUNUS7ÉRI3
VllAÇÃO E 0512,,AS
PÚBLJICAS
, nPARTA6111EZTO 2,,ÂCMAL
Di E'STRADAS C
ODAG:6',11

1156

Segunda-feira

• la) carteira profissional devidamente
aregiatrada no OEA do enaanheiro
tesponaável pela firma, bem ocmo
*ariana° de registre da firma e prova
de quitação de ambos com a CREA.
provas de qaitacão cana as Fa-tendas Feral, E.:tadss 1 e Municipal
.teer jdõesi ;
aravas de camprimento da letaaiieào civil, cume:ciai e trabalhista
aagentea e0.1.1t 1.1i to oci, lei das dois
¡ta:ata, c er I ida ea ir e ga ia tas de puí tes.
'..1-upás'o sindical relativameate
-aos empregad e-, (111p:segs.:los e ias.
air • aaviaa roeria:3a etc.);
e l eia:aficado de cair:crida:ia j actara: expedido pala Danaria da Aeronatlea Civil do Mini trio da Ac_
aon ii ira.
1) relaçao, em duas via.", de ta:ursa i: c . niecaniers de popa:ela:da da
paopcnente que sela aplicado rat execução dos serviços;
g) requerunento solicitando autoria
Ila ção Para dePósit o da cançao,
h) programa de trabalho, em duas
alua, discriminando serviços conside.
Irados normais a serem executado:a
para a manutenção das aeronaves.;
i) Proaa de que PC:Matai oficina de
ariantilenção homologada pela D.A.C.,
(Diretoria da Aeronáutica, Civil)
1) provas de que os reaponsayeas
begeis e técnicaa pela firma votaram
1~ últimas eleições (art. 313, ~grafo la alínea "c" da Lei. n9 2,550
de 25 de julho de 1955);
t 29 Cada documento estará selmlo
ma forma da Lei;
A juizo da Canassaa, poderá
ser permitida a regularização de fitas referentes à documentção até a
hora do inicio da abertura das pra_
poetas
§4 O requerimento de que trata a
alínea -g" deverá acompanhar os en.
velopes contendo a documentação e a
prapottra de preço'.
( 5° A prova de quitação com o linia:ai.° sindical dos empregadores será
do sindicato respectiva.

OIARIO OF1WIAL (Seção — Parta Il)

à Ccaaissão até à' hora marc,ada para
abertura das propostas.
g 39 Fica sujeita às sanções lega.,
independentemente de declaração. de
inidoneidacle, a flana que tendo requerido, não tenha satisfeito o depósito da caução no prazo que lhe foi
deferido.
Conhecidos os rutila-dos es
concorrência e ordem de elassilicção
dos licitantê:,.., de acdrdo conX o citêrio julp,ador c12:ite Edital, as ettucalea
expartação ao .Banco do Brasil a. A.,
re:prea entacioa pelos resrpeciiros valores namia ala .
i IP O ite,-)11)Inente da caução cera
efetuada pelo concorrente após deleriment•o, pelo Presidente da C.C.S.O.
do requerimento de que traia a letra
g 29 A comprovação do reeclhi_ "g", do item 5, do Capítulo I de:4e
mento da caução deverá ser entregue serão devolvidas incdiante requeri_
tratadoz Com O órgão ou enticaaSes

referidos.
29 A prova de capacidade mecânica será feita mediante relação circunstanciada contendo indicação doa
utensílios mecânicos disponíveis, e
indicação do local em que se encontra,
para efeito de I.Wpcção pelo D.N.E.R.
Caue5o
///
3. A participação na concorrei:cai
depende de deposito da caução, na
Tesouraria do D.N.E.R. ao n alei eia
Or S 190.000 (cem mil cruzeiros) em
atoada, corrente do pais, em caderne,
tas da Calxa, Econômica, apólices da dívida pública, em obrigacõen
-do Tesoiro, em letras do Tesouro, em
letras de câmbio, de importação e de

CONDOMÍNIO
E
II~PORAÇOES IMILI ÁRIAS

•

mento dos interes.sadcs, r(-,! a
só poderão &alce devoluçaa cle :tais
só pada, ao aater (levo:lira a::
respectivas ca dy • "D s,0 gsda a cortoorrênc,1 Prlo c 1 , '.1io
Executivo do
u9
211 z'
:1•-•
g 5 9 A ca'r.aa
ma declara:- viaactatat.a fia ré cal
poaer da D. araa,-.P ., liar
da
a. JJ J e2:1H
g . O a...ia caa
:cforyrf, o a.
da,
(.:,)
., de
vale , irer.
aq:m r cm ry,r
buí...J.) à
pa'a (a- . a ae
c;cn ;
fl.C11a ',UI - a AG,
de
ir: moeda carro
do pala, em caclernetna da C ,' ar. aaonarraca, em apaaces da divida aa.
blica, ecn oariatiaiões: do Tesnair, em
letras do Te.ouro, em leras dr cambio, de impartação e 'de captai:não
do Banoo do Brasil B. A., te•Pre-212tati o Pel os respectiva valore, nominais. Não ',e admitirá, na h:pj,te.e
que o atributo Pnancello deferala ao
contrato venha a Ler inferier
cuato previsto no Edital, recluçaa
bre o va'or da caução inicial.
( 19 A caução inicial sara
tada em caso de rescisão de contrata
ou de 1nterrupçá.0 dos Fera:coa, por
ordem do DNER.
IV — Descrição das Agronares

Lei H°

4.591. de 16 á*

~MU° dib

1.64

Divialgação n° 935

-I)~ Cr$ 120

A VENDA

Ir — Provas de Ca pac dade
6. A participação na concorrência
Apelide de provas de capacidade técnica e financeira-. e de -autorização
peia D.. A. O. (Diretoria de Aeronáutica Civil) da exploração de oficina
cie manutenção homeloaeda.
•
'7. para 'proas, de capãc'dede téc.
ait a.
a. alie a firma tenha execaUdo
£fsçO.3 cairelates:
bi que a firnia posaria uteraalios
anceanicoa dispani-vea>de aaet propriedade, capaz d.c cai:calar o .ierviça a
que ar refere;
Cl que esteja hontaloa,ada peia Diretaaia. de Aeronáutica , Civil do Miniataria da Aeronáutica, para executar
qualwier tipo de revisãa e iecupera.
çao de célula de aeronave:, ao padrão•

Abril de 1965

Mi Guejnabars
ige <Ao de Venkt: Avenida Rodriguez Alves n.• 1

Ngèneia I: Ministério da Fazenda
Attade-se a pedidos pelo' Serviço de Reeenbditso Posta/
EIN

Brasília

Na Sede cin

D. I. IN1

e enil~merlemmoii,...k........a

TRIBUNAL FEDERAI DE RECURSOS

(Jo Àer,J-ecniatid•:::c

hanroloaada na !alam
aae et
anteacr pra i :caleão do ei tralaaer eeLt,"Ct,:a'nt3:
paele paia
C) tenha coralicera paia recuttaan-ar
clteara dos pacliões têcni-co.3 exi2ados
pelo, fabritantaa araisaaa., dca, mo-

REGIMENTO INTERNO
• DIVULGAÇÃO N.• 978

3.* edftik•

tere

peaaaa o Beirai de Pauvaa para
araaoaa até aio HP;
parata ecattpan-aato ae "Magna
fluxo"
l'? A prova a caie se refere a all,
uca "a" daste artigo feita medianta apresa-ia:peão cie eertidão
D. A. C.; e atee:tado da en lata-ide ou
drigÃo de sarlaa público on de eatii
dade particular-e:a ralativaananie
icgaleitsaante caraserviço direta

Preço: Cr$ 30
.
A VENDA i
Nide de Yeedas s Av. Roddleed Mv" 1
leeleeta .2 t 7$41edstér3e da Fazenda
Pdeadeee a pedidos peio Ser". de ReenbOee
...MIftwoor -,,Pvies....~1~~1111~

W. Aeronaves — earact arfa t t. ett,t, e

condições- atuais:
—
a) Aerccomancier lia() — B
Fla'Cl.
b) Total horas de células: 2.0(0:00
horas.
e) Total hora.; de Motor; Dlreita•
500:00 ha. (após revieão) Dar:arda,
zero horas (apôs reriallo) •
,Aeroeorna d t
d)- PR_FNJ —
560-F
e) Total horm de célula: 580:1 1 0 ha
1 , Total horas de Motor; D:reito
«20.00 hs (neVo) . Esquerdo -- zero
horas (Nbro)
g) Previsão fatal de horas a arem
voadas em 19a5, para ocr dam crer.
naves 1.000,00 ha.
V — Dem...rudo dos S ,"rviços — Fo,•atas
de E:recua:to e Andamento

11. Os servaas norn-,a is a ex-a ri V
compreendem:
a) Tôlas as it-PPeções in a na ..J dai
estabelecidas pelo Fabricante da ae.
ronave, previstas para o perlado dá
vigência do conraao;
b) As correções das deficiências determinadas durante na inspeçõea
c) A recuperação de acessúr (.•:, de
grupa moto-propulsor, instrumsn.o cie
painel, accasários elétricos ladrattlicoa
e ataca-Tacos, da. aeronaves que alara.tosem falha 'após a vigérci “ de contrato.
dl A exectlaao ria duas; troa.,
motores e recuperação dos ma ores
retiradas, dentro dcs dados para
ca 'Cassar> de local ara s ai lanaria
de manutenção a fim de que laias& d
DNKR, instalar o seu Depósito de Moa-.
terial Aeronáutico D-9, o qual firaaa,
sob direção e responsabilidade
vilar daste DNER;
f) Prestar aaalatancia laen'ea r
entaçã o ao encarregado do D-9 (01241.
to e. pecidariedades de e5..tooru;f- Te de
tlearatarita
cai cuãutico;
g) 1‘,Tanter fichas ria coai:ale
vida das aeronaves, motorea, hei'
! acessarrica e instrutneti toa;

•
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VI — Prazos
13. A concorrente vencedora deverá assinar o contrato com o DNER, no
prazo máximo de 10 Ides) dias, contados da data do recebimento do oficio de convocação, sob pena de ser
considerada a propoata, deserta, com
perda da caução efetuade para participação na concorrencia, independentemente de outras penalidades
previstas nas leis e regualmentos era
•
vigor.
cos:
14.
O
contrato
terá
a
vigência
de
Limpela
permanente
de
parte
1)
interna e eeterna da aeranave, e, ias um ano (6.000 lis) e poderá aer prorvagela periódica externa, quando eo- rogado sucessivamente per novos pelicaada pelos fescals de manutenção; riodos de um ano, a menos que haja
denúncia por escrito, até 30 dias antes
de equipamento da data da expiração.
Ic n Recuperação
de rádio;
1.7 — paga mentos
le Preparo pré-vôo e PC1.- -VÔO. ateso_
15. Os pagamentos serão feitos
dimento de reportas constantes nos mensalmente, devendo cada fatura
livrois de bordo;
ser visada pelo Fiscal do DNER..
) providenciar e solicitar viso.
VIU — Yalôr e dotação
rias da.; aeronaves pela D.A.C., bem
18. O valor aproximado 'atribuído
coma outorização para vôos de troasaos serviços objeto do presente Edital
lado a manguinhos e vice-versa;
é de Cr$ 20.000.000 (vinte milhões de
Estocagem em condições ade- cruzeiros) correndo às expensas da
quada.; doe motoree revisados ou a dotação da verba do Serviço de Terceiros para o exercício de 1965.
revitar (motores sobressalentes);
/X — Do Reajusta/mento
oi ladear, além do Estado da Gua.
17.
Os
preços propostos são revisinabara, as localidades onde as exiveis em conformidade cose o que disgência : acima arroladas, poderão ser põe a Lei 4.379, de 28 de julho de
cumpria:is;
1964. Os Índices a serem adotados se•
rão os Preços da Evolução dos negrapi deverá das prioridade absoluta cios, calculados e divulgados pelo Insa execução de serviços em aeránave tituto Brasileiro de Economia da Fundo DNER, sob fiscalização de repre- dação Getúlio Vargas.
senlentes credenciados desta AutarParágrafo único. A exceção do ínquia Federai. O não atendimento
acarre má em multa previs'a em dice de preço inicial 'poderá ser utilizados,
em caráter definitivo, para os
clã 11-1
contratual.
cálculos de revisão, os índices divul1. Serão considerados serviços ex- gados em caráter provisório, desde'
tras erestedos as aeronaves durante que, ainda não divulgados na época,
%.!;ène;:i deste contrato:
em caráter definitivo, os 'referidos ina • Qualquer troca de 'motor não (Ocas. •
prevista neste contrato. •
—• Multas
b • Tócia recupexaçao (revisão) Ge19. O contrato estabelecerá multas,
ral ou parcail de motor além das pia:- aplicáveis a critério do Sr. Diretor
Vates.
Geral do DNER, nos seguintes cssog:
O) Recuperação de deficiência total
1) Quando os servis não forem
ou pereiai de sessão, pu da aeronave, executados perfeitamente de acórdo
proveniente de acidente, ou inciden- com o projeto, as normas tecnicas e
te (1.`.`..Yr que nase coberta pelo seguro especificações do fabricante e da Dida aeronave. o 'sõmente após libera-. retoria de Aeronáutica Civil;
ção e euteriSação por escrito da. eis2) Quando os trabalhos de fiscalitorta da Cia. Seguradore.
- zação dos serviços forem dificultados:
d) A aplicação dos "Service Bulle3) Quando a administração fàr inelin" e "Service Letters",. desde que
sejam necessárias para a sua execução xatamente informada pelo Contratanmai.. de 100 homens/hora, quando de- te;
verá aer o DNER informado com an4) Quando o Contrato fôr transfetecedência, recebendo juntamente um rido a terceiros; rio todo ou em parrelatório pormenorize do, estabelecen- te, sem previa autorização do Diretordo prezo de realieimilo c número de Gerai do DNER, variáveis de 4% a
heras estimados
20% do valor global do contrato, conei Recuperarão de deLeiências de forme a gravidade da falta.
eatrutura determinadas nas inspeções
X/ — Resc!são
Inas próximas das 5;10 . horas de cé19. O Contrato estabelecerá a resdula e seus múltiplas; dá forma estabetecida no parágrafo anterior e no pectiva re s cisão, independentemente
de interpretaçâo judiem], sem que o
Parágraf o i dos servires normais.
Contratante tenha direito a indenizaj• Revisão geral quando assim o ção de qualquer e specie, quando o
juieer necessário o DNER.
Contra tante:
a) hão cumprir quaisquer das obrig) Revisão parcial quando assim
s;ações estipuladas; •
julgar necesareo necessário o DNER.
b) não recolher multa imposta,
h I.P..A..N. 'quando fôr eoecitade
dentro do prazo determinado;
pelo DNER.
C) incorrer em multas por mais de
-Ri seesefe único. Oe serviços de que
tratem as alíneas f. g e h, só poderão duas das condições fixadas para apiiser sul:credos, mediante exposição de cação;
motesso do Chefe de Setor Acronánde falir ou falecer (esta última,
tico, aserssorado pelos iisceis de ma- aplicável à firma individual);
nuteeçao, ao Sr. Ene. Diretor da Dic) transferir o contrata a terreiros,
visão de Eceuipamen so Mecânica do
DNOR e aprovada cm reunião do no todo ou em parte, sem prévia autorização
do Diretor-Geral do DNER;
(oner3 ,10 EXCCUtiVO,
20. Estabelererá, também, o ConCcarpetirá ao DNER todo o fornecimento cie qualquer material de subs- trato, a modalidade de resilicão por
tuiçáo, na forma do artigo h dos ser- mútuo acardo, atendida. a convenéncia dos serviços.
viços normais.

h) Suecrir. o.- estoques mínimos
neer: oarica de material aeruneutico,
Q, :serem manticias no D-9;
ji Execute s as medificaeace• determinado.; peio.: "Service Bullctin" e
"Sesvice Letters" d.o.5 fabricant•cs das
aeronaves e motores Sempre que não
ultrepeasena a previsão le 100 homens
hora iiplicadoe diretamente para o
cumprimento dos mesmos não considerais: neste total serviços burocráti-

§ 19 a reeilição por mútuo acõrdo: de 1965, na sede do D.N.E.R., à Ave.
dará ao contratante direito a receber • nide Prealdeute Vargas W 52'2 — ata
do DNER o valor dos serviços exe- andar no Estudo da Guanabara, seai
cutados.
a presidencia do Engenheiro Sallíaia
Borborema da Silva, conoorrancia, pia.'
'sso e Julgamento
XII — ProN_.
bliea para es.ecueào de trabalhos it0,a
da Concorraincia.
cloviáries adia ntr descritos, mediante
•21. A Comissão de Cancorrênsias' tas condições seguintes:
competirá:
/ — proposta e docuinclUação
. a) verificar se as propostas atendem
1.
Poderá apresentar proposta fiado.
as condições estabelecidas neste Edie qualquer firma, Individual ou ,social.
tal;
que satisfaça às condições est abeleci- •
, b) examinar a documentação que das neste Edital.
as acompanha, nos ternioe ciaste Ed i
Parágrafo unico. Não serão toma-tal; das:
em cansideração proposta,. aprec) rejeitar as propostas que não á- sentadas por con aaseles ou grupes de
tiefizerem as exigducias deete EcrtaI, firmas.
2. A propoata. a clocamentação e o
no todo ou em parte, e as que s e fia
serem acompanhar de documentação anteprojeto exigidos, serão entregues
ao Presidente da concorrência acima
Ceiielente ou incompleta;
referido, no Meai fixado para a cond) rubricar as propostas aceitas e corrência, em envelopes separadas.
ofereeé-ias à rubrica doa representan- fechados e Lacrados, contendo em sua
tes dos concorrentes presentes ao ato: parte exterea e fronteira os dizerea.
e) lavrar ata circu.n.stanciada da "Departamento Naeional de Estradas
concorrência, le-la, assiná-la e calhes de Rodagem — Concorreancia Público.
a sassinaturas dos representantes dos -- Edital número 14 de 1965 - o primeiro com o subtítulo "Proposta", e
concorrentes presentes ao atoa
o segundo com a sulatitulo "Documen1) organi zar o mapa geral da con- tação" e o última coas o eubetelnio
corrência e emitir parecer, indicando "Anteprojeto",
a proposta mais vantajosa.
3, Conterá a propesia, em três vias:
22. Para julgamento da concorrêna) nome da proponente, residência
cia, atendidas as condições dêste
Edital, considerar-se-á o menor valor ou sede, suis características e identificação (individual ou social);
global, resultante do produto:
b) declaração expires-a de aceitação
6.000 hs x homem hora
das candiçõea deste edital e de que, se
23. No caso de empate, considerar- venucedora da concorrencia, =piese-á vencedor o conCorrente que mentará os enteprojetos consubstanapresentar utensillos mecânico que em ciando-se em projetos completos e
seu conjunto ofereça melhor rendi- pormenorizados sem acréscimo de
mento.
preçoS, c que executará a obra conoa referidos projetes peio pre§ 19 No caso de novo empate, pro- forme
proposto e. de acôrdo com
ceder-se-á nova conc•ortrência entre ço global
normas eespecificações técnica;
os concorrentes empatados, a, fim de vigentes
.ER .
ait
o
verificar qual o que faz melhor proC) preço global para a e:-. Cell ç,110 dafi
posta a partir da nova base de Preços
estabelecida quando da primeira con- obras, mate cempreendidoa todos es
serviços, materiais e encargos necescorrência.
.sarioe a sua comp'eta realizaçao e e,
§ 29 No caso de terceiro empate sua entrega remetada e prefeita ern
decid;rá o sorteio cru hora e lccal todos os pormenores;
previamente fixados.
d) orçamento, . discilminadamente
XIII — Discrições Gerais
Par a cada obra, com o que) foi obti.
24. Ao Conselho Executivo do DNER do o preço global, indicadas as quanse reserva o direito de anular a con- tidades aproximadas de serviços e
corrência por -conveniência adminis obras a executar e os re spectivos pretrativa, sem que nos concorrentes cai- ços unitários. aesses preços unitários,
ba indenização de qualquer espécie. que serão apresentados eia algarismos, e por extenso devem ser calculaParágrafo único. No caso de anula- dos levando em conta todos os sevição, os concorrentes terão direito a coe. materiais e encargos que. mesma
levantar a• caução e receber a do- não especificados. sejam neceseáraa;
cumentação que acompanhar a -res- a completa e perfeita execução da
pectiva proposta, mediante prévio re- obra. e) D.N.E.R. se reserva o faculdade de aprovar e modificar os
querimento.
preços unaarios para quaisquer aCI'r;25. Os interessados que tiverem dú- cimos tia obra;.
vidas dc caráter legal ou técnico na
interpretação dos • têrinos dèste Edi- 1 c) praeo para a execução * total da
tal, serão atendidos durante o expe- , obra, contado em cilas consecutiva-a
diente da repartição na Procuradoria
f) diagramas de avanço dos serviJudicial do DNER; ou na Chefia do ços
e obras, sepskradamente para cada.
Galeinete para os esclarecimentos ne- obra, com com indi cacão do início e
cessár i os.
cio fim de cada etapa da obra; de
Rio de Janeiro.., de abril de :365 acôrdo com o seguinte eriterio po— Eng. SaNan Borborema da Silva, etando a emprei t eira torná-lo mala
pormenorleado.
Presidente.
1 1 9 Insdaleçae;
§ 2? Colocação de acere no tonteio)
EDITAL DE CONCORRÊNCIA
cio serviço;
PÚBLICA N9 14a65
1 39 Infreeetiostura:
Rodovia; BR-2 — RJ — (2a pista).
Fundação
Plia.ree
Trecho: Rio Pirai -- Divisa RJ-SP.
1 49 Sapereserutora:
Obra: Projeto a construção de pontes sôbre os rios Caximbau (Km. 90
IS'coramentc;
730). e Brandão (Km. 97 mais
Fôrmas
313).
Armação
Concretagem
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
•s 59 Acabensentos:
neste • Edital denominado D.N.E.R.,
Pavimentação
torna público para conhecimento doe
.
interessados, que fará realiwar ks I Guarda corpo
14,30 horas do cila 24. do mês de maio Limpeza e pintura
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g) a Juizo do Presidente cia CCMicoriência, poderá ser exigido o reconhecimento, por tabelião do Estado
da Guanabara. da firma do signatário ou responsável pela proposta.
4. A proposta será apresentada em
papel tipo ofício ou carta datilografada, em linguagem clara, sem emendas. rasuras ou entrelinhas.
5. Conterá a documentação:
a) carteira de identidade do responsável pela firma e signatário da
proposta;
b) nateiro, profissional devidamente registrada no CREA do engenheiro responsável pela firma na execução da obra, bem como certidão do
reg:stro da firma e prova de quitação
de ambos com o CREA;
c) provas de quitação com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal
(certidões);
d) provas de cumprimento da legislação civil, comercial e trabalhista,
vigente (contrato social, lei dos aois
têrços. impôsto sindical relativamente
aos empregadores, em pregados e responsáveis técnicos. certidões negativas de protestos, atestado a que 3e
refere o Decreto n o 50.423, de 8 de
abril de 1961) ete.;
.
e) certificado de capacidade técnica;
f) r equerimento solicitando autorização para depósito de caução;
g) prova de que os responsáveis pela firma votaram nos últimas eleições
(art. 38. 9 19, alínea c da Lei número 2.550 de 25.7.55);
h) cronograma percentual da distribuição financeira dos serviços, cabendo ao DNER alaculdade de aprová-lo ou modifica-1o.
19 A documentação poderá ser
apresentadas por fotocópia devidamente autenticada;
1 29 Cada documento deverá estar
selado na forma da lei;
1 39 Para aa firmas regularmente
registradas no D.N.E.R. a apresentação dos documentos constantes das
alíneas b, e, d e g fica substituída
pelo cartão de registro.
f 49 O requrimento de que trata a
alínea f deverá acompanhar em separado o envelope contendo a documentação.
a 5 9 A prova de quitação com o impiasto sindical dos empregadores será
a do Sindicato Nacional da Indústria
da Construção de Estradas, Pontes.
Portos. Aeroportos. Barragens e Pavi mentação. Caso a firma não apresente deverá provar que a sua atividade preponderante é de outra natureza, a p resentando, por tanto. o documento de quitação do sindicato respectivo,

DIÁRIO OFICIAL (Seção
zrr — Caução
9. A participa ção na concorrência
depende de depósito de caução, na
Tesouraria do D.N.E.R., no valor de
04 1.000.000 (hum milhão de cruzeiros) em moeda corrente do país,
em cadernetas da Caixa Econômica,
em apólice da divida pública, em
obrigações do Tesouro, em letras do
Tesouro, em letras de câmbio, de importação e de exportação do Banco
do Brasil S. A., representados pelos
respectivos valores nominais.
9 19 O recolasimento da caução Será
efetuado pelo concorrente após deferimento pelo Presidente da concorrência, do requerimento de que trata
a alínea f do artigo 59 dêste edital;
I 29 A comprovação do recolhimento da caução deverá ser entregue
Comissão, até a hora mareada para
a abertura dos anteprojetos;
ae paca sujeita à sanções legais.
Independentemente da declaração de
inidoneidade, a firma que tendo re-

8. As firmas inscritas no D.N.E.R.
e e'assificeadaa na (s) categoria a (s)
"A" e "B" ficarão isentes da apvesntação (IQ ate,3taíto acima rOfar1d9,
Para Parbitifinão na concorrência'
objeto deste Edital.

Parte II)
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querido, não tenha satisfeito e depósito da caução, no prazo que lhe foi
deferido;
9 49 Conhecidos os resultados da
concorrência e a ordem de classificação dos participantes, de acôrdo com
O critério julgador dêste edital, as
cauções serão devolvidas mediante
requerimento dos interessados, exceção feita aos trás primeiros colocados.
os Tinis só poderão obter devolução
de suas respectivas cauções depois de
homologada a concorrência pelo Conselho Executivo,
9 59 A caução correspondente à fira
ma declarada vencedora ficará em
poder do D.N.E.R. para garantia da
assinatura e fins do contrato.
10. O vencedor da concorrência,
para efeito de assinatura do contrato
de empreitada, reforçará a caução
inicial com outra de valor tal que
complete 1% do valor dos serviços
contratados, em moeda corrente do
país, em cadernetas da Caixa Econômica, em apólice da dívida pública,

em obrigações do Tesouro, em letras
do Tesouro, em letras de câmbio, de
importação e de exportação do Banci!
do Brasil S.A., representados pelot
respectivos valores nominais. Não se
admitira, na hipótese em que o atributo financeiro deferido ao contrato
venha a ser inferior ao custo previsto no edital, redução sabre o valor da
caução inicial.
a 19 A caução inicial será reforçada, durante a execução dos serviços
contratados de forma a totalizar,
sempre 5% dos serviços executados;
enquanto a caução inicial corresponder a 5% dos serviços executados,
não serão efetuados os refôrços.
9 29 A caução inicial e os respectivos refôrços serão levantados depois
de concluídos os serviços e recebida
a obra pe'o D.N.E.R. Em caso de
rescisão do contrato e interrupção dos
serviços não serão devolvidos a caução inicial e os refôrços, a menos que
a reposição e a paralização dos serviços decorra de acôrdo com o DNER.
ou de falência da firma.
IV — Loca/ e natureza dos

serviços
11. Os serviços objeto do presente
edital consistem no projeto e na construção de pontes em concreto armado sôbre os rios Caximbau (K 90 -12
'750) e Brandão (Kin. 97 313) ., na
rodovia BR-2 — RJ., trecho rio Pira!
— Divisa RJ. SP.
12. a) Ponte sótsre o rio Ceai:libam
A obra deverá apresentar as seguintes características priscipais:
a.1) — Extração total de 40m,
abrangendo 2 vãos de 16m e dois balanços de 4m.
0.2) — Largura total de 10m,, tendo pista de rolamento de 8,20m. de
um lado &tenente guarda roda e do
outro lado passeio de 1,20m e guarda
côrpo com 90ém. de altura.
0.3) — E' em tangente e rampa de
0,4%.
a.4) — A fundação prevista é em
tubulações ou blocos, assentados na
cota 380, com taxa de bordo máxima
de 6 kg/cni2, tudo conforme o indicado no desenho DCt/SCOA n9 14-65.,
b) Ponte sôbre o rio }Mandão:
A obra deverá apresentar es sita
guintes características principais:
b.1) — Extensão total de 50ni.,
abrangendo um vão centrai de lem,
dois laterais de 13m e dois balanços
de 4m.
b.2) — Largura total de 10m, tendo pista de rolamento de 8,20. de una
lado ~ente o guarda roda e do outrô lado passeio de 1,20m e guarda
corpo com 90cm. de altura.
b.3) — E em tangente e com rampa de 1,4%.
b.4) — A fundação prevista é em
tubulações ou blocos, assentados no.
cota 338 com taxa de bordo máxima
de 6 kg/cm2, tudo conforme O indicado no desenho DCt/SCOA s9 15-65..

LEI DO INQUILINATO
LEI No 4.494 — DE 2541-1964
REGULA A LOCAÇÃO DE
PRÉDIOS URBANOS

DIVULGAÇÃO N.° 926
PREÇO CR$ 150

A VENDA I
Seelto

4e Vendas Av. Rvdrigues Alves, 1

Agéatiet I t

Ministério da Fazenda

Mesl -de-ae a pedidos pelo Serviço de Reei:y.1816o Postal

INIPC)STO DO SÈL0
Consolidaçáo babada com
• Decreto a,* 45.421. de 12 de

II — Provas de Copacidade
6. A participação na concorrência
depende de prova de capacidade técnica.
7. Para prova de capacidade técnica será exigido atestado de Repartição Federal ou Estadual de haver a
concorrente construido, para a referida Repartição, pontes eu viadutos
de concreto armado cuja soma de
comprimento atinja a 450 metros e,
ainda, haver construído ponte ou viaduto de concreto armado de comprimento mínimo de 00 metros no prazo
de 210 dias ou obra maior em prazo
equivalente.

i—

fevereiro de 1959. — Circular

L' 6, de 19 de fevereiro de 1959,
do Ministro da Fazenda,

DIVULGAÇÃO N. 810
Preço: Cr$ 40j
,

A VENDA:

Sesgo "de Vendam: Av. Rodrigues Alves,
Agénela I: Iskinitteério da Fazenda
Aleswile-iie a peèlelos pelo Serviço de Reerabêlso Postal

1

Observações:
Deverá ser levado em conta a proximidade das fundações da obra existente, tomando-se precauções adequa
das para resguardar a sua estabilida.
*de e integridade.
V — Instalação do canteiro
13. A despesa de instalação de earr
teiros de serviço deverá ser conside.
rada como um elemento de compoala
ção dos preços unitários, não conatib
tuindo por conseqüência uni item €8,'
pecífico do orçamento; entretan
poderá o D.N.E.R. considerar,
modalidade de pagamento e,
acréscimo do valor global da
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mina parcela no valor máximo de Cr ta longitudinal de asfalto de 11cm x encerram durante a execução da à) transferir O contrato a tercei,'
roe, no todo ou era parte, sem prévia
1.500.000 (hurn milhão e qtiinhentos 2 5em com faixa pintada (de tufa} obra,
autorização do Diretor-Geral do
ll cruzeiros) a ser paga quando a fp) de 10cm, e revestimento no pas30.
Não
serão
considerados,
acres
qmpreiteire, tiver conoluido a insta- seio e guarda-roda em traço. de ci- cimos ou reduções as diferenças que D.N.E.R.
mento e areia de 1:3, com acabamen-â venham a verificar-se entre as quan
loção do canteiro de serviço .
37. Estabelecerá, também, o conto de desempenadeira, assim como, tidades de serviços e obras previstas trato
modalidade de rescisão Pe2
Condições
técnicas
V/
e
executar pintura de nata de cimento no ante projeto e, na respectiva pro mútuoa acôrdo,
atendida a convenien14. Os serviços postos em conca" sôbre tôdas as superfícies da estrutu- posta de construção e as conseqüen cia dos serviços,
:Alicia pelo pacsente edital deverão ra pintura de cal sôbre os guarda tes do projeto definitivo; executa•se
Parágrafo único. A rescisão por
ser executados de acôrdo com as se- rodas e guarda corpos e sinalização o caso previsto no item 18 do presenmútuo ac,ôrdo dará ao contratante dide aeôrdo com especificação do DNER te edital.
guintes normas e especificações:
reito a receber dc
14.1 - Normas para o projeto das constantes de três catadiétricos Astro
B, de 56mm nos extremos de guarda
31. Os preços unitários constantes
estradas de rodagem;
C) o valor dos serviços executados,
corpo da obra (desenho DCC-8/57) do contrato a ser assinado com a calculados
em medição rescisória;
14.2 - NB-6 - 1960, pontes classe
filma vencedora da concorrência e
36;
VII - prazos
referentes a todos os serviços não seb) o valor das instalações efetuarão modificados em conseqüência do das para cumprimento do contrato,
14.3 - Espeolficaçôes gerais para
23. O concorrente vencedor deverá aumento ou diminuições desses servi- descontadas as parcelas corresponconstrução de obras de arte a cargo assinar
o
contrato
com
o
D.N.E.R.
ços, seja em área, volume ou profun- dentes a utilização dessas Instalações,
cio D.N.E.R.;
no prazo máximo de 10 (dez) dias didade.
proporcionalmente aos serviços exe14.4 - Normas brasileiras da contados-da data do recebimento do
cutados.
Ix
valor
e
dotação
A.B.N.T.;
ofício de convocação, sob pena de ser
Xl - Reajustamento
32. O valor aproximado atribuido
14.5 - Normas para os concursos considerada a proposta deserta, com
perda
da
caução
efetuada
para
paraos
serviços
objeto
deste
edital
de
é
Os
preços propostos em cone
38.
de projetos de estrutura.
tiedpação na concorrência, indepen- Cr$ 100.00.000 (cem milhões de cru- fonnidade com as alíneas c . e e. do
15. Para o projeto da obra em dentemente de outras penalidades zeiros) correndo as despesas à conta item 3 do presente Edital serão revisapreço devem ser obedecidos os ele- previstas nas leis e regulamentos em da verba 4.1.1.3.01-DNER/1965.
tos na forma e para os fins estebelee
mentos topográficos e geotécnicos vigor.,
eidos na Lei 4.370, . de 2: de julho
33.
Demonstrada
tempestivamente
constantes do Des. D.Ct/SCOA nú24. '0 prazo para início dos traba- a insuficiência do valor aproximado de 1964, subordinando-se ao cumprimeros 14 e 15-65.
lhos será de 5 (cinco) dias contados atribuído aos ser a/es a que se refere mento do diagrama de avanço doo
16. As concorrentes deverão apre- da' data da expedição da le ordem de o Presente edital, ficará assegurado serviços e obras a que se' refere a
sentar seus anteprojetos com fun- serviço, a qual deverá ser expedida ao concorrente vencedor, se lhe con- alínea f do. item 3 Capítulo I.
dações adequadas A, natureza dos ter- dentro de 10 (dez) dias após a assi- vier, e, a critério do D.N.E.R., meXII - Processo e Julgomento
renos, indicadas pelas sondagens for- natura do Contrato.
diante aditamento ao contrato de emda Concorrência
necidas pelo b.N.É.R. e implantapreitada original o prosseguimento
26.
0
prazo
para
apresentação
de
A
Comissão
de Concorrência do
das em terreno compatível com os
dos serviços até a conclusão, condiesforços considerados no respectivo projeto' completo em tela ou papel cionado a disponibilidade de recursos Servi ços e Obras competirá:
vegetal com três cópias heliográficas,
stnemorial de cálculos estatísticos.
a) examinar os documentos apreserá de 30 (trinta) dias após a assi- orçamentários. No aditamento serão
mentidas as condições do contrato sentados pelas firmas concorrentes;
17. Caso alguma concorrente não natura do corttrato.
original.
proceda da maneira acima indicada,
b) verificar se os projetos e ar
O projeto definitivo deverá ser
poderá a comissão julgadora dos antepropostas atendem as condições estaX - Contrato, multas e rescisão
acompanhado
do
memorial
dos
cálprojetos, conforme
conforme gravidade da dobelecidas neste edital;
34. A adjudicação dos serviços será
iciência apresentada, eliminar o ante- culos de estabilidade da estrutura,
das
sondagens
de
reconhecimento
do
c) verificar a seiagem da documene
efetuada
mediante
contrato
-de
emProjeto em causa, ou aceitá-lo, me,.
das plantas o perfil topográ- preitada assinado no D.N.E.R. ob- tação;
diante declaração da concorrente de subsolotravessia
e do orçamento para servando' as condições estipuladas nesque, se vencedora, executará seu pro- fico da
d) rejeitar os projetos e as projeto de acôrdo com as exigências for- p, execução da obra (Circular DG- te edital e as que constam da respec- postas que não satisfizerem as exi97-62).
tiva minuta, a disposição dos interes- gências deste edital, no todo ou em
anuladas pela comissão julgadora, sem
sados, na Procuradoria Judicial do parte;
'acréscimo de preço global.
26. O prazo para a execução total D.N.E.R.
18. ' Se, tendo a contratante elabo- das serviços será de 240 (duzentos e
e) rubriar cos proetas e as.proposParágrafo único. A contratante ca- tas aceitas e oferecê-las à rubrica doe
rado seu projeto de acôrdo com o quarenta) dias consecutivos contados
Partir do dia de início, inclusive berá o pagamento do selo proporcio- representantes dos concorrentes preanteprojeto aprovado na concorrêlenal devido ao contrato, de acôrdo sentes ao ato;
eia, ou conforme ais exigências da êste.
o disposto no artigo 1 9 dr Lei
qomissão julgadora, forem verificadas
27. A prorrogação das prazos ficará com
f) lavrar ata circunstanciada da
diferenças entre os terrenos indica- a exclusivo critério do Diretor Geral ne 4.388, de 28 de agôsto de 1964.
concorrência, lê-la, assiná-la e colher
dos pelas sondagens e os encontrados do D.N.E.R. e sómente será possível
35. -c) contrato estabelecerá multas, as assinaturas dos representantes dos
durante a construção, e estas diferen- nos seguintes casos:
aplicáveis 2 eritéria do Diretor-Geral concorrentes, presentes ao ato;
ças acarretarem acréscimos ou dienia) falta de elementos técnicos 'para do D.N.E.R., nos seguintes casos:
nuição nas quantidades de serviços
O) organizar o mapa geral da conI - Por dia que exceder ao prazo corrência e emitir parecer, indicando
On obras, serão os mesmos considera- execução dos trabalhos quando o fordos no cômputo do preço global, para necimento dêles couber ao D.N.E.R.; de conclusão dos serviços: Cr$
a proposta mais vantajosa.
determinação do valor dos acréscimos
b) período excepciona/ 'de chuvas;' 60.000 (sessente mil cruzeiros).
. 40. Para julgamento da concorrênverificados, serão admitidos os preII - Quando os serviços não tive- cia,
atendidas as condições dêste edio) atraso nas desapropriações atin- rem o andamento
Os unitários contratualmente previsserevisto no dia- tei considerar-se-á vencedora a firma
gidas pelos trabalhos;
tc3.
grama de aVanço; quando não iorem que apresentai' o menor somatório dos
d) ordem escrita do D.N.E.R. para executa dos perfeitamente de acôrdo quocientes das divisões dos preços or19. A contratante deverá executar,
janto a obra, em local a ser designa- paralisar ou restringir a execuçãc dos com o projeto, as normas técnicas e çados de sua propsta para cada obra
de pela fiscalização , do D.N.E.R., trabalhos, no interêsse c;er, adminis- especificações vigentes no D.N.E.R.: pelo número de pontos atribuídos ao
quando os trabalhos de fiscalização projeto correspondente, de acôrdo
uma referência de nível do tipo ber- tração;
dos serviços forem dificultados; quan- com as "Normas para concurso de
Manente, a qual deverão ser referie) excesso em relação ãe quantida- do a administraçã e fpr inexatamente projetos
de estrutura", ficando - esclados todos os nivelamentos que se f i des de serviço admitidas no projeto;
informada pelo contratante; quando recido que a eliminação de um ante-zermncsáio.
o contrato fôr transferido a ter- projeto eliminará o concorrente.
f) modificação de projeto. •
h). A contratante deverá remeter,
ceiros, no todo ou em parte, sem
roeu antecedência mínima de 30 (trinprévia autorização do Diretor_Geral
XIII - Disposições Gerais
VIII - Pagamentos
ta) dias à fiscalização do D.N.E.R.,
do D.N.E.R. - variáveis de Cr$ ..
.41.
Ao Conselho Executivo do
Mnostras de todos os materiais a se28. Os pa,gaméntos serão efetuados 100.0130. (cem mil cruzeirs) a Cr$ ..
empregados nos serviços de con- de acôrdo com o parcelamento a ser 1.000.000 (hum milbeo de cruzeiros), D.N.E.R. se reserva o direito de
anular a concorrência, por conveniênÇe-ato, nas quantidades prescritas pe- estipulado no contrato.
conforme a gravidade da falta.
cia administrativa, sem que aos con)„es Normas Brasileiras da A.B.T.N.
29. Quando depositada no canteiro
36. O contrato estabelecerá a res- correntes caiba indenização de qualLeeelarando, ainda, sua procedência.
UI traços dos concretos deverão ser de serviço a armação de aço necessá- p ectiva rescisão, independente da in- quer espécie.
krdrovados pela fiscalização. A con- ria à execução da obra, nas quanti- terpelação judicial, sem que o conParágrafo único. Em acso de EI TAIItectantr s6 poderá recorrer a ma- dades exigidas pelo projeto, poderá a tratante tenha direito a indenização lação os concorrentes terão direito
a
empreiteira
receber,
de
qualquer
espécie,
quando
o
cona
título
de
adide
fontes
diferentes
das
recriais
levantar a caução e receber a doNerovadas mediante autorização 'es- antamento, importância nunca sue tratante:
cumentação que acompanhar a resperior a, 70% do valor da referida
crita da fiscalização.
a) não cumprir quaisquer das obri- pectiva proposta, mediante prévio rearmação constante de sua proposta; gações
querimento.
estipuladas;
21. A contratante ficará obrigada tal adiantamento não
implica em re
C, manter, em . canteiro de erevig),
42. Os desenhos referidos neste
a guarda, posse-tirademp
h)
não
recolher
multa
'
impaste,
eluipemento de contrtile da obra re- e reoponsabilidade da armação até dentro do prazo determinado;
Edital, necessários ao projeto das
auceida Dela as operações de campo, que
obras, serã.o fornecidos aos interessaa mesma seja integrada à obra,
ce critério da fisaelização.
c)‘ incorrer em magas par mais de dos na Divisão de Construção d.o
ficarido convencionado que, em refaA contratante deverá colocar ça° aos totais indicados no projeto duas das condições fit 4clas para anil- D.N.E.R. (Serviço de Construção de
Obras de Arte).
,çarntoneiras de 4"xe"x3/0"3,20m, nas definitivo, não será admitido acresci- cação;
.earemidades da obra o nas interrup- eno IftU711 referentes a perdas por
de falir ou fele-ser (esta ettna,
el. Os Serv.iços serão considerados
r-J3 de laje este-atuo:1, ceseeutar jun- seentea, bitolagern, amee,W,en etz., que eplicalvel à Vareee faavir
toca'211theas aoa.`e3 O á:arada das fôrmas
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escoramentos, feitos reparos na
ref~tes à documente.969 *tf deres que, na forma do 1 1 9, do ar,aiii•bra, se a. fiscalização julgar neees- a ra da abertura "doa enveloPes tigo 16, da Lei n9 302, de 13 de julho
'gário. e executados as serviços finais contendo s
o ante- projetos.
de 1948, lhe foram delegados pela
referidos no parágrafo 22.
41. O presente Edital, no que se Portaria n9 915, de 23 de outubro de
44. A caução inicial e os reforços refere ao projeto obedece a reseittção 1942, do Senhor Ministro da Viação
ocrão levantados após 60 (sessenta) C.R.N. de 11-12-64.
e Obras Públicas apreciando o Pio'Aaias da data de assinatura do têrmo
cesso Ref. Ema 8.123-85, aprovou,
Ref.
Inoccaso
a9
11.252-65.
e recebimento definitivo da obra
em sua Reunião de 24 de março de
(pelo D.N.E.R.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 1935. 1965 o projeto da Rodovia Federal
45. Os interessados que tiverem — Eng. Stavan Bcrrboremo da Silva, RR-31, trecho Monlevade-Rio Casca
'dúvicl ais de caráter técnico ou legal Presidente.
compreendido entre a estaca 2.230 e
Da in;?rpretação dos tênues dêste
a estaca 4,330 na exterfsão de 41,690
;Cdaiiiaa serão atendidos durante o exkm no Estado de MineS alerais, conCONSELHO RODOVIÁRIO
medica:e da repartição, na Divisão de
forme consta dos desenhos de númeÉasr.struo ou na Procuradoria Judia
NACIONAL
ros PEET. 212-65 e PgalT 270-85 que,
do D.N.E.R. para os esclareciautenticados pela assinatura do PreED/TaiL
N9
17-85
1ner.tos necessários.
sidente do mesmo Conselho ficam
46. A juizo da Comissão poderá. Paço publico que o Conselho. Rodo- depositados no Arquivo Técnico da
eer permitida a regularização de fa- viário Nacional no exercício dos P0- Divisão de Estudos e Projetas do

D.N.X.R., e em coneeqüência, noz

térreos qb artigo 24 da citada Lei mlmeta 302, fica declarada a utiLdade
publica, para efeito de dezapropriação, da reepectiVa faixa de domínio
estabelecido., de cenformideale com as
Normas para e Projeto daa EstradaS
de Rodagem em vigor, bem como a
das benfeitorias nela contidas, que
sejam neceasári.as à execução Co projeto aprovado, e, outrossim, a das
jazidas de areia e cascalho, pedreiras
e guadas embora fera da faixa de
domínio que possam ser utilizadas -na
realização da mencionada obra.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1605.
— José Pedro de Escobar. Presidente
do Conselho Rodoviário Nacional.
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VOLUME I

VOLUME V

ATOS DO PUDER LEGISLATIVO
Leia de janeiro a março
Divu1gaç5o a! 909

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leis de Julho a setembro
Divulgação
923

Preço : Cr$ 600

Preço i Cr$ 1.200

VOLUME II

VOLUME VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decreto* de foneiro a março
Divulgação a.' 910

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de bulbo a setembro
Divulgação a.° 924

Preço : Cr$ 1.800-

Preço Cr$ 1.800-

VOLUME III
Leis de abril a luabo

VOLUME VII
• ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Leia de outubro a deixa:bre

Divulgação a.° 9L1'

Divulagção a.* 931

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Preço Cr$ 500

Preço: Cr$ 3.600

VOLUME IV
'ATOS DO PODER

VOLUME VIII
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de outubro a deze4lbro
Divulgação ti. 932

exEcanvo

Decretos de abril a Nabo

D'iruIgaçãO ia' 916 .

Preço: Cr$ 2,..800

Preço Cr$ 504

A VENDAI
Na Guanabara
, neçae 'de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I

Agência Is Ministério da Fazenda
Nettek-st a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasrla
Na sede do D.I.N.,

, }ligo DÉsTE NÚMERO £11$. 10

I W.

