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INon

PORTARIA DE 10 DE FEVEREIRO
DE 1965
•
O Presidente do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, no. uso de
suas atribuições e
Considerando que os Serviços Jurt•(Ecos do Instituto, reunidas provisèriamente pela Portaria riq 323, de 29
de setembro de 1964, são coordenados
pelo Procurador Chefe do Conselho
Nacional de Geografia, função previs no seu Regimento, art. 81, em
virtude de designação desta Presa.
ciência (Portaria n9 352) •
Considerando que o art. 16, da Lei
n9 4.439, de 27 de outubro de 1964.
determinou que as funções de chefia
dos órgãos jurídicos das autarquias
federais passem a constituir O cargo
em comissão de Procurador' Geral,
cujos vencimentos e vantagens estão
fixadas. nessa mesma Lei;

Considerando que, não obstante as
suas peculiaridades, o Instituto Brasileiro de. Geografia e Estatística 'é
uma autarquia federal, como - proclamam reiterados pareceres da Consultoria Geral da República, resolve:
N9 44 — Declarar que o Procurador
Chefe do Conselho Nacional de Geografia — Alberto Raja Gabaglia, por
fôrça do disposto no art. 16 da Lei
n9 4.439, de 27 de outubro de 1964,
passou a ocupar o cargo de Procurador Geral, fazendo jus aos vencimentos e vantagens • dêsse cargo, nos Vermos da referida Lei. — General
Aguinaldo José Senna Campos — Presidente.
•
PORTARIA DE 18 DE FEVEREIRO
DE 1965
O Presidente do Instituto B rasilei
e Estatística, usan--rodeGgafi

)

I:"JSTTJTO ERASILEIRO I
DE REFDRMA
QUAR:A —
PORTARIAS DE 23 DE ABRIL
DE 1965
O Presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, no uso das
atribuições que lhe confere a alínea
h, do art. 34, do Regulamento Geral,
aprovado pelo Decreto n 9 55.889, de
BANCO. NACIONAL
DO DESENVOLVIMENTO
ECr "'MICO
PORTARIA DE 7 DE ABRIL
DE 1965.
O Presidente do Banco 'Nacional de
Desenvolvimento Econômico, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 23, alínea a, do Regimento Interno. aprovado por despacho de 27 de
janeiro de 1958, do Sr. Miniatro da
azenda, resolve:
N9 29 — Delegar competência ao
Doutor 'Renato
Engenhe.ro
r.s.oparteme.nto de Projetos, para
reprrs untar o Banco Kec-onial do.Desenvelvimcnta Econõriico na Assem1:1éia 2ra1 de Acionistas da Compa-,
riv.a
e Aço de Vitória, a realik
no dir. 9 do current:: mês, na
:_an c Ca Zr7g•:sa. — José • Garrido
TC)I7JS —

2C2-t3 — Dispensa de
3:j.;;;.r. 2,
DiviS,'.G.É.3 Vnle .-ris e TZ2DurE,...:Ist — Cargo
v2.1
Sítr':310 0 .3, do Den.12.1"?'Lo
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do das suas atribuições e tendo em
vista o que -consta do processo CNE.
119 19.386-64, resolve:
N9 60 — Nomear, de acôrdo com o
artigo 12, item III, da Lei n9 1.711,
de 28 de-outubro de 1952 — Ivan da.
Gania Salgado — Estatístico, nível
20, do Quadro ae Pessoal das Inspetorias Regionais do Conselho Nacional de Estatística, com lotação na
I; R., no Estado de São Paulo. para
exercer o cargo isolado, dr provimento em • comissão, do Chefe do Serviço
de Estatistisa do Interior, símbolo
8-0, dos mesmos Quadro e Inspetoria:, em vaga decorrente da exoneração de Paulo da Cruz Machado. —
Aguinaldo José Senna Campos.
• PORTARIA DE 10 DE MARÇO
DE 1965
O Presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, usando

E

cob.RDEN ÇÂo

EC•Nie5MICA
mesmo Instituto, com a* remuneração mis: ão de Secretário Executivo
cio
30 de março de 1965, publicado no prevista no § 2 9 do art. "15 do citado
Diário Oficial de 9 do mesmo Inês e Regulamento.
ano, resolve:
O Presidente do Instituto Brasileiro
Reforma Agrária, no uso das atra_
N9 1 — Nomear Fernando Perefra de
buições que lhe confere a alínea j,
Sodero para exercer o cargo em ao. do art. 34, do Regulamento Geral,

MINISTER110 p
Danilo Arnaldo Fittipalcli — Agreg ado ao Quadro de Pessoal do Banco, enquadrado no Símbolo C.3 e
Chefe do Setor de Valores do Divisão
de Valores e Tesouraria do D.F.
1-FAP n9 264-65 — Designação
para Responder pelas funções de Ohefe da Divisão de Valores e Tesouraria — Cargo em Comissão — Símbolo C.3, do Departamento Financeiro.
Pedro Simões de Figueiredo —
Contador — Classe "C".
1-FAP n9 265-65 — Dispensa de
Responsável pelo Expediente do Setor de Auditoria IV — cargo em Comissão — Símbolo 0.4, da Divisão de
Auditoria B do Departamento de
Contrõle das Aplicações.
Arino Ramos Ferreira — Técnico
em Contabilidade-- Classe "C". .
1-FAp, 119 266-65 — Designação
para Responder pelas funções de
Chefe do Setor de Auditoria IV —
Cargo em Comissão — Símbolo 0.4,
da Divisão de Auditoria B do Departamento de Contrôle das Aplicações.

FAZE DA

Luiz Carlos Pecegueiro do Amaral
— Contador _ Classe aja".
Rio, 7 de abril de 1965. — Alberto
do Amaral Osório Diretor-Superintendente,

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO
EXPEDIENTE DE 7 A 30 DE
—
OUTUBRO DE 1s14
ATOS DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO
Aposentadorias homologadas pela Comissão Deliberativa do Serviço de
Assistência e Seguro Social dos Economiários.
Portarias:
N9 489 . — de 6 de outubro de 1964
— Newton Leiloa Guerra —
Administrativo — Nível 18.B, a partir de 2 de setembro de 1964.

das suas atribuições, e dando cumprimento ao Mandado de Reintegração expedido pelo Juiz de Direito da
Primeira Vara da Comarca de Manaus, mantido por decisão do Egrégio Tribunal Federar de Recursos,
por Acórdão de 9 de dezembro de
1959, tudo na forma do que consta
no processo CNE. n9 15.679-64, resolve,:
N9 77 — Reintegrar, a partir de 5
de agasto de 1952 — Alexandrino Olia
veira, demitido da função de Auxiliar
de Escritório, referência 130. da extinta T.N.M. da Inspetoria Regional
de Estatística no Estado do Amazonas, no cargo de Escriturário, nível
10.B — dó Quadro de Pessoal das
Inspetorias Regionais do Conselho
Nacional de Estatística, com lotação
na mesma Inspetoria, — AgUinaldo
José de Senna Campos.
aprovado pelo Decreto n9 85.899, de
30 de março de 1985, publicado no
Diário Oficial de 9 de mesmo més
ano, resolve:
N9 2 — Designar Fernando Pereira
Scdero, Secretário Executivo, para
substitui-lo em ' seus impedimentos
eventuais, até que seja constituída na
forma do art, 38 do Estatuto da
Terra a Diretoria Plena.
Rio de Janeiro, 23 de abril de 1955.
— Paulo de Assis Ribeiro.
N9 490 — de 7 de outubro de 1964
— Orestes Benvenuto Indelli — Avaliador de Penhores, a partir de 24 de
agôsto de 1964.
Demissões:
Portarias:
N9 505 — de 14 de outubro de 1964
— Jerônymo Pinheiro de Castilho —
Secretário Geral — Símbolo 1.0.
.N9 506 — de 14 de outubro de 1964
— José Maria Carvalho Oliveira —
Oficial de Administração — Nível
14.B.
N9 507 — de 14 de outubro de 1964
— Luiz Carlos Pessoa Guimarães —
Técnico de Economia Popular Nivel 17.A.
Enquadramento de servidor:
Portaria:
1\19 498 — de 13 de outubro de 1N-2,
-- Nelson Loureiro — Motorista —
Nível 8.A.
DiaristU — Dispensa em canseqüêrcit3
da inquérito administrativo:
Processo /19 12 de 1964 -les.
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— As Repartições Públicas
deVetão remeter o expediente

destinado à publicação 'nos josvais, diàriamente, até às 15 horas.
--t--kAs reclamações pediam,
tes à matéria retribuída, nos casos de erros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no titã:rir/10 até 72 horas
após à saída dos órgãos oficiais.
— Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e . emendas.
- Excrtuadas as para o exterior. que serão sempre anuais, as
assinaturas poder-se-ão tomar,
em qualquer época, por seis meses ou um ano.
— As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem av.
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verificação do prazo de validade de suas assinaturas, na
parte . 'superior do endereço vão
impressos o número do talão de
ID ATOS DO PRESIDENTE;
Cargos em COMiSSeio e Funções
Gratificadas
portarias:
N 9* 494 de 9 de outubro de 1964
— Dispensado — •Olavo Pereira Bezerro — Oficial Administrativo —
Nivel 17.A — da fuingt.o gratificada
azie Subgerente da Agência São Ben
). e nomeando-o para o cargo de-te
provimento em comissão, de Gerente
da Agência de Penhores — Símbolo
3.C, designando-o para- a Agência
Primeiro ..de Março.N9 495 — de 9 de outubro de 1964
Disponseindo — Mereedea de Scuza Moreira — Oficial Administrativo.
— Nivel 18.B — 'da função gratificada — -Símbolo 2,F de Subgerente
da A.frencia Sete de Setembro e designando-o . para a função gratificada
— símbolo 2.F, de Subgerente da
Agência Copacabana.
le° 495 — de 9 de outubro de 1964
— Dispensando — Iva de Proença
Gonitis — oficial Administrativo' —
função gratificada
Nive; 17,A
- Simbolo 3.F, de Subgerente da
AgMcia São • Bento, designando-a
para a função gratificada — Simbo:o
3.F, de Subgerente da Agênc.a Sete
de. Setembro.. N' 456 — de 12 de outubro de -1964
— 'exonerando — maton chagas —
Ceene cie Serviço efetivo — Símbolo
2.0 do cargo de provimento em
cone s-são de. Chefe de Serviço —
b ilo 2.0 — da Chefia de. Serviço de
pe;:soo,1 e disignando-o para .servir
na Con.sultoria Técnica.'
"N.,' 4 g 6 — de 12 de outubro de 1964
I:xenerando — André Barcellos —
Chefe de Serviço efetivo — Símbolo
2.0 — do cargo • de provimento' em
Comissão de •Chefe - de Serviço • —
Símbolo 2.0 .da Chefia do Serviço
de•InvestigaçõeS e Perícias -e nomeando-o para o. cargo de provimento em
•netrul!são de Chefe - de Serviço — Símbolo 2.C, designando-o para a Chefia do Serviço. de Pesscal.
No 496 — d0 12de outubro de 1964
— Nomeando — Paulo Kich Monteis° —• Chefe. lile -Serviço efetivo —
Símbolo - 2 . C — para o • cargo de .pro
em comissão de Chefe de-eimnto
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ASSINATURAS,

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

É LINCIONÁRIOS

Capital e interior;
Semestre . •... Cr$ 600.
Ano •
Cr$ 1.200
Exterior:
Ano .
Cr$ 1.300

capital e Interior::
Semestre . ..... Cr$ . 450,k

registro, o mês e o ano em que
findará:
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento dos

jornais, devem os assinantes providenciar a respectiva renovação
com antecedência mínima de
trinta (30) . dias.

Serviço — Símbolo 2.0, designando-o
para a chefia do serviço de Investigações e Perícias.
N9 501 — de 14 de outubro de 1954
_ Confirmando a designação de Guilherme Rosenfeld Ferreira — Tesou:
reino 2,0, para a função de Subchefe
da Seção de Compensação da Tesouraria Geral, a partir de 7 de julho
do corrente ano.
-N9 511 — de 21 de outubre 'de 1961
— Exonerando — Alvaro Cotrin —
Chefe de Serviço -efetivo — Símbolo
2.C, do cargo de provimento, em comissão. de Chefe de Serviço — Símbolo 2.0. da Chefia do Serviço de
Comunicações, ficando adido ao Serviço de Pessoal.
N 9 514 — de 21 de outubro de 1964
— Dispensando — Waldir Gonçalves
Vieira — Chefe de Portaria — Nivel
13 — das funções de Porteiro da
Agência Copacabana,
N9 514 — de 21 de outubro de 1964
Designando — João Batista Natividade — Porteiro — Nível 9-A,
para exercer as funções de 'Porteiro
da Agência Copacabana.
Substituição, diferença de 1,3i:cimento nos Mrmos do art, 263, do
Regimento Interno
•'
Requer imentos
deferidos:
Processos:
No 6.203 — eg erg,i0 Mauro de Freitas.
•
No 8.128 — -Fernando de Almeida
Vailini—•-• (Proc. S. O. n9 8.123.).
N9 8.139 — James Darcy Moita.
N9 8.383 — Geraldo Figueiredo de
Oilveira,
•
No u.992 — José Mário Cavalcante,
Adicionais.
Reç'uerirnentos deferidos:
Processos:
No 5.646 — Nildo Lisboa Caqulro,
N9 9 . 923 — Adail Queiroz de V5 5Conceba.
Salário-Fainqia
Requerimentos deter do':
, Processos:
N9 S.G. 2.204 — 2,1:1ton lie EazTOS.

Ano a

Cr$ 900 ,.)

Exterior:
A
no i a. * e
Ano

Cr$ 1.000. ,^

As RepartiOes Pálalkas
cingir-se- go As assinaturas anuais
renovadas até 29 de fevereiro de
cada ano e às iniciadas, em oralquer época, pelos órgãos compe..
lentes.
A fim de possibilitar a semessa de valóres acompanhados
de esclarecimentos quanto à sua aplicação, solicitamos usem os iateressados preferencialmente ched
que ou vale postal, emitidos a
favor do Tesoureiro do Depaeta.,
mento de Imprensa Nacional.
— Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só se fornecerão aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
— O funcionário público federa!, para fazer jus ao des.
conto indicado, deverá' provar
esta condição- no ato da assi.
natura.
— O custo de cacIA e.2et72plar
atrasado dos órgãos oficiais
será, na venda avulsa, acrescido de Cr$ .se do mesmo
ano, e de Cr$ I , — por ano
decorrido

N 9 -5. G. 2.419— João Gomes de Exoneração do Quadro de Servida-les
Oliveira.
Requerimentos defe7.003:
No EL G. 2.520 — Sylvio,Brando
Processos:
Leite.
N9 8.041 — Carlos da Goete Vital.
N9 8.308 — Armando Berenger
Acréscimo de vencimento a a
' s têrmOs Vianna'
do artigo 12 da Lei n9 3.414 de
W . 24,872-64 — CesárJo Salgado de
Junho de 1958
Almeida.
Requerimento deferido:N9 7.94'7-64 — Francisco Raimundo
Processo n9 9.419 — Celso Pereira Giacomo
Tavares Ferreira.
Abono 'permanência até adata
da . Auxilio-D oen.ça — Concedido de
acórdo com o _artigo 143, da Lei
vigência da Lei n9 4.345, de 20 de
n9 1.711 de 1952
junho de .1964
Requerimento deferido:
Requerimento deferido:
Ruy de
Processo no 7.258 de 1954
Processo r19 '2.123 de 1901 — AleiOliveira Rosa,
(to Machado de Souza.

IÁINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
SiMano do Prado — DiDEPARTAMENTO NACIONAL Lafavette
retor-Geral.
DE ESTRADAS DE RODAGEM
PORTARIAS DE 22 DE ABRIL
- PORTARIAS DE 19 DE ABRIL
DE 19-65
DE 1965
O
Diretor-Geral
do Departamento
O • Diretor-Geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, de
Nactonal de Estracias . -de Rodagem, de ..acti-do com as suas a,tribuiço..5
acôrdo com as suas atribuieôe,s legais resolve:
resolve:
N 9 '713 — Conceder . dispenza -ao
Engenheiro — -Nivei 21 — Ays_to•
N9 694 — Conceder dizp2n.ie-•
Campos — matricula n9 1.077.195 —
Procurador de 3 3categoria —
Young, dafunção gratificada — Sím- pertencente ao Quadro de Pessoal —
bolo 50.1, de Chefe do Serviço
Parte Ptirmenente, da função glati-.
ridL.o, da Procuradora Geral.
Voada — -Símbolo 1.F, de Assesor
695 — Designar o 'Procurador da Técnico do Chefe do 16 o Di-itrito Rocateaioria — Marco • Antônio de doviário Federal. •
Coube Mrnas
— matrícula númeN9 714 — Conceder dispensa ao
o
ro 2.011,137 — miro exercer a Rincão- servidor — Carlos Redolpho P:nto da
gratificada — Símbolo FG.1, de Che- Luz — matrícula n 9 2.129.786 -- Mnfe do Servira Jurídico, - dá Procura- IXIMdo pela Lei ir? 4.069 de 1962, da
função gratificada — Símbolo 2.F — doria Geral (P.-0.).
N9 696 — Designai' o Procurador de Chefe do Serviço Adminstrativo
de 39 categoria — Marco .Antonio de Distrital (SAD), do 16 9 Distrito Roúmedoviário Federal
.Coube Marques
— matricula n
No 715 — •Conceder dispensa no
.ro 2031.137 — para -.substituir o•Chefe da ProcuradoriaGeral (P. O.), Eagenhëiro — Nível 21 — Ay,eso Camem suas faltas e impedimentos evexi- pos — matricula . no 1077.196 — pertua's até 30 (trinta) dias. — José tencente ao Quadro de Pessoal —

F
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dro de Pessoal - P.P. - dêste De- Direito Pública da Faculdade Nacio - milite, em 23 e 30 de janeiro do corpartamento, Osvnikla de Araeje nal de Ciências Econômicas, medica - rente ano.
Mos, para exercer a função grata- to a retribuiçe.,o mensal de Cr$
, N 9 383 - Nos termos de art. oé
29 , alíneas d e e da Lei n 9 4.624, de
airada de Assewor Técnico, símbolo 71.000.00 (setenta e um mil cruzei
1-9, do Chefe do 8.9 Distrito Fe- ros) paga à conta da Verba 1.6.23.0 4 20-12-1961, admitir a partir de la
deral de Obras do Saneamento, core- - Inciso 27 do Orçamento da Uni - junho de 1964 até 31-12-1264, Fernantente do Anexo I do Decreto número versidado do Brasil, aprovado pelo • do Alves dos Santos como especialis51.670, de 22 do janeiro de 1983. - Conselhos Universitário e de Curado - te temporário, com atribuições de
(Proa ne 3.323-65).
res, respectivamente, em 28 e 30 d e Alixiliar de Ensino junto à Cadeira
DERAM- AMUO ACIOWA L,
de Ciência da Administração da FaNe 155 - Dispensar o Engenheiro janeiro do corrente ano.
DE OBRAS DE SAMEAPJEWTO_ TC-602.21.A do Quadro de Pessoal
culdade Nacional de Ciências • EconôN
9
287
Nos
termos
do
art.
80,
P.P. deste Departamento, Nilson
micas, mediante a retribuição mensal
29
alíneas
d
e
e
da
Lei
n9
4.024,
de
PORTARIAS DE 31 Dee 1VLARee0 6bassato Ferreira, da função gratifi- 20-12-1261, admitir a partir de 1 de de Cr$ 71.000 (setenta e um mil cru-,
19e3
cada, símbolo 2-F, da Chefe da Seção
zeiros), paga à, conta da Verba
de 'Estruturas do 129 Distrito Federal janeiro de 1964 até 31-12-1964, Fer- 1.6.23.04 - Inciso 27 do Orçamento
•
nando
Souza
Ramos,
como
especialisO Diretor-Geral do Departamento de Obras de Saneamento, em virtude
da Universidade do Brasil, aprovado
'Nacional do Oras de Saneamento, de ter sido designado para outra fun- ta temporário, com atribuições de pelos Conselhos Universitário e ás
Auxiliar
de
Ensino
"junto
à
Cadeira
' taando das Suez atribuições legais, re- ção gratificada. (Proc. n9 2.705-65).
Curadores, respectivamente, em 2e
de Complementos de Matemática Fisolve:
Ne 156 . - Designar o Engenheiro nanceira da Faculdade Nacional de 30 de janeira do corrente ano.
N 9 390 - Nos termos do art. 80,
N. 9 159 - Designar o Oficial de TC-602.21.A, do Quadro de Pessoal Ciências Econômicas, mediante a reAdministração AP-201.12.A, do Qua- - P.P. - deste Departamento, Nilson tribuição mensal de Cr$ 71.063 (se- 1 2 9 alíneas d e e da Lei n y 4.024,
dro de Pessoal - P.P. - daste De- Spessato Ferreira, para exercer a tenta e uni mil cruzeiros) , paga à de 20-12-1961, admitir a partir do
10 de junho de 1964 até 31 de dezempartamento, Maria de Lourdes PC- função gratificada símbolo 1-F, de
da Verba L6.23.04 - Inciso bro de 1964, Fauzi João Mansur, coseira, para sem prejuizo doa seus veia Chefe da Residência de Taubate sob conta
27
do
Orçamento
da
Universidade
do
mo especialista temporário, com atrieimentos, responder pelo expediente a jurisdição do 129 Departamento Feaprovado pelos Conselhos Uni- buições de Auxiliar de Ensino junto
da Tesouraria do 69 'D.P.O.S., nas deral de Obras de Saneamento em Brasil,
versitário
e
de
•Curadores,
respectivaà Cadeira de História Econômica Geaaltas ou impedimentos eventuais até vaga decorrente da dispensa de An30 dias, do tesoureiro distrital da- tonio Libânio Teixeira. (Proc. nel- • mente, em 28 e 30 de janeiro do cor- ral e do Brasil - História das Dourente
ano.
Pedro
Calmon,
mero
2.705-65).
Reitor.
trinas Econômicas, mediante a retriquele Distrito, Ovídio Lourival de
bieção mensal de Cr$ 71.000 (setenta
Almada. (Proc. 2.426-65),
N.° 157 - Designar o Desenhista
e um mil cruzeiros paga à conta da
PORTARIAS DE 18 DE MAIO
P-1.001.14.B,
do
Quadro
I
P.P.
Ne 151 - Designar o Mecânico de
Verba 1.6.23.04 - Inciso 27 do OrDE 1964
•s
' Motores a Combustão A-1.305.8.A, do - do M.V.O.P., Heitor Fontes, serçamento da Universidade do Brasil,
servindo
neste
Departamento
na
quaQuadro de Pessoal - P.P. - deste
aprovado pelos Conselhos UniversitáO Reitor da Universidade do Bra- rio
eleepartamento, Luiz . Farias de, Silva, lidade de cedido pela União, para
e de Curadores, respectivamente,
pára exercer a função gratificada de substituir o Assessor Técnico, sím- sil, lesando de atribuição de sua com- em 28 e 30 de janeiro do corrente
Chefe da anão de Equipamento bolo 1-P da Divisão de Projetas Es- petência, "ex-vi" do are. 22, alínea ano.
do Estatuto da Universidade, :apro40TD-e), símbolo 2-1 a, do Serviço truturais, Engenheiro Albert Amand
N 9 391 - Nos termos do art. da
'Pécnico Distrital, do 49 Distrito Fe- de Berredo Bottentuit, durante o tem- vado pelo Decreto ne 21.321, de 18 de
2 9 alíneas d e e da Lei n9 4.024, de
po
em
que
este
permaneça,
em
São
junho de 1946, resolve:.
deral de Obras do Saneamento cons20-12-1961, admitir a partir de e) de
tante do Anexo e, do Decreto nú- Luis, Estado do Maranhão, substiN
9
319
-a
.
Nos
termos
do
art.
80
mero 51.616 do 22.1.63. (Processo ml- tuindo o Chefe do 3. 9 Distrito Federal 1 2 9 alíneas d e e da Lei n9 4.024, de. junho de 1954 ate 31-12-1964, Moacir
de Obras de Saneamento. (Proa. núSimões, como especialista temporário,
moro 2.357-65).
mero 2.660-65). - Nelson Felicio dos 20-12-1961, admitir Carmen Hans- com atribuições de Auxiliar de Ensisemenn e como especialista temporário, no junto à Cadeira de Ciências das
N.° 152 - Designar o Escrevente Santos - Diretor-Geral.
Patilégrafo AP-204.7, do Quadro de
comn atribuições de Auxiliar de Ensi- Finanças-Politica Financeira da Fateeeeoal - P.P. - deste Departano junto à Cadeira de Estatística culdade Nacional de Ciências EconôATO
DO
DIRETOR-GERAL
Leenta, José Maria do Nascimento,
Geral e Aplicada - Estatística Meto- micas, mediante a retribuição mensal
roza exercer a função gratificada de
dológica da Faculdade Nacional de de Cr$ 71.000 (setenta e um mil cruNa
Portaria
n
9
274,
de
2
de
oudaefe da Seção de Pessoal (SAD-2), tubro de 1964 relativa ao Engenheiro Ciências Econômicas, mediante a resímbolo 4-,P, de Serviço Administra- TC • 602.22.B, do Quadro de Pessoal tribuição mensal de Cr$ 71.000 (se- zeiros), paga à conta da Verba ....
tivo Distrital, do 4.9 Distrito Federal - P.P. - do D.N.O.S., João Vi- tenta e une mil cruzeiros), paga à 1.6.23.04 - Inciso 27 do Orçamento
eee Obeas de Saneamento, constante cente Portela Couto,- foi lavrada a conta da Verba 1.6.23.04 - Inciso da Universidade do Brasil, aprovado
pelos Conselhos Universitários e de
Cr) Anexo 1, do Decreto n.° 51.676 de seguinte
apostila:
27 do Orçamento da Univeranade do Curadores, respectivamente, em 28 o
el.1.63. (Proa. n. 9 2.358-65). Brasil,
aprovado
pelos
Conselhos
. Uni- 30 de janeiro do corrente ano.
Pfcrisan F'ellolo dos Santos - Diretor•
"De acôrdo com o enquadramento
e de Curao ores, resnecti•
provisório do pessoal de nível univer- versitário
Ne
397
Nos
termos
do
art.
AIO,
vamente,
em
28
e
30
de
janeiro
do
sitário, feito- a partir de 1.6.65, pu- corrente ano.
parágrafo 2e alíneas d e e, da Lei
blicado no B.A. ne 18-66, o nivel
PorrrArais,9 nr, 7 Dr., AEREL
n9 4.024, de 20.12.1961, admitir a
do servidor a quem se refere a prereE 196.5
N 9 320 - Nos têrmos do art. Cl, partir de 16.6.64 até 31.12.1964,
Iciálie,
sente portaria é TC-602.22.B e não § 2 9, alíneas d - e e da Lei n 9 -4.024, de
Tocantias Maués, como especialista
Diretor-Geral do Departamento como consta, ficando o arbitramento 20-12-1961e admitir a partir de 5 de temporário com atribuições de Auarealonal de Obres de Saneamento, da presente ajuda de custo retificado Março de 1964 até 31-12-1964, Afonso xiliar de Ensino, junto ao Curso de
teando das alas atribuições legais, re- para Cr$ 420.000 (quatrocentos e vin- Luiz de Sá, como especialista tem- Serviço Social, da Escola de Enferte mil cruzeiros) - Proa. n. 7.943-64.
ea2.ire:
com atribuições de Auxiliar meiras Ana Neri, mediante a retri- Rio de Janeiro, em 2 de outubro porário,
lel - Designar o Ofic ial de de 1964. - Nelson Feudo dos &musa de Ensino junto à cadeira aé Geo- buição mensal de Cr$ 71.000,00 (segrafia Econômica da Faculdade Na- tenta e uni mil cruzeiros), paga t:5
21aMintsereee Ale-24)1.14.E do Qua- - Diretor-Geral".
cional de Ciências Econômicas, .me- couta da Verba 1.6.23.04 - Inciso 27
diante a retribuição nitmsal de Cr$ .. do Orçamento da Universidade do
71.000 (setenta e um mil cruzeiros), Brasil, aprovado pelos Conselhos Unir ,
paga à conta da Verba 1.6.23.01 - versitário e de Curadores, respectivaP
Inciso 27 do Orçamento da Universi- mente, em 28 e 30 Ode janeiro do
dade do Brasil, aprovado pelos Con- corrente ano.
selhos Universitário e de Curadores,
N. 9 398 - Nos termos do art. 80,
respectivamente, em . 28 e 30 de ja- parágrafo 2. 0 alíneas d e e da Lei
mente, em 28 e 30 de janeiro do cor- neiro do corente ano. - Pedro Cal- n.9 4.024 de 20.12.1961, admitir a
(Ell-VEZ-2AISAW DO BRASIL
rente ano.
moa,
partir de 16.6.64 até 31.12.1964, •Lys
N 90 285 - Noa termos do art. ao,
Leite Machado Carneiro, como espePORTARIAS DE 27 D/2 ABRIL
cialista temporário com atribuições de
§ 29 alíneas d e e da Lei ne 4.024 do PORTAR1Aa DE 16 DE JUNHO
DE 1964
Auxiliar de Ensino, junto ao Curso
20-12-1961, admitir a partir de
1
DE 1964 de
Serviço Social, da Escola de Ene,
O Reitor da Universidade do Bra- de janeiro de 1964 até 31-12-1034,
Ana Neri, mediante a reça, usando de atribuição de sua com- George Sebastião Guerra Leoni, coO Reitor da 'Universidade do Bra- fermeiras
mensal de Cr$ 71.000,00
eaUencia, "ex-vi" do art. 22, alínea mo especialista temporário, .com atri- sil, usando de atribuição de sua tribuição
(setenta e um mil cruzeiros) paga
e, do Estatuto da Universidade, apro- buições de Auxiliar de Ensino junto competência, "ex-vi" do art. 22, alí- conta . da Verba 1.6.23.04 - Inciso 27à
vada pelo Decreto n 9 21.321, de 18 à Cadeira de Organização e Conta- nea f, do Estatuto da Universidade, do Orçamento da Universidade do
bilidade Industrial e Agrícola da aprovado pelo Decreto n9 21.321, de Brasil, aprovado pelos Conselhos Unide junho de 1946, resolve:
Faculdade Nacional de Ciências Ecoversitário e de Curadores, respectivaN 9 284 - Nos termos do art. 80, nômicas, mediante a retribuição men- 18 de junho de 1946, resolve:
em 28 e 30 . de janeiro do cor13 29 alineas d e e da Lei número sal de era 71.400;00 (setenta e um le 9 353 - Nos terrhos dà art .83, mente,
ren't
ano.
2 9 alínea e/ e e da Lei 4.024, de
a.024, de 20-12-1261 , 'admitir a mil e quatrocentos cruzeiros), paga
N. 9 399 -. Nos termos da art. 89,
yreatir de 1-1-63 até 31-12-19e4, Vil- à conta da Verba 1.6.23.04 - In- 20-12-1961, admitir a partir de 1 de
ee'ealo Kafuri, como especialista tem- ciso 27 do Orçamento da Universi- março até 31-12-1934, Maria da Con- parágrafo 2e alíneas d e e da Lei núaneerio, com atribuições de Auxiliar dade do Brasil, aprovado pelos Con- ceição de Almeida Tavares, como es- mero 4.024 de 20.12.1931, admitir a
eo Ensino junto à Cadeira de Esta- seihos Univereitário e de Curadores, pecialista temporário, com atribui- parte- de 16.6.64 a tl 31.12.1964, Maria
tletlea Matemática, e Demográfica da respectivamente, em 28 e 30 de ja- ções de Auxiliar de Ensino junto à Regina Cavalcanti de Albuquereue,
aesculdade Nacional de Ciências Eco- neire do corrente ano.
Cadeira de Valor e Formação de come especialista temporário, com
atramições em Administração da Esaernicas, mediante a retribuição men- N9 286 - Nos termos do art. 83, Preços da Faculdade Nacional de cola
de Enfermeira Ana Neri, . meeee de Cr$ 71.400,00 (setenta e um 1 2 9 alíneas d e e da Lei n9 4.02e, de Ciências Econômicas, mediante a diante
retribuição mensal de
teal e quatrocentos cruzeiros), paga e, 20.12.1931, admitir a partir de 1 de retribuição mensal de Cr$ 71.000 (se- CrO 61.200,00
(sessenta e uni me e
conta da Verba 1.6.23.05 - Inciso janeiro de 1964, até 31-12-1214, Adel tenta e um mil cruzeiros), paga à duzentos cruzeiros),
paga à ccnta de
(' t do Orçamento da Universidade do Breias,. conio especialista temporário conta da Verba' 1.6.23.04 - Inciso Verba 1.6.23.04 - Inciso 27 da Or27
do
Orçamento
da
Universidade
do
aprovado pelos Conselhos Uni- com atribuições de Auxiliar de Ensiçamento da Unvieesiciade do Brasil,
a eiteree O te eiezed.owea seeeereive- no erzeoci Cadeira de Y:s.32172..i.g8C3 (7.0 Berasie aprovull, peia? Conselhos Uni- aprovado peles- Conselhos Universiteeree are:e o ea t cradores. rearae2ta.- rio Q de aereerleree,
r,e.s..ivamento,
Parte Permanente da função de Substituto do Chefe do 189 Distrito leodoviário Federal, em sua° faltao e
dmpedimentas eventuais ate 30 (trinta) dias. - Josá Lafayette Silviano
do Prado - Diretor-Geral.

MlliiM OTRÁ',F2Ip DA EDUCAÇÃO
E CULTURÀ

unea-feira 2t,

*i^k ,. a

em 28 e ao- de janeiro do corrente
ano.
N.9 400 — Nos termos do art. &I,
par-agro:10 29 alíneas d e e da Lei nasacro 4.a24 de 2 .0.12.1961, admitir a
• rt.;1. de 16,6.64 aié 31.12.19;34, Maria Amelia, 'L-eite. como espaeialtsta
3esporaria cem' atribulçase de , Auselier de Ensino junto - ao Curso de
Serviço Social, cie laeola de Entermsíres Ana Neri, mediante e retriaseçao rasnsa•1 de Cra 71.000.00 (sele:na e uni nal cruze:sor) pega is conte da Veia 1.6.23.64 — Inciso 2'7 do
Creenicnto da Univeeadade do Braeil,
ese ree da pelos Conselhos Univers:11de e de Cradleres, reepectivamentc,
e -e 28 e 30 Cale • janeiro do corrente
1-...).

.

OIRO OFitiAL (Seção 1 — Parte II)
zeiros), pega à emita da Vertia ....
1.6.23.0,4 — Inciso 27 do Orçamento
da UniveSeiclade do Brasil, aprovado
pelos' Canselhos Universitários de
Curadores, respectivamente, em 28 e
•
30 de peneiro do corrente ano.
1‘,1 9 421 -a- Nos - térmos do art. 80,
Lei
n
9.
4.024,'
de
29 .alineas d e e, , da
20-12-1961,- admitir a partir de 16-6
até 31-124961, Marta Cavalcanti Teixeira, como especialista temporário,
com atrlbuiraes de' Auxiliar de Ensina
na Exula de Enfermeiras Ana Neri,
mediante a retribuiçâo mensal de ..
Cr$ 71.000 (setenta e um mil cruzeiros),. pine; a Ca: ta - da Verba 1.6.23.04
— Inciso 27 do Orçamento da UniVersidode do Bienal: aprovado pelos Conselhee Universitários e de Coradores,
despectivareente, em 28 e 33 de janeiro
do correnie ano.
N 9 422 — Nos, tannos do - art. 80,
enteses d e e. da Lei 1:19 4.024, de
21-12-1961, admitir a partir 'de 16-6 a
31-12-1e24. Serie. -Tains., como especialista temporário, com atribuições _de

Abr11 oke 1W4

a

Auxiliar de Ensino na Escola de Eu-. do quadro Permanente do Inetit41
ferineiras Ana Neri, mediante retri- devendo ficar lotada na Adininlat'a,
buição. mensal de Cr$ 71.000 (setenta cão Central — Contadoria.
e um mil cruzeiros) paga à conta da
Tendo em vista a autorização 44
Verba 1.6.23.04 — Inciao 27 do Orçamento da Universidade de Brasil, Excelentíssimo Senhor Presidente dl
constante da Exposição de
aprovado pelos : Coxo:alhos Universitá- República,
rios e de Curadores, respectivamente, Motivos no 10, publicada no Didele
em 28 e 30 de janeiro do .corrente Oficial de 16 de fevereiro de 19135, te,
solve nomear — Maria Regina Fer
ano.
N9 423 — Nos têrmos do .art. 80, redra da Costa e Souza, aprovada eia
1 2°, alíneas d e e, da Lei n 9 4.024, d-e concurso público realizado pelo DASP
20-12-1961, admitir a partir de 1R-6 para eacercer o cargo de Técnico de
a 31-124964, Vivina Incida Lanzarmi. Contabilidade. nível "13-A", do Que.
como especialista temporário, . com dro Permanente do Instituto, devenficar lotada na Adminietração
atribuições de Auxiliar de Ensino na do
Escola de Enfermeiras Ana Nela, me- Central — Contadoria-Geral.
diante a retribuição men.sel de Cr$ ..
PORTARIA DE fi DE ABRIL
71.000 (setenta e um mil cruzeiros)
DE 1965
paga à conta da Verba 1.6.23.04 —
Inciso 27 do Orçamento da Universi- O Presidente da Junta Interventodade do Brasil, aprovado pelos Con- ra, no uso de suas atribuieões-re e ulaselhos Universitários e de .Curadores, mentares, designa o servidor Cid &laesa
respectivamente, era 28 e'30 de janeira para exercer , a função gratificada de
do corrente ano. — Prof° Joanidia Assistente do Diretor-Geral do Depor$odre, Reitor em exereicio.
ta-mento de Atuária e Estatística, símbolo Siar", dispensendo-o da tunçac
gratificada de Chefe de Sedan,. eiras
bolo "4-F", do alospital dos Banda.
rios, -removendo-o daquele Hospital
para a Administração Central.

N.° 415 — Nes tarmas do rad. l'0,
psiaerete 2.9, zainern d e e e, da Lei
n. s 4.(d4 de 20.12. 1 $21 aarnit sr a
perta- de 16.6 oae 21.12.1er4. FÀ.17a
E nata - 0'AM:saia, reme especialista
tanaerado, criai eteamieões de 'Ate
X aor de rin ,,:no na Pecais. de Enter- arares An e Nela rue ante a retriaulero- menrel cio C,$ 71.022.00 (seten ...1, e em ml cruzdres) pege a.
eunta da Verba 1.8.23 Cl — Inciso 27
do Carsernento de Universidacle de
Brasil aprovada prata Consentes ,analversitárie e de curreeress, renas:a:'
lamente em 23 e sa.) de jeneno ao
eeirenie ano.
la a 41a -- Nos ta s etes do art. 80, tf-ISTITUTO DE APOSENTADO- soureiro Auxilie}, conforme PT. 125 INSTITUTO DE APOSENTADO,
de 1965, de 23 de fevereiro de 1965.
• RIA E PENSEIES DOS MUS.
sai-Sere:o 2. 0 , elinrre à e e da -nal pen
O Preeidente da Junta Interventoavido 4.021. de 20.12.1531, acimíar a • RIA E fENSõES DOS BANTRIARIOS
ra,
cumprindo
deliberação
da
mesma
pertir de 16:6 a 31 12.1964. Haaleyr
CÁRWS
Juata, adotada em sessão realizada
Presnerd Lasech e r, esmo especia.ista
era 16 de Março de 1965, tendo em RtELAÇA0 N9 86, DE 6 DE AlaRII
kmpoirerio, cem atribuições de AuPORTARIA DE 24 DE MARÇO
DE 1965
vista asaconelusões do inquérito RdLidar de Ensino 'na E r cola de EnDE 1965
ministretivo instaurado péla PT. miNrineire.s P. rsz Mei med'ente a reConcessão de aposentadoria:
0 • Direter da Departamento de Ael- mero 156-54, de 13.de novembro de do Carmo de Paula Faria, n9 1.112,
ialbuiçSo mernel de Cre 71.00060 d. eienta e um nal cria:airosa paga à ministraçan Geral, no uso das atri- 1964, resolve aplicar a • pena de de- ocupante do cargo de Oficial de Adnta de V;,:b.a 1.6 13.04 — Inciso 27 buições conferidas pelo Regimento missão, por abandono de cargo, a José ministração, nível 14, no Estado da
G Orçamento da Unn o.ereidade . do Único dos IAPs, de acordo com auto- Lobo Bardawil, emv vi do disposto no Guanabara (Proc. 11 9 1.141.730-05)
rte o l aproveito penais Cereselhas Uni- rização do Sr. Presidente da Junta item II do artigo 207, da Lei n 9 1.711, — Maria Joaquina de Araújo Jorge.
era :fer
io e de Crea ssores, renoectiva- Interventora,' resolve conceder apo- de 28' de otitubro de 1952.
n9 435, ocupante do cargo de Oficial
- ente, em 28 e S
p
t a de janeiro do cor- sentadada ao servidor médico . Olavo
de Administração, nível 16, no EstaMete ano. •
.
• Pires Rebelo, matricula n 9 176 comPORTARIAS DE 1 DE ABRIL
do da Guanabara (Proc. n.9 1.117.516,
- N 9 417 — Nos temos do art. ao. binado com o inciso III do artigo 184,
DE
1905
de 1964) — Grunther Franz Heidrich
•
o 2 9, alíneas a e c, da Lei na 4.024; de ambos tia Lei n 9 1.711 de 28 de ouO Presidente .da Junta Intervento- Schlnke, n9 73.283, ocupante do caro1-12-1961, admitia a partir de 16-6 a tubro de 1952: conformd expediente
ra, no uso de suas atribuições regula- go de 1vréelíco, no Estado do Rio
11 s 12-1964. Ile•Iga 13i•terehaussen, co- do P.P. 5.263-7.
mentares, exonerar Tcrezinha Alvim Grande do Sul (Proc. n 9 1.128.783,
po upecialista temporário, com atri)
Accioly do cargo de Agente Especial de 1964.
#1fiçõd, de Auxiliar de Ensino na EsPORTARIAS DE 26 DE MARÇO
ein Ilhéus, Eetaclo da Bahia, tendo
Sala eis Enfenteira Ana Neri. ineclians•
DE 1965"
•
Readmissdo
de funcionário: finoem vista as disposiçaee • contidas no rah Barros Costa
le a retribuição mensal de Cr$ '71.000
Brandão, número
(setenta e uni mil cruzeiros) paga à O Presidente da Junta Intervento- Decreto nç 54 . 009-64.
— Nomear Icléa de Oliveira Paiva 17.457, no cargo de Atendente. nível
tonta da Verba 1.6:23,04 — Inciso 27 ra, no uso de suas atribuições regulana Agência em 'São Gonçalo, no
go Orçamento da Universidade do mentares, dispensa Antaxilo Abei de para exercer o cargo, em comissão, de 7,
Estado do Rio de Janeiro (Proc. nújarasil, aprovado peles Conselhos Uni- Paiva .Pitta Botelho da tenção gra- Agente Especial em Ilhéus, Estado da mero 1.126.195-64).
simbolo 12-C.
eersitárío e de Curadores, respectiva- tificada de Assistente de Diretor, sím— Exonerar, a pedido Paulo Marres
jnente. em 28 e 30 de . janeiro do cor- bolo 1.F, do .Departamento de Atuáde Oliveira, lotado na Delegacia Re- RELAÇÃO N 9 88, DE 12 DE ABRIL
ria e Estatística.
rente ano.
DE 1955
N9 418 — NO.; termos do art. 80, O Presidente' da Junta Intervento- gional do Estado do Pará, do cargo de
r, alíneas d e e. da Lei na 4.024, de ra, no uso de suas atribuições regula- Datilógrafo, nivel 7.A.
Readmissão
funciondrio: Adere
— Exonerar, a pedida, Ana Maria Piore Roverato,de
0-12-1961, admitir a partir de 16-6 a mentares, exonera Antônio 4bel de
nç 7.573, no cargo (IA
1-12-1064, Rala Silva, cem° esPeeia- Paiva Pitta Botelho do cargo de Es- Cantalice Nóbrega do cargo de Tesou- Escriturário, nível 10, no Estado oh
reira Auxiliar, nível 18:
í síta temporada), .cem • etribuições de
São Paulo , (Proc. 11 9, 1.141.105-65) I
nível 8.A, tendo em vista
Auxiliar de Ensino . na E:cola de En- ocriturário,
— Nomear' rt servidora Ruth Haat- Lysia Miazato, n9 12.702, no cargo ch
seu
aproveitamento
como
Tesoureiro
renneiras Ana Nara mediante a retri- Auxiliar, conforme PT. n 9 121-65, de Mann para exercer, etn comissão o Escriturário, silvei
8, no Estado do
buição mensal de Cr$ 71.000 (setenta
cargo de Agente Especial em Santana São Paulo (Proc. n9 1.141 .201-95) .
p um mil crimine) paga 4 conta da 23 de fevereiro de 1985.
do Livramento (ES), simbolo 12.C.
Nomeaçãos Paulo Cerne Garcia
Verba -1.0.23.01 — Inciso 27 do Or— Nomear o servidor Antônio Mou- para o cargo de Escriturário, nivel
DE 29 DE MrelaasO
Se m ents ela Unaaersidade do Brasil, PORTARA,DE
ra Domingues para exercer, em co- em Lorena, Estado de São Paint
1965
avenida pelos Conselhos Universitámissão o cargo de Agente Especial em
rio a de Cir.3ch;.-e3. respectivamente.
O Presidente 'cla Junta Intervento- Uruguaiana, Estado do Rio GrandÉ de (Memo. 21.03.12-4a5-Ca).
em - 29 e 30 de janeiro do corrente ra, no uso de suas atribuições regula- Sul, Unhei° 012.C"."
RELAÇÃO DA DIVISÃO DE
lea.
mentares, uai-lera ardas Gonçalves — Tendo eiri vista o que dispõe o
PESSaSals N 9 22-1905
l a 419 -- Nes tarmos do art. '80. Leite do cargo de Oficial de Adminiss. s . : eness 0 e e, da Lei n9 4.024, de ~0, asivel "16-c", tendo em vista art. 27 e Parágrafo Único da Lei núVanta;;ens.:
mero
1.711,
de
28
de
outubro
de
1952.
a partir de 10-6 O seu eproventunanto como Tesoureiro
Concessão da gratificação ndie.nisr,
it': -. 31-12-1M, Maria Margarida de Auxiliar, conforme PT. - n 9 124-65, de torna sem efeito a Ji.n. 254-64, de
28 de dezemaro de 1964, que nomeou por tempo de sei-alço, prevista no ar.
finatens. •-come eseecialista tempera- 23-2-65.
Cancildo Lemos Carneiro para essercor tigo 10 da Lei n9 4.345, de lie 1, s
ao. cem atrilnardes de Auxiliar de
o cargo de Desenhista. nível "12.A", contar de . 1 de janeiro de 1965, W3
#esaio na Fr e nle de Enfermeira Ana
PORTARIA DE 90 DE MARÇO
na Administração Central do Estado servidores: Mercurio A. PrepT.:.ani
/Soa. eia-Iara e a retribuição mensel
DE 196.5
da Guanabara.
#a Cr: 71.03 (setenta e um mil crun9 725, 30%; Aloysio P. da Silsa. ná[-irosa paga à ereta da Verba ....
Mero 978, 1522; Hélio de Carsaaare
O
Presidente
da
Junta,
lntervinto6.23.01 — Inciso 27 do Orçamento ra, no uso de suas atribuições re gula- 'PORTARIAS DE 5' DE MARÇO
n 9 934, 1522; Alice In Botelho, :.d.
DE latl5
a Unirsrsitleele do presa. aprovado mentares, exonera, a pedido, José Anmeio 1.184,
1;1E1, 203 ; Gerson da 5.
los Ca lhes taliversitarias e de tónio da Retira Ferreira, lotado na O Presidente . da Junte Intervento-• Brandão, n 9 1.547, 15,\Venda
easelores, reeece f isameate, em 28 e Delegacia
Regional da Guanabara, do ra, no uso de euaa atribuições regula - Wrigth , da 'Silveira, n° 2.117,
O de .inarire cie em-deste ene.
mentares, tendo em vista a autoriza- Coneuelo de C. O. Caiado, número
17' 42a -- Na: tOnnos do art. 80. cargo de Medico, nível 21.A.
ção do Excelentíssimo Senhor Presi- 2.300; 15d.: Wanda Lazzaro F'rasoso,
2' enecas el e e. da Lei n 9 4.024. de
dente da República, coanstante da Ex- n9 2.593, 1021; Iza Pires Duarte, nú-1,-19e1. reinnoir a partir de 16-6 PORTARIAS DE 31 DE MARÇO
posição de Motivos n9 10, publicada mero 2.606; 1522; Luta S. de PnsDE
1065
té 31,-12-1964, Maria Nazaré Dutra
no Diário Oficial de 16 de fevereiro choa, 11. 9 2.611, 15%; Maria Luiza B.
arugan como e:asceta/1sta. temperas
O Presidente da Junta Intervento- de 1965, resolve nomear Raphaela Campes. n9
1551; . Maria de
. o, com atribuições de Auxiliar de ra, no uso de suas atribuições, exone- Duarte Antônia dos Santos,, aprovada Q. F. N. da3.e78;
Silva, n9 Mn,
: mino na Escala de Enfermeiras Ana rar Ozete Guimarães Rocha do cargo em concurso público 'realizado pelo Amadeu Ancireazzi,
n9 8.913, 20%;
era mediante a retribuição mensal de Escriturário, nível 10.B, tendo em DASP, para exercer o cargo de Téc- Sérgio
de
O.
Banhos,
119 4 .546, 1,50;
. Cr$ 71.000 (setenta e um Mil cru- vista
O iell aproveitamento 1501na TaOIN"
04,044¥114,4~1. salvei "18-A", A urelina P. Carmo, re9 4.856, 14%;
•
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ppzyn da-fejr a

r

1(7;

.10%;
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' ar Pinto Nogueira no período de
Siqueira, n o 15.235, 5%; Arthur Alves de 1952, Solange Fain de Cercineira, lax
Mezeina, ti o 15.444, edr; Renato Por- Mat. 119 1.900.816, para exercer em 2 de dezembro de 19 .64 a 28 de 'feveacórdo com o § le,
tela, no 15.872, 6%; Luiz de Araujo; substituição a Chefia da DPS, do reiro de 1965, de73,
da Lei .no 1,711,
in fine, do art. O 8. M. garboca, •iao 4.826, 10%; nQ 1a.e52, 5%; Orlando Mallen Jorge, DP, durante o impedimento do titu- de
1952, tendo em vista o constante
lly C. Quiroca, n9 4.913, 15%; no 16.173, 5%; Carlos II. S. Carnei- lar Alvaro Oliva Cruz, AO período de
n9 11.SE-13.08-04.
alaria Eetee/a D.. B. de Cavaco, nú- ro, n9 16.273, 10%; Syllas de O. Ma- 30 de dezembro de 1964 a 10 de mar- do processo410,
de 29 de marco de
o
ri9 10.698, 5%; Romeu Arruda ço de 19e5, teecio em vista o cons- port. n13:Ãpcnsa,
ero 5.270, 10%; Aluizio F. Lima,
a pedido,. Aleida
1925 n 9 9.2.63-€5.
leo 5.273, 10%; Maria Aparecida Ros- Casar, ri' 1e.a99, 5%; Waldir G. de tante do processo
k, AO 11.447,. 10%; Joao A. dos Sena Coaaa, n 9 18 .700, 5%; ' Oswaldo de Al- Port. n o 462, de 26 de março de Leal Barbosa, Mat.- it9 1.513.410.•d::
Enfermeiro Adjunto, do EMEn, da
es, 4 9 45.790, le%; Arlette Ferreira meida Simões, ri ? 16.701, 5%; Marga- 1965 - Considera designada Léa
do HEE, tendo cai vista o
Silva, n9 5.806, 10%; Media de roth V. de Araujo, ri' 17.172, 5de Silva Ramos, Mat. n o 1.911.150, co- TISM,
,
/ledes Simões, ne 5.922, 15%; Niva Eumil A. •Portinho, ri' 17.347, 5%'; mo encarregada da CA4-M, do SOC, constante do processo n 9 HE2i-2.07 03
1955.
lves Corrêa. n 9 5,923, 10d; Gilcee Maria das D. S. Lima, n9 17.657. 5%; da HSO, do HSE, no impedimento do dePort.
n9 472, de 29 de março de
la. da M. 'Ãmadeu, n9 6.1e4, 10%; Iseae Parreto Ribeiro, n o 18.095, 551 titular Djanira Teixeira de Castro, 1965 - Designa
Zulellut de Paiva
ádaria R. Dadtes, n9 6.203, . 10%; Gustavo L. A. Ribeiro, n9 19.476, 5%; no período de 4 de janeiro a 4 do
Mat. n 9 1.513.142, corno Enensa B. Laterrerc; rt9 6.267. 10%; E:vil:leio P. Nuties, n9 19.57e, 105; abril de 1965, por motivo de férias e Braga,
SMEn, da rwr,
especial, de acôrdo com o fermeiro Adjunto dovista
tonceiçáo L. Lazgaro, n9 6.326, 10%• Manoel Leite Sant'Ana, n o 20.952, de licença
o constante
. ILSE, tendo em
ádagdahil C. de Noronha, n9 6.431,' 19%; Dorgival B. de Oliveira, nú- a 1 9, in fine. do art. '73, da Lei nú- do
da processo n 9 II-SE-2.072-€5.
mero
1.711-52,
tendo
em
vista
o
cons10%; laubidia S. de Batista. número mero 20.953, 15%; Manoel Scartezini,
Port. n9 473, de 23 de março
6.477, 18^,; Delares Delduque Noguei- n o 20.9e5. 5%; Maria Alice O. Novais, tante do processo n9 RS-E - 1.209 - 63.
1925
- Dispensa, Prirnirs, Barbosa
464e
de
29
de
março
de
Port.
n
o
ra. n o 6.5e0. 10da Geraldo B. dós ri9 20.994, 5%; Luiz Ricarte Serra,
1965 - Coloca à disposição do Govêr- Macedo, Mat. n 9 1.1225.916, de EnSantos, ir 6.421, 155; Maria Ruth G. r19 20.985, 5%; Minam A. A. Repu- no
do Estado de Panambuco, pelo fermeiro Ateainto do SMEn, de le,de,
6.5U, 10%; IIelol• sa S. de Li- blicano, n9 20.986, 5%; 'Anibal R. da
de um ano, sem ónus para o do IISE, tendo em vista o cons;of!.:
pia, n g 6.523, 15%; Enio F. C. c. S. Nery. n9 20.988, 5%: Its.do Nardele prazo
IPASE,
de acôrdo com o disposto no do processo n9 2.072-55.
Cantinho, ..n 9 Les, 10%; Anaisa F.
ra '73.325, 15%; Wilson de M. Caln9 475, de 29 de março de
adartins, n9 6.721, 10%; Francisco R.. mou. n o 73.308, 5%; Xenia Gerhand, art. 65, do Decreto-lei n 9 2.805-40, Port.
- Designo. Aneonia Ferreira MeSeverino de Souza Pedrosa., Mat. miaeagundes, no 6.853, 10%; Geracina T. TV 73.44.0, 10%.
E.1Mero 2.046.531, da AC. tendo em vis- drado, Mat. ne 2.005.0e3, comoBedel,
Curião, n9 •.055, 10%; Benedito de
ferrneiro
'Adjunto
do
SMEn,
da
18.201,
9
ta
o
constante
do
processo
n
d. A. Reis, rio 7.013, 10%; Delícia de
do IISE, tendo em viela o constante
.Rodrigues, n o 7.241, 10%; Delvany INSTITUTO DE PREVIRIMA de 1965.
do processo n o IISEe2.073-65.
Lima, n9 7.289, 10%; Oneil T.
Port. n o. 467, de 29 de março de Port. rio 476, de 29 de n1Grço
E ASSISTÊNCIA DOS SERVI- 1965 - Designa Maria Clara Bastos, 1865 - Dispensa, a pedido, Zulelim.,
L Abreu, n o 7.201, 10%; Rubens M.
tahamma, no 7.320, 10%; Sylio R. F.
Mat. no 1.896.887, como Encarrega- Paiva Braga, Matr. n9 , 1.513.1 42 , do
DORES DO ESTADO
ampos, n9 7.474, 10%; Antonio de S.
do da RJJ, da RJA, da Ala j , tendo Enfermeiro-Ch efe de Unidade do
lha), no 7.523. 10% • Athos L. F.
em vista o con.statite do processo nú- SM.En, da ILSel, do HSE,. tendo era
RELAÇA0
No
66-65
zonn.e, no 7.644, 10%;,
' Ruth Cesay
mero 17.125-65.
vista o constante do processo número
ATOS
DO
PRESIDENTE
le Campos, n9 7.744, 10%; Josllea Portaria no 479, de
Port. no 458, de 29 de março de IISE-2 .075-65.
30
de
março
de
dar i a R. Ferreira, n 9 7.913, 10%; 1995 - iefanda ter exercício, pelo pra- 1965 - Aposenta, de acórdo com o ar- Port. n9 478, de 29 de março de
irceu Bittencourt de; Cruz, no 7.938 zo de 120 dias, na AAC, Christiana tigo 176, inclui I, combinado com o 1915 - Designa Peixeira Barbosa' de
;age; .Zenir A. de Azevedo, no 8.009, Alves
de Souza, Matricula número art. 181 e seu parágrafo únieo da Lei Macedo, Mat. n9 1.055.916, como En%; Luiz F. de A. Franco, número 1.724.373
AC, tendo em vista o in- n 9 1.711-52, Nilo Peçanha, Mat. nú- fermeiro-Chefe da Unidade cid SalEn,
.018..10% • Maria Inês de S. Gemes, teresse dosda
mero 1.513.06e, Carpinteiro uivei da HSM. do 11SE, tendo em vista o
serviços.
9' 8.022, 10%;
'
Manevaldo A. de M. Pote. n 9 483, de
10-C, do HSE, tendo em vista o cons- constante do proc ess o no IISE-2.075,
30
de
março
de
mos, n o 8.031, 1.0%; Eether W. 19e5 - Remove, a pedido, nos
tante do 'processo no II8E-9.347-64. de 1965.
Urrnigoi, no 8.075, 5%; Consuelo de
do Item I, do art. 66, da Lei ml- Port. no 469, de 29 de março de Port. n o 487, de 30 de março de
• Azeredo, n9 8.091, 10%; Ronalde mos
mero 1.71142, da ADF para a ARJ, 1966 a- Considera designado Joacy 196$ - Designa Arthur de Araújo
e O. Braga, n o 8.187, 5%; Euripe- Paulo
Roberto de Azeredo Coutinho, Cavalcanti Teixeira,.Mat. n9 1.223.311, Souto Maior, Met. n9 1.900.145, coew Dal Placo, no 8.337. 10% Maria Matricula
n o 2.093.168, tendo em vis- como Chefe da SUO-0B, da HSaf, do mo Chefe da opL, do.SGP, dos 80,
• de R. Coelho, n o 8.338, 5%; Cor- ta o constante
do processo n 9 18.671, HSE, no impedimento do. titular, por tendo em -vista •o constante do proT. da Silva, n o 8.a55, 19% Ore- de 1965.
o A. Soares, nn9 8 . 4a a, 10 %; 41. - Port. n o ' 484, de 30 ae znerço de motivo de férias e de licença especial, cesso• n e 15.345-65.
fio D. das Cha g as, n9 LM. In: 1965 - Dispensa .arthur de Araújo
dvanira T. de Brito, no8.92, 35%; Sento
Maior, Matricula 4 9 1.900.145,
crina de M. e Silva, 219 9.128, 5%: de Inspetor
Serviço de Promoção
Tina de O. Guimarâce, n o 9.120,. de Seguros,do
do DS, da ADF, tendo
%• Neyde Pinguelli, go 9 . 423, 5%.; em vista o constante
:deral de Obras de Saneamento, Estado proceeso' núígio G. de Morais, n9 9.466, 6%;
MINISTÉRIO
do de Minas 'Gerais, decorrente de
*rias A. Ramos, 59 9.505, 10%; N- mero 15.345-65.
proposta venee.iora ria concoerencia
fort. a o 485, de 30 de ,março de DA VIAÇÃO E OBRAS pública a que ro refere o induzo edio de R. Soares, no $.017, 14%; Bedito M. de Carvalho, ne j).648, 10%;
Dieoenea Arestides de Feria,
PÚBLICAS
tal publicado no Diãrio Oficial de 23
657; - 5%; Mat. n 9 3.411.162, de Chefe da CPI.,,
seta Jesus ivIedeiros, ne 9.657;
de novembro de 1964, página 2a.75,
uth Prates Coelho, n9 9.855, 5%; do EGP, dos Sfek, tendo em vista o DZPARTAMENTO NACIONAL aprovada pelo Diretor Geral do DNOS
cisco A. B. Campos, Ir 10.017, eozete,nte do processo no 15.345-65.
processo no 10.800-64, medicina as
; Joaquim O. 4. de, remita, tal- Port. 11 9 486, de 30 de março de DÊ OBRAS DE SANEAMENTO no
clátreules que se seguem:
o 10.021, 5%; Osmer N. de Sou- 1 0 65 - Deeigna Arthur de Araújo, n o 10.188, 10%; Maria Amélia F. SOIM Maior, Mat.rt00.145,
Primeira - (Dssigna,ção: - O
9 1.9 010.145 para Termo de contrato no 34, obedecida
Cândido. n o 10;30, 5%.; Dauedeellt responder pelo expediente da Chefia a minuta padrão aprovada pela Re- DNOS gerá deeignaçlo por DepartaConselho
Dera, n e 10.382, 5%; Gil,;30n P. gle da OPL, do SOP , dos S G, tendo em solução n e 44-a-64 do
mento e a firma centratente por Emti.013, n9 10.3e3. 5% • Lygia N. Mo- 112 4 o constante
stante do processo número liberativo do DNOS, para execução preiteiro.
das Oras de construçdo de trechos
ira, n o 19.486, 5%; 'Luiz A. Lauro, 15 ..545-55 .
•
Segunda - (Normas, Instruções e
conduto livre da Adutora do
10.403,
15%;
Sebastião
P.
Alexanem
RELAÇAO
No 88-65Especificações) - O empreiteiro dee, n 9 10.629, 5%; Jese Coelho de
Rio das Velhas, nos Municípios de clara
conlicee e as ''i;cienas Gerais
liveira, n o 10450,.5%;
d.e S.
Nova Lime e Belo Horizonte, 99
ATOS
DO Lucile
PRESIDENTE
.
assina, ri' 10.944, 5% •, Milton' Lou- Port. 119 48a, de
Distrito Federal de Obras .de Sa- para Empreitadas do DNOS",
el. de março de rntreasenento, Bstaclo de Minas Ge- "Normas pare revi:dto do Preços do
o, n 9 10.940, 5%; Lucival C. de
1985 - Retifeca os termos da PortarnfaS", quando ccu.,er e a elas sub.astro, n9 11.092, 5%; Fábio E. Mi- ria
119
567 -62, que passa a ter a se- -meter-se, ou que não colidirem com
.
esterio. n9 11.060, 5% •, Amaro M. guinte
redação: Aos 13 dias do mês de 'abril de
disposkeezi date contrato,. bein
. ite. n 9 11.193, 6% •, Maris. do Rosa"Aposenta Gemi Mello Mattos de la65, às quin ze aluas na sede do De- como às Especificações O 2à4-01 reo S. Silveira, n9 11.Q2, 10%; italie,
iane'-i n 9 11.J 95, 15%; José Mario Oliveira, servidor agregado ao Quadro partamento Nacional de Obras de ferentes aos sre.viços ora contriz:e.--,io-r,
Administração Central e Ores, com :1;.ine.unentà XDNOS), à Avenida Pie- tõdas devi Jan.:ente
icAns p
e Ca-iro, n9 12.047, 55; Dais' S. F. da
os proventos fixados no valor corres- sidente Vargas 11.9 62, 12 9 andar, neste ambas as partes e que peeeren a ser
a ac.ea klesend.e, n e 12.081, 10'a • pendente
ao
símbolo
acrescidos Estado, na sala - da Procuradoria Ge- cone:feiradas como parte int
e
idelis O. Nepomuseno, •n9 13.917, de 'ã%, na forma do 4-F,
Inciso III, do ral, compareceram. o Sr. Carlos Ferebs do presente ii-...strumentj, a (-,,.tc...;;;.e
''.;,,: Luiz Inacie de Loicla, n o 14.153, art.
184,
da
Lei
ii.9
1.711-e2,
tendo
nioli, Diretor da Diaisão de Adminis- juntem.
0%; Reeerto Dantas. n e 14.545, 5%; e:u vista, o constante dos pre
ee-aos ti-ação, corno representante do DNOS.
gelo Iacei.da, ri ? 14_519, 15%; Fali- r:-. 89.468-61 e 83.887-64.
T e rcei ra --- (Disro'ii;mins-'f,o dai
reste ato, ex vi, do tlisposto rio artigo deras)
la N. Paninolin, n 9 11 614, 105; Ni- Os vv• iços do pre£0,. § 29, inejso III, do Decreto mirr
nor da Sj ya, n9 44.6';?. 155: AdriaRELAÇAO N9 65 - 6t
sente Contrato constam da eu.e..e.i,:áa
ro 1.487, de 7 de novembro de 1962, de ' trechos em conduto Hm, da aduo A. de Mello, n o 15.547, 15%; Eicher
ATas DO PRESIDENTE
e o Si'. Bento paixão, na qualidade tora do Rio das Velhas, ton. ipecene -A. Lima, n9 14.550, 10%;
Melro; n o 14.&51,. 10% : Roberto- Pe- 'iort. no 459, de 25 de março de de Diaetor Presidente da firma iam- dendo:
rua, n 9 14.502, 10d e, Celso José tia le 5 - Fexonera, á. pedido, de acór- t'c' Palx" 6• A• - 311111"rt44°' Co3.1 - laeteledeee e tra!Jali:os raetim. n 9 14.692, 10%; Manoel Cer- da com o art. '75 inciso I, do. Lei :lera meneio g laidastrie, . estabeleeida na
eira, n9 14.602, 10%; Ivan C. Car- re, ao 1.711-52, João Baptista Zaina, cidade de Belo Horizonte, Estado de liiniures;
, no 14.628,. 10%; Nilson B. Cor- M -.t. te9 1.296.604, da 4%.C: os efeitos Minas Gerais, à rua da Baleia n9 -570, 3.2 - Comerreçao da platikforn:,),
ia, n o 11.€32. 10%; Jase .Julio da da presente retroagem . a 25 de mar- 20 an dar. Para 0 fim de assinarem O de trabalho;
íja, n9 14.735, 16%; Sebastião ' S. V3 de ad, tendo en vista o constai . Preeenti contrato para execução das • 3.3 - Acerto da plataforma de haar, no 14.7e2, 15%; Jorge Alberto te ttO Drot
asso
W 24.67 ,2-63. obres e eolia tral eao de trechos em belho e remoção de barreira calda
, rola, n o . 14.158, n % ; Plias Paulo Part.' no 401, de 26 de março de ela dutõ aivre da Adotora ao Rio das na plataforma de trabalho ou sobre •
dfato, 'n9 1.4.7'7 3 , %; ratealle A.
are ate xepa exinniciptoo de Nova IA- o conduto livre, inclusive o trecho en" QPáriga eZ o jr
,15,Mria, rei W80, %; O dne,4% .114. lie '9"
6. 2.1aff
,/.2; 211fi Belo Horizonte, #9 Distrito Ve- tre ae estacas 310 e 324;
•
o de Azevedo, no 4.633,

Jaria E. Pernandee, no 4.432, 12%;
'iro nirttoiew no 4.$72, 15%; flumber-

rar
táo

ee .
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3.4 - Construção do dreno, longitudinal;
3.5 - Construção dos drenos trensVersais do conduto;
3.6 - Construção dos drenos trasnversai e longitudina l da estrada;
3,7 - Preparo do terreno para a
concretagem do• conduto;
3.8 - Concretagem do conduto;
3.9 - Poços de inspeção;
3.10 - Aterro;
3.11 - Construção da estrada de
ser. iços;
3.12 - Valetas;
3.13 -= Bueiros;
• 3.14 - Caixas coletoras,
3.15 - Juntas de retração,
3.16 - Limpeza e entrega da obra.
Quarta - (Quantidades e preços) :
4.1 - Instalações e Trabalhos preliminares, no preço de Cr$
15.000.000,00 (quinze inctlhões de i...itoiros)
4.2 - Escavação de 10.000 m3 de
material tipo 1, conforme especificação à razão de Cr$ 1.400,00 (hum mil
e quatrocentos cruzeiros) por metro
cúbico;
4.3 - Escavação de 25.000 m3 :e
rocha, com emprêgo de explosivo,
conforme especificado, à razão de Cr$
5.70000 (cinco mil e setecentos cruzeiros) por metro cúbico;
4.4 - Escavação de 2.800 m3 de
rocha sem emprego de explosivo conforme especificado à razão de Cr$
11.000,00 (onze mil cruzeiros) por
metro cúbico;
4.5 - Escavação manual;
4.5.1 - Escavação manual de 5.000
m3 de material, até a profundidade
de 1,50 m, conforme especificado à
razão de Cr$ 1.700,00 (hum mil e ratecentos cruzeiros) por metro cúbico;
4.5.2 - Escavação manual de 1.000
rri3 de material de 1,50 In a '3,00 m de
profundidade conforme especificado,
à razão de Cr$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos cruzeiros) -por metro cúbico;
4.5.3 - Escavação manual de LOCO
• de material além de 3,00 m de profundidade, conforme especificado, à
razão de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) por metro cúbico;
4.6 - Trasnporte de 60.000.000 m4
de material para aterro do tubo e ,exSega° de transporte para escavações,
remoção de barreiras ou escorregamento e revestimento da estrada de
serviço,
conforme especificado, à ragao de Cr $0,50 (cinqüenta centésimo
de cruzeiros) por metro a quarta;
4.7 - Execução de 2.600 m de drenos longitudinal do conduto conforsne especificado, à razão de Cr$
11.500 (cinco mil e quinhentos cruzeiros) por metro linear;
, 4.8 - Execução de 360 m de drenos
is•ansversals do conduto, conforme especificado, à razão de Cr$ 2.500,00
Mais mil e quinfietnos cruzeiros) por
Metro linear;
4.9 - Execução de 480 ai de drenos
n:
ttudinalso, oumtrcei,ensvdeirsaelstrodacoes

:Iili
rme especificado, à razão de Cr$

14.000,00 (cinco

mil cruzeiros) por me'evo linear;
j ,,,4
, 10 - Execução de 150 m de dren-i's longittidinais ou transversais da
estrada, com 0,60 m de diâmetro, conforme especificado, à razão de Cr$
1.7.000,00 (dezessete mil cruzeiros) por
Metro linear;
¡ 4.11 - Preparo de 4.700 m2 de scir
rochoso para concretagem, conforme
"especifleado, à razão de Cr$ 2.100,00
(dois mil e cem cruzeiros) por metro
quadrado;
, 4.12 - Preparo de 3.600 m2 de solo
era terra para ooncretageni, conforme
e-pecificado, à razão de Cr$ 1.100,49
(nen mil e cem cruzeiros) por metro
quadrado; •
4.16 - 6.000 in0 de concreto ampla a empregar na construção do
condiáo inclusive fornecimento, monis gera • desmoniagens 4 Moldes e
escorantentos li:~4 it
e ,
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conforme esepcificado, à razão de Cr$de 16 de dezembro de 1963, ficando,
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) inicialmente, empenhada a importân• cia de Cr$ 100.000.000 (cem milhões
por metro cúbico;
4.14 - 250 m3 de argamassa de ci- de cruzeiros), conforme a nota
344, de 24 de fevereiro de 1965.
mento e areia de traço 1:3 em volu- mero
me, a utilizar ou conduto, exclusive Nos exercícios subseqüentes, a despesa
correrá pelo crédito - consignação
o cimento conforme especificado, à orçamentária
a comportar,
razão de Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco As despesasque
decorrentes de reajusá
mil cruzeiros) por metro cúbico;
serão empenhadas à medida
4.15 - Armação e colocação em tamento
que forem sendo conhecidas pelo
suas posições definitivas nas rarmas em
das obrigações estipude 200.000 kg de ferro estrutural, implemento
conforme especificado, à razão de Cr$ ladas.
- (Forma de pagamento) 95,00 (noventa e cinco cruzeiros) por OsSexta
pagamentos, de acôrdo com a
quilograma;
cláusula precedente; serão efetuadas
4.16 - Dobragem, armação e colo- em moeda corrente, diante de medicação em suas posições definitivas nas ções parciais de trabalhos executados.
fôrmas de 140.000 kg de ferro estru- A fiscalização competente extrairá os
tural, conforme especificado, à razão boletins de medição, visando as resde Cr$ 200,00 (duzetnos cruzeiros) por pectivas contas ou faturas, para efeiquilograma;
to de pagamento.
4.17 - Fornecimento de 52.000 saSétima --- (Reajustamento de precos de 50 kg de cimento, conforme especificado, à razão de Cr$ 2.100,00 ços) - As revisões dos preços uni(dois mil e cem cruzeiros) por saco; tários contratuais a que está sujeito
4.18 - Assentametno de 18 conjun- este contrato, exceto as instalações e
tos metálicos dos poços de inspeção, trabalhos preliminares, serão efetuaconforme esepcificado, à razão de Cr$ das de aCôrdo com a sei n.9 4.370, de
20.000,00 (vinte mil cruzeiros) por 28 de julho de 1964, c obedecido o que
se segue: Os índices adotados aerã.o
conjunto.
4.19 - 52.000 m3 de aterro a ser as índices econômicas nacionais "Evocolocado sôbre o conduto, drenos e lução de Negóçios - Preços" --- Pubueiros,. conforme especificado, à ra- blicados pela Revista "Conjuntura
zão de Cr$ 2.800,00 (dois mil e oito- Econômica" - da Fundação Getulio
centos cruzeiros) por metro Cúbico; Vargas. As revisões dos preços uni4.20 -Revestimento de 52.000 m2 tários contratuais serão calculados
da pista da estrada de serviço, a ra- segundo a fórmula:
I
zão de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzei1-0
ros) por metro -quadrado;
)V
R = 0,90 (
4.21 - Construção de 2.500 m de
valetas, conforme especificado, à rao
zão de . Cr$ 800,00 (oitocetons cruzei- • Sendo.:
ros) por metro linear;
4.22 - Gramado de 36.000 m2 de R = o valor do reajustamento proataludes , de aterro de 'condiam, con- curado;
forme especificado, à razão de Cr$
O = o índice, verificado no mês de
950,00 (novecentos c cinqüenta cru- dezembro
de 1964;
zeiros( opr emtro quadrado;
4.23 - Remoção de barreiras, conI = a média aritmética dos ínforme especificado, ou total de 90.000 dices mensais, do periodo que deverá
rn3 de amterial, à razão de Or$
ser reajustado;
1.600,00 (hum mi e seiscetnos cruV = o valor contratual do serviço
zeiros) por metro quadrado;
a ser • reajustado.
4.24 - Forneciemtno e assento de
Oitava - (Caução) - Em garan56 peças de vedação da junta 'de re- tia do cumprimento deste contrato
tração entre os trecohs de 15 m es- ca depositada na Caixa Econômica do
pecificados para a concretagem do Rio de Janeiro a parcela inicial de
conduto, à razão dg Cr$ 100.000,00 caução no valor de Cr$ 6.100.000
(cem mil cruzeiros) por peça assetna; (seis milhões e cem mil cruzeiros) em
4.25 - Assetnamento de 120 peças moeda corrente conforme guia de rede vedação das juntas de retração, en- colhimento n.9 104.681, de 24 de fetre os trechos de 15m especificados vereiro de 1965, o Empreiteiro compara a concretagem do conduto, à pletará a caução em parcelas corresrazão de Cr$ 10.000,00 (dez mil cru- pondentes a 5% (cinco por cento) do
4.26 - 1.000 m3 de concreto sim- valor das medições efetuadas, incluples para construção de bueiros, cai- sive as de reajustamento.
xas coletoras, sanalizações, fundações
Nona - (Equipamento) - O Deetc., inclusive fornecimento, monta- partamento não cederá ao Empreiteigem e desmontagem de moldes e escoramentos, exclusive o cimento, conforme especificado, a razão de Cr$
40.000 (quarenta mil cruzeiros) por
metro .cubico;
4.2'7 Fornecimento e assentamen(BRASILIA)
to de 60 m de tubos de concreto armado de 1,00 m de .. diâmetro, para
formação de bueiros, conforme especiLRGICLAÇÃO
ficado, à razão de Cr$ 70.000 (setenta mil cruzeiros) por metro linear;
4.28 - Fornecimento e assentaDME.,GAÇ.A0 N.° eu
mento de 2.500 metros de tubulação
de ferro fundido,. de 300 min de diâmetro, conforme especificado, à rivzilo
Preços 04 200,
de Cr$ 23.000 (vinte e três mil cruzeiros) -por metro linear.
Quinta - (Valor e Dotação) - O
valor do presente contrato, aos preA VENDA(
ços acertados, é de Cr$ 1.218.965.000
(um bilhão, duzentos e dezoito miSeção de Vendas
lhões, novecentos e sessenta e cinco
Av. Rodrigem AN" 1
mil cruzeiros), correndo a despesa no
presente exercicio, inicialmente por
conta de recurso próprio do DNOS,
Agamia 1:
correspondente à verba 2.0.00 •
Neli:teria
da Fanas
Transferências, Consignação 2.9.00 Transferências Econômicas, SubconAtende-st a pedidos pelo Servio
signação 2.9.30-DNOS, 1 - Despegai
de qualquer natureze, etc. 14 - Mide Reembelso Natal
- Abastecimento
astecimento
nas Creis,
-7 D819 gorteonte,
d'âgza
•_(`
4"
4alt4 4.41 k"700, Iroãt
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ro equipamento algum para a execuçao dos serviços ora contratados.
Décima - (Prazo) - O prazo da
execução das • obras ora contratadas
é de 16 (dezesseis) meses e 20 (vinte) dias, a partir da data da vigeueia do contrato. O prazo para inicia
será no máximo de 15 (quinze) dias
da ordem de serviço - expedido pela
Fiscalização, dentro de 8 (oito) dias
de validade.
Undécima - (Fiscalização) - A
fiscalização da execução das obras
ora contratadas ficará a cargo cio 9.v
Distrito Federal de Obras de Saneamento, com o qual cumpra ao representante do Empreiteiro entender-se
diretamente, de preferência por escrito a respeito de quaisquer assuntos relacionados . com 'as mesmas
obras. Décima Segunda - (Validade) O presente contrato entrará em vigor
a partir da data de sua aprovação
pelo Conselho Deliberativo, devendo,
ser publicado no Diário Oficial, dentro do prazo legal de 20 (vinte) dias,
após a data da assinatura.
Décima Terceira - (Penalidades)
- 'O Empreiteiro, se deixar de cumprir qualquer ctitusula deste contrato, bem como deixar de dar aos trabalhos o ritmo correspondente ao
cronograma aprovado pelo DNOS, ficara sujeito a multas e outras penalidades, de acôrda com o previsto nas
"Normas Gerais para Empreitadas do
DNOS".
Décima Quarta - (Inidoneidade)
- O inadimplemento de qualquer das
presentes obrigações contratuais poderá importar em declaração expressa de inidoneidade do Empreiteiro,
para contratar .ou transigir com o
Departamento, sem desprêzo de
quaisquer outras sanções previstas
neste Contrato.
Décima Quinta - (Responsabilidade) Nenhuma responsabilidade caberá ao Departamento pelos danos
que o Empreiteiro venha a causar a
terceiros, em virtude da execução das
Obras Contratadas. Por sua conta
correrão os ônus .do seguro que lime
cumpre fazer para a cobertura rios
riscos de acidentes do trabalho ocos
quais deve responder. Caber-lhe -ao,
igualmente, as despesas decorrentes
da legalização deste contrato, Inclusive o pagamento do respectivo selo,
de acôrdo com a Lei em Vigor.
Décima Sexta
(Casos Omissos)
- Os casos omissos e o que se tornar
controvertido, em face das presentes
cláusulas contratuais, serão resolvidos
por despacho do Senhor Diretor-Geral do DNOS, cabendo recursos ao
Conselho Deliberativo, no prazo improrrogável de 8 (oito) dias, seguidos,
a data da ciência deste despacho.
Décima Sétima - (Fôro) - Fica
adotado o fõro da sede do DNOS para dirimir az questões judiciais resultantes, deste contrato.
E, para firmeza e validade de tudo quanto fioa acima estipulado, tendo sido examinados, na Procuradoria-,
Geral cio DNOS r o processo de coneorrência e a daumentação da firma
contratante, os quais foram julgados
em ordem e oferecidos dentro dos
prazos legais, lavrou-se o presente
termo de Contrato da Empreitada no
livro próprio, o qual, depois de lido
e achados conforme, vai assinado por
mim Flávio Bastos dos Santos Reis,
Assistente, cargo isolado de provimento efetivo, e pelas partes contratantes e pelas duas testemunhas, Dilson
Ferreira Simões Natalino Alves de
Oliveira, presentes a este ato: Termo
de Contrato do qual sendo extraídas
as necessárias vias, de igual teor, devidamente autenticadas, para todos
os fins .
Rio de Janeiro, GB., 13. de abril
de 1965. - Carlos Krebs Filho. Bento Paixão - Flávio Bastos dos
Santos Reis. - Testemunhas: Dilson
Ferreira Simões - Natalino Alves
18. 231
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cavam o ri
Laca/ e Naturolla dos Serviços
11. Os eerviços da presente edital
consistem no projeto e construção de
duas pontes sõbte os córregos Pau
D'Alho (km 89 4- 340) e Três Cachoeiras (am. 96 H- 707), na rodovia
tracho RlosPirai-Diaada
RJ-SP.
12. A obra ; deverá apresentar e.s
seguintes características principais:
a) Ponte sabre o córreao Pau
D'Alho;
.
a-1) Extansão total de 24 na
abrangeado um vats de 16 111 e dois
balanços de 4 in cada.
a-2) Lar;-ara total de 10,33 ia, tendo pisra de rolamento de 8,31
'um lado só:mente ;guarda-roda e da
• outro lado, passeio de 1,20 m e ,cuer•
da-corpo de 90 cm de altura.
a-3) Em curva, com raio de -Mala
m, e rampa da tirt devendo ser arevista .a euperelevaçao.
a-4) A lantiacão prevista é em estacas com a ponta na cota laia ou tubillaçáo na mesma cota cora taxa da
bordo de 6 leg./cm2, tudo conforme o
indicado no des. DCTSSCOA maricas
17-65.
b) Pontes sabre o cearem) Três. Cachacinas;
b-1/ Extensa° total de 23 iss, abean
gendo uni vão da 15 ni e dote balanços de 4 m cada. ia-2/ Largura total cie 10,30 ma tendo pista de rolamento de 8,55 m, de
um lado samente guarda-roda e do
outro lado, passeio de 1,20 m e miardascorPo de 90 cm de altura..
b e3) Em curva, com raio de 286,53
e rampa de 4ata
b-4) A fundação prevista é em estacas com ponta na cota 475 ou tubulação na mesma cota_ com taxa da
bordo • de 6 lagiem2. tudo conforme o
indicado
desenho DCT-SCOA
"
16-65. Observação — Deverá ser levada
em consideração a proximidade das
fundações (1(1, obra existente, tomando-se precauções adequadas para resguardar a sua estabilidade e integridade.

com o seguinte critério, podendo a rida repartição pontes Du' viadutos 'de
empreiteira torná-lo mais pormeno- concreto armado cuja soma de comrizado.
„DEPARTAMENTO NACIONAL
primentos atinja a 300 (trezentos me§ 1.9 Instalação .
troa ta ainda, haver construido ponWE ESTRADAS DE RODAGEM
§ 29 Colocação do ferro no can- te ou viaduto. de concreto aunado de
teiro
de
serviço.
EDITAL DE CONCORRENCIA
comprimento minano de 50 (cinquen-1 3,9 Irifraeatrutura:
ta) no' prazo de 150 dias ou abra
PUBLICA N.9 15-65
Fundação;
maior em prazo equivalente.
.
.
.
_
Pilares.
8. As firmas inscritas no DialaR e
' Rodovia: BR-2-RJ (2.te pista) .
§
49
Suparestnat:ra:
classificadas
nas
categorias
"A"
e
'frecho: Rio Pirai-Divisa RJ-SP.
Escoramento;
"B" ficarão Isentas da apresentação
Obra: Projeto e Con.struçáo •de
'Fôrmas;
do atestado acima referida, para par-pontes sabre os carregos Pau D'Aiao
Armaçao;
ticipação na concorrência, objeto
jaiKni. 89 + 340)- e Tres Cachoeiras
(Rate edital.
Cancr e cagam .
; O Diretor-Geral do Departamento
13 59 Acabamentes:
;Nacional de Estradas de Rodaaem,
caarruao
Pavirnentuatio;
rneste s edital denominado D.N.E.R.;
Guarda-corpo;
Caução
'torna pablico para conhecimento dos
Limpeza e pintura.,
'interessados, . que tara realizar às
A
participação
na concorrência deg) A juizo do Presidente da CM- pende de (reposta)
.14,30 asaras do dia 26 (vinte e seis)
da caução na Te(do mes de maio de 1965, na sede do dm-enoja, poderá ser exigido o reco- souraria do DNE.R, no valor ue
110.N.E.R., na Avenida Presidente nticeimerau por teta/ramo do g stacto da Cr$ 550.600 (quinhentos e cinquenta
Vargas n.s 522, 219 andar, no Estado Guanabara da firma e do signatário mil cruzeiros), em moeda corrente
ou responsável 'pela proposta. .
• da Guanabara, sob a paesiclencia
do pais, eia cadernetas da Caixa Eco4. A Proposta será apresentada em nómica,
• engenheiro Salvan Borboreina da Si!em apólice da dívida pública
'vá, concorrência pratica para exe- papel tipo ofício ou carta, dactilogra- em obrigações da Tesouro, em letras
cução dos trabalhos rodoviários adiais- fada, em linguagem clara sem amen- do. Tesouro em letras de cambio, -de
:te descritos, mediante as condições tdas, rasura ou entrelinheis.
importação e de exportação db Ban5. Conterá a documentaçaior. •
•seguintes :
co do Brasil S.A., representadas pea) carteira de • identidade do res- ara
respectivos vaiares nominais.
CAPITULO T
ponsavel pela firma •e sighatario da
proposta;
§ Es O -recolhimento da caiação sePropostas e Documentação
b) carteira profissional devidamen Da efetuado pelo concorrente após
, 1. Poderá apresentar propcsta ha- te registrada no CliEra do engenhai- deferimento pelo Presidente da conda e qualquer firma, individual ou iro responsável peia ficaria fia execuçao • corrancia do requerimento de que
zozial, que satisfaça as condições es- Ida obra, .bem como certidão Sdo re- trata a alínea f do artigo 59 daste.
tabelecidas neste edital.
gistro da -firma e prova de quitação edital;
Parágrafo único. Não serão toma- de ambos ,com o CRIS'A;
§ 2.9 A comprovação do recolhi, das em considaraçáo propostas apre- C) prõvas de quitação cora as Fa- mento
da caução deverá ser entregue
•afastadas por consórcios ou grupos de zendas Federal, Estadual e. Municipal à Cennissão,
até a hora mareada pafirmas,
(certidões
.
ra a abertura' dos anteprojetos;
d)
provas
de
comprimento
das
le-i
2. A proposta, a documentação e
§ -39 'Fica sujeita a sanções legais,
os anteprojetos exigidos, , serao entre- gislações civil, coniercial e trabaihls-! independentemente da declaração- de
ta
vigentes
(contrato
social,
lei
ttaa
gues ao Presidente os Concorrancia
inidoneidade, a firma que tendo reacima referido, no local fixado para dois terços, impasto .sindical relativa- querido, -não tenha efetuado o depómente
aos
empregadores,
empregados
1
sito da caução, no prazo que lhe foi
a mesma, em envelopas separados,
fechados .e lacrados, contendo em sua e responsáveis técnicas Certidões ne- deferido;
gativas
de
proteste,
atestado
a
que
•
parte exterha e fronteira os dizeres:
§ 4.9 Conhecidos os resultados da
'Departamento Nacional de Estradas se refere o Decreta na 5.0.42a, de 8 concorrência
e a ordem de classifide Rodagem — Concorrência Pública de abril cte 1931, etc.);
e) certificado de capacidade téc- cação dos participantes de acôrdo
— Edital .n.9 15-65" — o . primeiro com
com o criterio julgador deste edio subtittilo "Proposta" e o segundo nica; .•
tal,. as cauções serão devolvidas, excom o subtítulo "Documentaçan" e o 11 requerimento solicitando autori-i ceção feita aos três primeiros coloCAPITULO V
titimo com o subtítulo "Antepro- zaçáo . para deposito da otiaçao;
cados, os quais 'só poderão obter dejetos".
'9) prova de que os responsáveis I Votação de suas respectivas cauções
Instalação de Canteiro
3. Conterá a proposta, em três (legais e tacnicos) pela firma vota- depois de homologação a concorrên13. A despesa de instalação do canvias:
ram nas Ultimas eleições (art. 38, cia pelo Conselho Executivo.
a) nome- da proponente, enderêço j
teiro de serviço deverá ser considealínea c, ela Lei. na 2.550, de 23
§ 59 A caução corraspondente à rada como um elemento da composida sede, suas características „e iden- de julhode 1955); •
•
tificação, (individual Ou . social);
li) cronograma perceutual da dis- firma declarada vencedora ficará em ção dos preços Unitários, mão ,consb) declaraçáo expressa de aceitação driauiçáo financeira aos serviços, ca- poder do DNER para garantia da as- tituindo por consequência um Itera
específico do orçamento; entretanto,
das condições dêste edital e de que,• bendo ao D.N.E.R. a faculdade dc sinatura .e fins do contrato.
10. O vencedor da concorrência, podara o DNER considerar, na, mudase vencedora da concorrência, com- aprová-lo ou modifica-1o,
plementará os anteprojetos, consubse
§ 1.9 A documentação poderá sei' para efeito de assinatura do contra- lida4e de pagamento e, sem acréscitanciando-os em projetos completos e apresentada em fotocópia devidamen- to de empreitada, reforçara a caução mo do valor global das cara pameinicial _com outra, da valor tal que las nos •varares máximos de
'pormenorizados, sem • acréscimo de te autenticada;
,preços, e, que executará as obras § 29 Cada - documento deverá estar complete lar, (hum por ceneo) do era 600.000 (oitocentos mil cruzeivalor dos serviços contratados, em ros) a ser peca quando a empreiteiconforme os referidos projetos pelo selado na forma da 'lei;
. corrente do pais, em caderne- ra tiver concitado a instale cão do
preço global proposto e de acórdo
§ 3.9 Para as firmasregularmente moeda
com as normas e especificações tec- registradas no „D.N.E.R. a apresen- tas da -Caixa .Económica, em apólices canteiro de serviço, de cada obra.
nicas vigentes no 1). N.E.R.;
tação dos documentes constantes das da divida pública, em obrigações do
CAPITULO VI
e) preço global para a execução da alíneas b, c, cr e g, fica substituiria - Tesouro em letras do Tesouro, em letras de câmbio, de importação e de
Condições Técnicas
obra, neste . compreendidos todos os pelo cartão clé registro;
exportação do .Banco do .Brasil S.A.
serviços,' materiais e encargos neces49 O requerimento de que trata
14. Os serviços postos em concorsários -á sua completa realização e a a afinca f devera- ama-apanhar mu representadas _pelos respectivos va- rência pelo presente .edital deverão
a rematada. e perfeita em separado, o envelope contendo a do- bares nominais, _Não se manietar na ser executados de acarem cara as sesua entreg
hipótese em que o atributo finantodos os pormenores;
cumentação;
ceiro deferida ao contrato a ser in- guintes menus e eepacifiermara:
di orçamento cliscriminadamente
§ 5." A prova de quitaçáo com o ferior
1. Normas para o projeto das esao custo previsto no edital, repara cada obra com o qual foi obti- impõsto sindical doe empregado:ma
tradas cie' rodam:ar;
do o preço global indicadas as quan- será a do Sindicato Nacional de In- dução sabre o valor cia . caução mi2. NB-6-lara. pautes Moia: 3a;
tidades _aproximadas de serviços e dustrie', da Consto-iça- de Estradas, dai.
3, Especificações gerais para conesauna a executar e os respectivos p. - Pontes, Portos, Aeroportos, Barragens
i§ 19 A caução inicial Sera reforça- trua:10 dc cbra; de arte a esmo do
cos unitários, Esses preços anitarlos, e 'Pavimentação. - Caso a firma não o da, durante a execução dos sarviçoe DNER;
que sserao apreaenta rtos em algarismos apresente deverá provar que a sua contratados, de forma .a
4. Normas Brasileira; da ABNT.
e por extermo davam ser calculados. atividade preponderante é de outra sempre 5',:. (cinco .por cento) dos
5. Normas para os concursos de
levando em conta todo:; os serviroa, natureza, 'apresentando, portanto, • o serviços executados; enquanto a cau- projetos de estrutura.
materiais e encargo; que, mesmo não documento de quitação do sindicato ção inicial corresponder a 55, (cinco
15. Para o projeto da obra can
capa:aficados, , sejam necessários á respectiva.
por cento) dos serviços executados, aprêço devem ser oba:lua/os- os elecompleta e perfeita execução ata cera.
não serão efetuadas os reforços.
mentos' toa, -sara ficas e aeote e te as
CAPITULO II..
O D.N.E.R. se reserva .a faculdade
§ 29 A caução inicia/ e os raspam constantes do Des. DCT,• SCOA 16 e
de aprovar e modificar os preços uni•
tivos • reforços serão levantados de- la-G3.
Prova
de
Capacidade
tários para ., quaisquer acrésalmoa• da
pois de concluídos os serviços e re-' •
. As concorrentes deaerão tapreabra; , •
6. A participação na aoncorrência caiada a obra pelo DNER. Em casa sentar seus anteprojetos com fundae) prazia para a . execaçãó total da depende de prova da capacidade téc- de rescisão do contrato e interrupção ções adequadas à natureza dos ter.
obra, contado em . dias consecutivos; nica.
dos serviços, não serão devolvidos a renos indicados pelas sondagens for1) diagramas de avanço rios servi'7. Pata prova de capacidade téc- caução inicial e os -reforços a menos necidas pelo DNER e implantadas
ços e obras, separadamente para cada nica será exigido atestado de repar- que a rescisão e a parallzação dos em terreno compatível com os esobra. com indicação do inicio e do tição federal ou eatadual de haver a serviços decorra de acôrdo com o forços conaidcrados no raspei-alvo me- fim de cada etapa da obra; de acareio concorrente con.strualo para a rafe,- DNER ou de falência da firma.
mortal de caie:elos eatatIcos. ,

•
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17. Caso alguma concorrente não
proceda da maneira acima indicada,
podera a comissão julgadora dos anteprojetos, conforme a gravidade da
deficiência apresentada, eliminar a
anteprojeto em causa, ou aceita-lo,
mediante declaração da concorrente
de que, se vencedora, executará seu
projeto de acôrdo com as exigências
formuladas pela comissão julgadora,
sem acréscimo do preço global.
18. Se tendo a contratante elaborado seu projeto de acôrdo com o
anteprojeto aprovado na concorrência, ou conforme as exigências da comissão julgadora, forem verificadas
diferen sisa entre os terrenos indicados pelas sondagens e os encontrados
durante a construção, e, estas diferenças acarretarem acréscimo ou diminuição nas quantidades de serviços
ou obras, serão os mesmos considerados no cômputo do preço global. Para determinação do valor dos acréscimos ou reduções verificadas, serão
admitidos os preços unitários de serviços análogos, constantes do orçamento da empreiteira, ou no caso de
serviços ou obras não previstas no
contrato, aprovadoS pelo Conaelho
Executivo.
19. A contratante deverá executar,
junto a obra, em local a ser designado pela fiscalização do DNER, uma
referência de nível do tipo permanente, à qual deverão ser referidos
todos os nivelamentos que se fizerem
necessários.
20. A contratante deverá remeter,
com antecedência mínima de 30 (trintas) dias, à fiscalização do DNER,
amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços de concreto, nas quantidades prescritas P e
-lasNormBiedANT,clarando ainda, sua procedência. Os
traços dos concretos deverão ser
aprovados pela fiscalização. A contratante só poderá recorrer a materiais de fontes diferentes dos já aprovados mediante autorização escrita da
fiscalização.
21. A contratante ficará obrigada a
manter, em canteiro de serviço, equipamento de contrôle tecnológico da
obra requerida para as operações de
campo, a critério da fiscalização.
22. A contratante deverá colocar
cantoneiras de 4" x 4" x 3/8" x
8,20. m (quatro polegadas por quatro
polegadas por três oitavos de polegada por oito metros e vinte) nas extremidades da obra e nas interrupções da laje estrutural, executar junta longitudinal de asfalto de 11 cm
x 2,5 m com faixa pintada (de asfalto) de 10 cm assim como executar
pintura de nata de cimenta sôbre
tôdas as superfícies da estrutura,
pintura de cal sôbre os guarda-rodas
e guarda-corpos e sinalização de
acôrdo .com especificações do DNER
constantes de 3 catadiótricos Astro B
de 56 mm nos extremos do guardacorpo da obra. (Desenho DCC-8-57).
CAPITULO Vil

Prazos

23. O concorrente vencedor deverá assinar o contrato com o DNER
no prazo máximo de 10 (dez) dias,
contados da data do nacebimrato do
ofício de convocação, sob pena de ser
considerada a proposta deserta, • com
perda da caução efetuada para participação na concorrência, independentemente de outras penalidades
previstas nas le4s e regulamentos em
vigor.
24. O ?rezo para Inicio dos trabale.ss será de 5 (cinco) dias contados da data da expedição dá primei ,.a ordem de serviço, a qual devasa ser expedida dentro de 10 (doa)
a assinatura do contrato.
O prazo para apresentação do
pro:teto campleta em tela ou papel
vt•T.,:,tal, será de -30 (trinta) dias após
a' e.s ...triatura do contrate. O projeto
de.fint't7o deverá ser acompanhada do
mer., a ...i:11 dos cálculos da estabilidada ei. r.ttrutura, das sonetegens de recoi,:nimento do subsolo, das plaritas

•

DIÁRIO

26

OFICIAI: --(Seção

e perfil topográfico da travessia e do
orçamento para a execução da obra
(circular DG-97-62).
26. O prazo para a Kecução total
dos serviços sere. de 150 (cento e cinquenta) . dias consecutivos contados a
partir do dia do inicio, inclusive este.
27. A prorrogação dos prazos ficará a exclusivo critério do DiretorGeral do DNER e somente será possível nos seguintes casos:
a) falta de elementos técnicos para execução dos trabalhos quando o
fornecimento deles couber ao DNER;
b) período excepcional de chuvas;
c) atrazo nas desapropriações atingidas pelos trabalhos;
d) ordem escrita do DNER para
paralisar ou restringir.a execução dos
trabalhos, no interesse da administração;
e) excesso em relação às quantidades de serviço admitidas no projeto.
J) modificação do projeto.
•

CAPITULO VIII

Pagamentos

28. Os pagamentos serão efetuados
de acôrdo com o parcelamento a ser
,estipulado no contrato. •
29a Quando depositada no canteiro de serviço a armação de aço necessária à execução da obra, nas quantidades exigidas pelo projeto, poderá
a empreiteira receber, à titulo de
adiantamento, importância nunca superior a 70% do valor da referida arinação' constante da sua proposta; tal
adiantamento não implica em retirar da empreiteira a guarda posse e
responsabilidade da armação até que
a mesma seja integrada à obra, ficando convencionado que, em relação- aos totais indicados no projeto
definitivo não será admitido acréscimo algum referente a perdas por
pontas, bitolagem, emendas, etc., que
ocorram durante a execução da obra.
30. Não serão considerados acréscimos ou reduções, as diferenças que
venham a verificar-se entre as quantidades de serviços e obras previstas no anteprojeto da respectiva, proposta de ccnstrução e as consequentes do projeto definitivo; excetua-se
o caso previsto no item 18 do presente edital.
31. Os preço sanitários constantes
do contrato a ser assinado com a
firma vencedora da concorrência e
referentes a todos os serviços não serão modificados em consequência de
aumentos, ou diminuições desses serviços, sela em área, volume ou em
profundidade.
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Parágrafô único. A contratante caberá o pagamento do Selo proporcional devido no contrato, de acôrdo
com o disposto no art. 7 9 da Lei
neer° 4.388, de 28 de agosto de 1964.
35. () Contrato estabelecerá multa.s, aplicáveis a critério do Diretor.
Geral do DNER., nos seguintes ca-

item 3 do presente Edital, serão revlatos na forma e para os fins estabelecidos na Lei ns, 4.370, de 28 de

1 - Por dia que exceder ao prazo
de coatlusão dos serviços • •
Cr$ 50.000 (cnqüenta mil cruzeiros)
II - Quando os serviços não tive,
rem o andamentb previsto no diagrama de avanço; quando 'não forem
executados perfeitamente de acôrdo
cOrn o projeto, as normas técnicas e
especiticações Ingentes no DNER;
quando os trabalhos de fiscalização
dos serviços forem dificultados;
quando a administração fôr inexatamente informada pelo Contratante;
quando o Contrato fôr transferido a
terceiros, no todo ou et parte, sem
prévia autorização do Diretor-Geral
do DNER, variáveis , de Cr$ 100.000
(ceni mil cruzeiros) a Cr$ 1.000.000
(um nr.lhão de cruzeiros) conforme
a g:avidade da falta.
:36. O conl.rato es:sbelecerá a resnraa.iva rescisão, independentemente
de interpelação judicial, sem que o
contratante tenha direito a indeniza
ção de qualquer espécie, quando o
contratante:
ai não cumprir quaisquer das obri_
gações estipuladas;
b) ,não recolher multa imposta,
dentro do prazo determinado;
c) incorrer em multas por mais de
duas das condições fixadas para aplicação;
(2) falir Ou falecer (esta última
aplicável à ema individual);
e) transferir o• contrato a terceiros
no todo ou em parte, sem prévia autorização do Diretor...0eral do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
37. Estabelecerá, também, o contrato a modalidade de recleão por
mútuo acôrdo, atendida a conveniência dos serviços.
Parágrafo Único, A rect . ão por
mútuo acôrdo dará ao contratante direito a receber do D. N. E. R.
a) , o valor dos serviços'executadas,
calculados em medição rescisória.
b) o valor das instalações efetuadas para cumprimento do contrato,
descontadas- as parcelas corres:poli_
dentes à utilização dessas instalações,
proporcionalmente aos serviços exe,
•
catadas.

39. A% Comissão de Concorrências
de Serviços e Obras competirá:
a) examinar os d ocuments apresentados pelas firmas concorrentes;
b) verificar se os projetos e as propoetas atendem as Condições estabelecidas neste edital;
c) verificar a selagem das przpastas
e da documentação;
(2) rejeitar os projetos e as propos..
tas que não satisfizerem as exigén_
cias dêste edital, no todo ou em
parle;
e) rubricar OcS projetos e as Pro
à rubrica-postaceifrêl
dos representantes dos concorrentes
presentes ao ato;
f) lavrar ata circunátânciada
concorrência, lê-la, assiná-la e colher
as assinaturas dos representantes de.;
concorrentes presentes ao ato;
g) organizar o mapa geral da con_
corrência é emitir parecer, indicando
a proposta mais vantajosa.
.40. Para julgamento da concorrén- cia, atendidas as condições déste edital considerar_se-á vencedora a fir_
ma que apresentar o menor somatório doe quocientes das divisões dos
preços de sua proposta para cada
obras, pelo número de pontos atribuidos ao anteprojeto, de acordo Com as
"Nornras para Concurso de Projetos
de Estrutura", ficando eseltrec:do
que a eliminação de um anteprojeto
eliminará o concorrente.
cA pfroto xnr

julho de 1964, subordinando-se, ao
cumprimento do diagrama de avanço
dos serviços e obras a que se refere
a alinea f do item 3, capitulo Is
XII - Processó e Julgamento da
Concorrência

Disposições Gerais
Ao Conselho • Executivo do
41.
D". N. E. R. se reserva o direito de

anular a conoorrência, por conveniência administrativa, sem que aos concorrentes caiba indenização de qualquer espécie.
Parágrafo ün:co. Em caso de anulação, es concorrentes terão direito a
levantar a caução e receber a do..
cumentação que acompanhar a respectiva proposta, mediante requerimento.
42. Os desenhos referidos, neste edital, necessários ao projeto da obra,

serão fornecidos aos interessados na
Divisão de' Construção do D.N.E.R.
Reajustamento
Do
XI
Valor e Dotaçdo
(Serviço ,de Construção cie Obras de
Os
preços
propostos
em
con38.
32. O valor aproximado atribuído
Arte),
43.- Os serviços terra° considerados
aos serviços objeto deste edital é de formidade oom as alíneas c e d do
Cr 8 55.000.000 (cinquenta e cinco miconcluídos após a retirada dr- foiimas
e escoramentos, feitos reparos
lhões de cruzeiros) correndo as despesas à conta da verba 4.1.1.3.01na obra, se a fiscalização julgar neDNER-65.
cessário e executados os serviços f i
referidos no parágrafo 22.
-nais
33. Demonstrada tempestivamente
44. A caução inicial e os refôrços
a Insuficiência do valor aproximado
serão levantados após * 00 (sessenta)
atribuído aos serviços a que se refere
Regt.lamento expedido
dias da data da assinatura do tairmo
o presente edital, ficará assegurado
pelo
Decreto
a.*
36.773,
de recebimento definitivo da obra
ao concorrente vencedor, se lhe coade l3-1-55,
pelo D. N. E. R.
vier, e, a critério do DNER, mediante
aditamento ao contrato de emprei45. oe interessados que tiverem
DIVLILGAÇ.A
- O /V 726 j.,
tada original, o 'prosseguimento dos
dúvidas de caráter técnico ou legal
serviços até a conclusão, condiciona"4'n na interpretação dos termos deste
do à disponibilidade de recursos orNeSol• C.$ a
edital serão atendidos durante o exçamentários. No aditamentoxme
ille
pediente da repartição, na Divisão de
mentidas as condições do co
VENDAI
Construção (SCOA) ou na Procuraoriginal.
doria Judicial do D. N. E. R. para
X - Contrato, Multas e Bosoisdee
os esclarecimentos necessários.
geei* de Vendas : Av. Rodrlgues
Alves. 1
34. A adjudicação dos serviços avtá
46. A juízs da Comissão, poderá
efetuada mediante contrato de emser permitida a regularização de fa~deL
lVfloistérlo
da
Fazenda
preitada assinado no D. X. Z. n.
lhas referentes à documentação, ata
observando as condições ~Apuladas
a hora da abertura dos envelopes
Atende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
neste edital e as que constam da rescontendo os anteprojetos.
de
Reembedso
Postal
pectiva minuta, à di.spo,siOo doo; UI47. O presente Edital, no que se
terePsados, na Procuradoria Sleitar
refere ao projeto obedece a 'resolução
do D. N. E. R.
do C. R. N. de 11-12-64.
Processo a9 13.847-65.
Rio de Janeiro, 12 de abril. de 1965.
Eng. Salvan Borborema da Silva,
PREÇO DÊSTE NÚMERO CR$ 10
Presidente da C. C. S. O.
cA p iTuLp IX
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