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SEÇÃO 1 - PARTE II
DECRETO N. t 46.237 - DE 18 DE JUNHO DE 1959

ANO VII - N.° 87

COMISSÃO DE MARINHA
MERCANTE
PORTARIAS DE 6 DE ABRIL
DE 1965

O Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando das suas
atrilmições legais, resolve:
N9 4.587 - Designar o Membro

desta Comissão, Cerie,co José Luiz,
para presidir o Grupo Coordenador,
em prorrogação até 30 do corrente

rates.
N9 4.588 - Promover, o pedido, a
Escriturária Nível 8-A - Lia de Assis Torraca - da Representação
desta Comissão, em Salvador, para
esta Administração Central (Proc.
8-65/04661). Joaquim Carlos RO°
Monteiro, Presidente em exercício.
PORTARIA DE 8 DE ABRIL
DE 1965
O Presidente da Comissão de Marinha Mercante, usando de suas
atribuições legais, resolve:
N9 4.593 \- Alterar a Portaria
mero 2.785, de 6.5.61 e designar o
Conferente de Carga ..Luiz ele Barros Guimarães - substituto automátioo do Representante desta Comissão ,em João Pessoa. Joaquim Carlos Rego Monteiro, Presidente em
exercício.
DEPARTAMENTO NACIONAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM
PORTARIAS DE 5 DE ABRIL
DE 1965

O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
de acôrdo com as . suas atribuições
legais, resolve:
N9 609 - Exonerar a pedido, na
forma do item 7, do artigo 75, da
Lei n9 1.711, de 28.10.52, o servidor
Luiz Carlos de Oliveira Borges, matricula n9 1.157.910, do cargo de
Engenheiro, Nível 22-D, do Quadro
do, Pessoal - Parte Permanente,
desta Autarquia.
N9 610 - Designar o Engenheiro
Nivel 22-B, Maria 'Ribeiro de Gusmão, matrícula n9 1.165.251, para
substituir o Chefe do 49 Distrito Rodoviário Federal em suas faltas ou
Impedimentos eventuais, até 30
(trinta) dias.
N9 611 - Designar o Engenheiro
Nível 21-A, Carlos de Aquino Wanderley; matrícula n 9 2.025.632, para
exercer a função gratificada, símbolo 3-19, de Chefe da Seção de Cooperação (S.T.D-3), do Serviço Tecinieo Distrital (S.T.D.), do 4 9 DisUR() Rodoviário Federal..
N9 612 - Conceder dispensa ao
Engenheiro Nível 22-B, Antonio La-
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MINISTÉRIO DA VIAÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS
Cerda de Mello .matricula 1.165.315:
da função de substituto do Chefe
do 49 Distrito Rodoviário Federal,
e msuas faltas e ipmedimentos eventuais, até 30 (trinta), dias .
N9 613 - Designar o Armazenista
Nível 10-B, Antonio Alves da Cruz,
matrícula n9 1.015.722, do Quadro
do Pessoal - Parte Permanente,
para substituir o Encarregado do
Depósito Residencial - (DR-7/5),
do 79 Distrito Rodoviário Federal, em
suas faltas e impedimentos eventuais
até 30 (trinta) dias .
N9 617 -- Conceder dispensa ao
Impressor Nível 10, Virgilio Nunca
da Cunha, matricula n 9 1.164.761,
do Quadro do Pessoal --• Parte Permanente, da função de substituto do
Chefe da Oficina Gráfica (S. Gr-1)
do Serviço Gráfico do Gabinete da
Diretoria Geral ,em suas faltas ou
Impedimentos eventuais até 30 (trinta) dias.
N9 618 - Designar o Armazenista
Nivel 10-a, Elizio Pires de Lima,
Matricula no 1.025.504, do Quadro
do Pessoal - Parte Permanente,
para exercer a função gratificada,
símbolo FG-6, de Encarregado do
Depósito Residencial (DR.4-6) do 4"
Distrito Rodoviário Federal.
N9 621 - Tornar sem efeito a
Portaria n9 1.936, de 26.12.61, publicada no Boletim Administrativo
n9 52-61, que retificou o constante
da Portaria n9 1.709, de 26.12.60,
pela qual foi demitido o EscreventeDatilógrafo nível 7, João do •Prado,
na forma da disposto nos itens I e
VIII, do artigo 207, da Lei n 9 1.711,
de 18.10.52, acrescentando-lhe a
nota "A bem do Serviço Público",
de acôrdo com o disposto no artigo
209, da mesma lei.
NO 622 - Retificar o constante da
Portaria n9 1.709, de 26.12.60, que
demitiu o Escreventes referência 16,
da Tabela Numérica Especial de
Mensalistas, João do Prado, matricula n9 1.028.167, na forma do disposto nos itens I e VIII, do artigo
207, da Lei n9 1.711, de 18.10.52,
excluindo o item I, do artigo 207 e.
acrescentando a nota . A bem do
Servião Público", de conformidade
com o disposto no artigo 209 da mesma lei . .
N9 623 - Tornar sem efeito a
portaria ne 1.037, de 26.12.61, Pu
-blicadnoBletimAd nistravo
n9 52-61, que retificou o constante
1.710,
de
26.12.60,
da Portaria n9
pela qual foi demitido o Escriturário Nível 10-B, Alexandre Munhoz
de Camargo, na forma do disposto
tios itens I e VIII, do artigo 207, da
Lei n9 1.711, de 28.10.52, acrescen-

tando-lhe a nota "A bem do Serviço
Público", de acôrdo com o disposto
no artigo 209 da mesma Lei.
N9 624 --. Retificar o constante da
Portaria n9 1.710, de 26.12.60, que
demitiu o Escrevente referência 22,
da Tabela ~erice Especial de
Mensalistas, Alexandre , Munhoz de
Camargo, matrícula n9 1.923,201, na
forma do disposto nos itens 1 e VIII
do artigo 207, da Lei 'n 9 1.711, de
28.10.52, excluindo o item I, do artigo 207 e, acrescentando a nota "A
bem do Serciço Público", de conformidade com o disposto no artigo 209
da mesma lei, José Lajayette Silviano do Prado, Diretor-Geral.
PORTARIAS DE 6 DE ABRIL •
DE 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estredas de Rodagem,
de acôrdo com as suas atribuições
legaie. resolve:
N9 625 -- Aposentar nos termos do
item III, do art. 176, combinado com
o item III, do art. 1-43, ambos da Lei
n9 1.711, de 28-10-52, o Servidor, António Pereira da Silva, matrícula número 1.003.497, no cargo de Cavouqueiro, nível 3, do Quadro do Pessoal
- Parte Permanente, desta Autarquia.
NJ 626 - Conceder dispensa ao
Escrevente-Dactil6grafo, nível 7, Eudes Romeiro Prado, matrícula número 1.013.889, do Q.P.P.E. da função
gratificada, símbolo 3-F, de Chefe da
Seção de Custeio (S.T.D.-5), do 'Serviço Técnico Distrital (S.T.D.), do
29 Distrito Rodoviário Federal.
NO 627 - Considerar a titulo provisório, a Servidora Dolores Fernandes
Côrtes, matrícula n 9 1.013.516, do
Q.P.P.P., responsável pela função
gratificada, símbolo 3-1", de Chefe da
Seção de Custeio (S.T.D.-5). do Serviço Técnico Distrital (S.T.D.), do
29 Distrito Rodoviário Federal.
N9 628 - Exonerar, a pedido, na
forma do art. 75, item I, da Lei número 1.711, de 28-10-52, o Servider
Benedito de Souza Gomes, matricula
n9 270.806, da função de Trabalhador,
amparado pela Lei n9 4.069-62, devendo o 'constante da presente portaria,
ser considerado efetivo a partir de
26-9-63.
NO 631 - Exonerar, a pedido, Toe
forma do art. 75, item I, da Lei número 1.711, de 28-10-52, a Servidora
Maria Edmea Martins Silva, matricula n9 2.068.700, do cargo de Escrevente-Dactiló grafo, nível 7, do Quadro do Pessoal - Parte Especial, devendo o constante na presente, porta-
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ria, ser considerado efetivo a tiartir de
21-8-64.

4

632 - Expedir a presente porta.
1 riaN9declaratória
a Paulo Fernandes de

Souza, matricula n9 1.009.395, que a
partir de • 1-3-57, passou a exercer a'
função de Trabalhador, Ref. 17, na
Tabela Especial de Mensalistas, por
fôrça do Decreto n9 40.995, de 21-2-57,
publicado no Diário Oficiai de 1-3-57
e retificação constante do Decreto
n9 48.976, de 29-9-60, publicada no
Diário Oficial de 30-9-60.
N9 636 - Exonerar, a pedido, na
forma do disposto no item I, do artigo 75, da Lei n9 1.711, de 28-1C-52,
o Servidor Saulo Correia de Menezes,
matrícula n9 2.134.695, da 'função de
Desenhista, amparado pela Lei número 4.069-62, desta Autarquia, devendo
o constante na presente portaria, ser
considerado efetivo, a partir de 31 de dezembro de 1964.
N9 638 - Conceder dispensa ao Escritário Antonio de Pádua Teixeira da
Silva, matrícula n9 2,179.193, amparado pela Lei n9 4.069-62, da função
gratificada, símbolo 5-F, de Chefe da
Seção de Comunicações (S.A.D.-3),
do Serviço Administrativo Distrital
(s.A.D.), do 189 Distrito Rodoviário
Federal.
N9 34-Nin - Nomear José Rodrigues de Amorfo], para exercer interinamente o cargo de Trabalhador. nível 1, do Quadro do Pessoal - Parte
Permanente, decorrente das vagas
criadas pelo Decreto n9 40.995, de
21 de fevereiro de 1937, mentidas pelo
Decreto n9 48.127, de 19-4-60 e posteriormente pelo Decreto n 9 51.162, de 7
de agôsto de 1961.
N9 35-Nm - Nomear Osório Nobre
da Silva, para exercer interinamente o cargo de Trabalhador, nível 1, do Quadro do Pessoal - Parte
Permanente, decorrente das vagas
criadas pelo Decreto n9 40.995, de
21 de fevereiro de 1957, mentidas pelo
Decreto n9 48.127-60 e posteriormente
pelo Decreto n9 51.162, de 7 de agôsto
de 1961.
N9 36-Nm - Nomear Joaquim
Lúcio da Silva, para exercer interinamente o cargo de 'Trabalhador,. nível 1, do Quadro do Pessoal - Parte
Permanente, decorrente das vagas
criadas pelo Decreto n9 40.915, de
21 de fevereiro de 1957, mentidas pelo
Decreto n9 48.127-60 e posteriormente
pelo Decreto n9 51.162, de 7 de agOsto
de 1961. - José Lafayette Silviano
do Prado, Diretor-Geral.
PORTARIAS DE '7 DE ABRIL
DE 1965
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem,
de acôrdo com as suas atribuições
legais, resolve:
N9 641 - Conceder dispensa ao Almoxarife, nível 14, Francisco Murilo
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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 Usos de irros ou omissões, deverão
ser formuladas por escrito, à
Seção de Redação, das 9 às 17,30
horas, no máximo até 72 horas
após a saída dos ó'rgãos oficiais.
-- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados,
ressalvadas, por quem de direito,
rasuras e emendas.
- Excetuadas 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 su.spertsas sem aviso
prévio.
Para facilitar aos assinantes
a verifiCação do preze) de validade de suas assinaturas, na
parte superior do enderéko vão
impressos o número do talão de
•
ptrasileiro, matricula n.9 2.028.178, pertencente ao Quadro do Pêssoul - Parte Permanente; da funçãe gratificada,
Ombreio FG-6, de Encarregado do Depósito ReSideneial (D. R/18-2), sediado
em Picos, da jurisdição do 189 Distrito
Itodoviár10 FecletaL
.
N° 642- Considerar, a titulo proviOrlo, o Sereider Manoel Nepomuceno
. de Carvalho, matrícula no 1.046.979,
pertencente ao Quadro do Pessoa) Parte Especial„ responsável pela função gratificada, símbolo FG-6, de Eniparregade de Depósito Residencial
;CD-R/18-2), sediado em Picos, da Jus eisslição do 180 Distrito Rodoviário Federal.
.
N9 643 - Aposentar o Servidor José
rtin.s de Azevedo, matrícula nurne1.015.996, no cargo de Guarda, aí- .
irei 8-A, do Quadro do Pessoa/ - Parte Permanente desta Autarquia. ria
torma do' art. 176, Item I, com as vantagens previstas no art. 181, paregrafo
tnico, ambee da Lei no L711, de 28
O outubro de 1952, devendo o constante na presente portaria ser considerado efetivo a partir de 19-3-62.
' No 644 - Aposentar o Servidor Ma'assede dos Santos, matrícula =eito 1.016.634, no cargo de Patrulheis°,
vel 12, do Quadro do Pessoal - ParPermanente desta 'Autarquia, na
vorma do disposto no. item III do
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renovadas . até 29 de fevereiro de

cada ano e às iniciadas, em qual-4
quer época, pelos 6rgãos compe4
tentes.
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-decorrido
_ (30) dias.
eereafon à ciam.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA

art. 176, com as vantagens previstas
no item II, do art. 178, ambes da Lei
no 1.711, de 28-10-52.
N9 645 - Tornar 'sem efeito a Portaria n9 1.124, de 9-10-62; publicada
no Diário Oficial de 14-7-64, que demitiu na forma do disposto no Item V,
do art. 201, combinado com o disposto
no item III, do art. 207, ambos da Lei
n9 1.711, de 28-10-52, José Gregório
Ales, matrícula n9 2.092.954, da função de Motorista, de Quadro do Pessoal - Parte Especial, por ter inflingido o disposto nos itens VI e IX, da
art. 194, do Estrtuto dos Funclonárie$
Públicos Civis da União. -- José
Lafavette Silviano do Prado, DiretorGeral,
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DO DESENVOLVIMENTO

Maio do 1965

DEPARTAMENTO NACIONAL
Ct E OBRAS DE SANEAMENTO
PORTARIAS DE 4 ' DE FEVEREIRO
DE 1965
.
Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento,
usando das suas atribuições • legais
resolve:
N9 80 - Conceder ao Motorista
OT-401.8.A, do Quadro de Pessoal -P.P. - dêste Departamento, Manoel

José Paiva, ajuda de cisto que arbi- •
Conselho Deliberativo
tra em Cr$ 83.000 (oitenta ó três
cruzeiros), correspondente a uns (1)RESOLUÇA0 No 381-51-65
mês de vencimento, de acórdo cem o
Reunião n9 92-7-65, de 11-2-65
art. 127 da Lei n9 1.711, de 28 de
outubro de 1952, em virtude do .seu • Processo no OV-72,62
deslotamente da Residência dê Ca.s
choeis° do Itapemirim, corri sede fitt C.D. no 465-50-65.
cidade do mesmo nome, para a sede Oficio n9 312, de 27-1-63.
do 79 D.F.O.S., em Vitória, ambas
to Estado do F.sprito Santo, confor- O' Conselho DeliberetíVe do DNOS.
rhe Portaria no 251, dê 14-9-64, pan- em sua reunião no 93-7-65, de 11 de
cada rio 13.A. 'no 7, dê 15-10-64 (Pra- fevereiro de 1965, fece á solicitação do
'cesso no 10.520-64).
Sr. Diretor-Oeral, constante em seu
•
no 312, dê 27 de janeiro de 196&
" N9 61 -- Conceder 'RO Motorista °fido
tendo em "víttà o ene dorieta
OT401.8.A, de Quadro' P.P. -- e'
ProceSso n9 OVs71-65 bateadó no itens
do M.V.O.P., Servindo neste Depar-• 47.01
dag Normas Gerais para Em
tatriento na qualidade de; cedido pela preitades
do DNOS", aprovaCUS peia
União, Itineti Machado da "Vitória. sua Resolução
n 9 50-81-64, de 15 de
ajuda de custo que arbitra em Cr3 outubro de 1964,
no exercício de
83.000 (oitenta e três mil cruzeiros)' atribuições que .lheeconfere
nú
correspondente a- um(1) mês de ven- mero 4.370, de 28 de julho adeLei
1964.
cimento, de acôrdO corh o art. 121 da resolte aptovar a rescisão do Térnio
Lei no 1.711, de 28-10-52, em vifitdde de Ajuste to 222-62, pata fornecimendo seu deslocamento da sede do
e assentamento das canalizações e
D.F.O.S., em Vitória, para a Resi- to
ecessórios de rêde de esgotos sanitádência de Cachoeiro do: Itapemirirn, rios
da Cidade de Tôtres, Estado do
com sede na cidade do 'mesmo, nome, Ri ci Grande do • Sul: Cem perda do
ambas no Estadd•do - Espírito Santo, canção depóSitada pela firme CIMEG
Conforme Portaria no 250, de 14-9-64, S. A. - Engenharia, Inchistele e Co,
publicada no. B.A..n9 3, de 15-10-61 mércio.
de Janeiro, GB. 11 de fevereiro
(Processo no 10.520-64). -- Nelson çRio
1965. - Alberto Plres Arnarante
• Felicio dos Santas, Diretor-Geral. • Presidente.
de AdMinietraçãO,- nivel 16, para, soo
a presidência -do primeiro,. constitui:rem a comissão de Inquérito bida de apurar , RS irreeularideer
apontadas no processo SUDEPE e •
mero 3.410, de 2'8.4.64.
de Tsansportes. da' Seeão de C fOreu- N9 95. Prorrogar. por duas' c2,'
nicações, da SUDEPE.
riorú diárias, pelo prazo, de quarenta
e cinco (45) dias a corrieçar dd dia
PORTARIAS DE- 23 DE ABRIL . cinco (5) de abril o expediente deS
• -DE 1965
•
Servidores: Eliachim da Silva Santos.
O ' Superintendente do Desenvotel- Camilo dos Santos Anjos Fernandes.
mento eia Pesca, usando da atribuIção- Serventes, nivel 5 Rubem Jose de
que lhe cós/fere c art..48 do Decreto Solem,. Trabalhador, nível 1„ cone
no 1.942, de 21 de dezedibro de 1962', dando-lhes a gratIficaÇãe de una terresolve:
Ne 94 - Designar - Azulino Joaquim. ço (1/3) dóe eets. VelSchnetitoe, de
de Andrade; Cererite C.C.-6, Aftreele aceSielo com o are ltO, item f, 1O.,.
Supple vissessmissss remi 17-As e da Lei n 9 1.711, de 28.10.52. - 11: nnfl-s.Anda-it.': 3 serrza,
Ucn l'a fon'.

MINIÍSTÉRIO
AGI4ICULTURA

PORTARIA DE 20' DE ABRIL
1:12 1965
PORTARIAS PE 22 DE' ABRIL
DE 1965
•D Superintendente do , DeseneolviO Superintendente do Desenvolviato da Pesca, usando da atribul- mento
Pesca, usando da atribuição
o& • pie lhe confere o, art. 48 do Dc- que lhedaconfere
o art. 48 do Decrete,
p',eto n9 1.942, de 21 de dezembro de n9 1.942, de 21 de dezembro de 19S2,
resolve:
4962, resolve:
N"9 91 - Conceder dispensa da funS990 -- Designar o Veterinario, Ai- çã& de' Chefe da Tiirma d'e TransporeI 22, António João Ribeiro, para te da SUDEPE, ao' Escrevente-Datilóilbstituir o Chefe da Assessoria Tec- grafo, nivel, 7, Ja7Ine Dias..
N q 93 - Designar Soei' Pereira da
pica nas suas faltas e Impedime~ •Coeta,
Eecriturárto. nivel 10, para
*ventilais. - Emílio Varolf
exercer a funçase. da chefe da Tuerass

,v•v• v‘k\v,n
‘•

7(3Na:feira
UNIVERSIDADE DO BRASIL:
PORTARIASDIen. iN DE ABRXL
O Reitor da Universidade do Br
usando de atribuição de suft competència, resolve:
149 167 - Atendendo ao que consta
do Processo n9 15.232-64-UB, designar
Manoel da Frota Moreira, que exerce
cumulativamente o cargo de Professor
de Ensino Superior, EC-502.22, da P.P.
ao Quadro Ordinário desta Universidade com a função gratificada de
Chefe do Serviço de Física Nuclear,
simbolo 5-1', do Instituto de Biofísica,
para responder pelo expediente do
mesmo Instituto de Biofísica, para
responder pelo expediente do mesmo
Instituto, tendo em vista a nomeação
do Professor Carlos Chagas para Diretor da Faculdade Nacional de Medicina.
• N" 181 - Atendendo ao que consta
do processo n9 3.878-65 - U. B., designar Luzia Alves da Rocha, Oficiai
cio Administraçfto, AF-201.160, do
Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Educação e
Cultura, para exercer na Reitoria desta Universidade a função gratificada
de Secretário de Diretor (DP), 13-F,
do Quadro Extraordinário de Peosoal
da Universidade do Brasil, em vaga
decorrente da dispensa de Amélia
alannattacio.
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Mato de .1965 :1-273-fr,

DE SANTA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE
MARIA
E CULTURA
PORTARIAS DE 22-2-85
UNIVERSIDADE DO RIO
GRANDE DO SUL
PORTARIAS DE 25 DE ABRIL
DE 1965
O Reitor da Usiversidade do Rip
Grande do Sul, no uso de suas atribuições, resolve:
N9 670 - Nomear, de acôrdo com o
art. 12, item IV, letra "c", da Lei número 1.711; de 28 de outubro de 1962,
Luiz Carlos Barros Krieger, para exercer, interinamente, o cargo de Oficial
de Administração, AF - 201.12.A, do
Quadro de Pessoal da Universidade do
Rio Grande do Sul, aprovado pelo Decreto n9 51,337, de 28 de outubro de
1961, em vaga criada pelo Decreto número 48.598, de 23 de julho de 1960,
lotado e com exercício no Gabinete da
Reitoria desta Universidade, de acerdo com prévia autorização do Esmo.
Sr. Ministro de Educação e Cultura,
conforme o art. 29, do Decreto número 55,617, de 22 de janeiro de 1965.
•

O funcionário nomeado pelo presente ato, será inscrito "ex officio", no
primeiro concurso que se realizar.sen
-doexnra ocsdebtrsultado negativo.
• N9 671 - Nomear, de acôrdo com o
art. 12, item IV, letra "o",• da Lei
n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, Alfredo Fernando Lemos, para exercer,
interinamente, o cargo de Oficial de
Administração, AF - 201.12.A, do
Quadro de Pessoal da Universidade do
Rio Grande do Sul, áprovado pelo Decreto n9 51.337, de 26 de outubro de
1961, em vaga criada pelo Decreto número 48.598, de 23 de julho de 1960,
lotado e com exercício no Gabinete da
Reitoria desta Universidade, de acOrdo com prévia autorização do Barão.
Sr. Ministro da Educação e Cultura,
conforme art. 29, do Decreto número
55.617, de 22 de janeiro de 1965.
O funcionário nomeado pelo presente ato, será inscrito "ex officio", no
primeiro concurso que se realizar, sendo exonerado no caso de obter resultado negativo. - Professor José Carlos Fonseca Milano, Reitor.

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E PREVIDÊNCIA SOCIÁI---

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS BAN?
CÁRIOS
PORTARIA ,DE 3 DE FEVEREIRO
DE 1965
Material do Departamento de AdmiO Delegado Regional do Instituto nistração Geral.
de Aposentadoria e Pensões dos Ban- Exonerar, a pedido, Edson Gaspar
cários no Estado de São Paulo, no uso
lotado na Delegacia Regional
das atribuições conferidas pelo Regi- Kloster,
mento único, designa o servidor An- do Paraná, do cargo de Datilógrafo,
tonio de Carvalho Valias, matricula nível 1-A.
n9 8.894, para exercer as funções de Designar a servidora Maria Colina
Operador de Raio X, na Delegacia Xavier para responder pela função
Regional do Estado de São Paulo.
gratificada de Chefe da Seleção e
Aproveitamento, mbolo 3-1', da DiPORTARIA DE 31 DE MARÇO visão
do Pessoal do Departamento de
DE 1965
Administração Geral,. durante os imDiretor
do
Departamento
de
AdO
pedimentos temporários e eventuais
ministração Geral, no uso das atribui- do
titular.
ções conferidas pelo Regimento (inicio
dos IAPs, de acôrdo com autorização Designar o servidor Elmo Reya para
do ar. Presidente da Junta Interven- responder pela função gratificada de
tora no Conselho Administrativo, re- Chefe da Seção do Expediente da
solve suspender os efeitos da Resolu- Divisão do Pessoal, símbolo 3-1', do
ção de Aposentadoria - DAG. .... Departamento de Administração Ge238-63, de 29.5.63, para autorizar a ral, durante os impedimentos temporeversão ao trabalho, do servidor Al- rários e eventuais do titular.
fredo Guerra do Nascimento, nível
12-A, matricula n9 5.873, em face doa O Presidente da Junta Interventotermos da Lei 1.050, de 3 de janeiro ra, no uso de suas atribuições regude 1950, conforme expediente constan- lamentares, tendo em vista a autoriSenhor Prete do DP. n9 5.873-5. zação do Excelentíssimo
sidente da República, constante da
PORTARIA DE 2 DE ABRIL
Exposição de Motivos n 9 4, resolve
DE 1965
nomear Waldeck Moita, aprovado em
Conceder aposentadoria ao servidor concurso público realizado pelo DASP
médico, nível 22-B, Antonio Paulo para exercer o cargo de Escriturário,
Filho, matricula n9 5.247, lotado no nível 8-A, do Quadro Permanente do
Hospital dos Bancários, nos termos do Instituto, devendo ficar lotado na
disposto no art. 178, item II, combi- Administração Central - Contadoria
nado com o art. 184 inciso II, da Lei Geral.
n9 1.711, de 28.10.52, conforme expe- Nomear, Nilton Hass, aprovado em
diente constante do DP. 5,247-7.
concurso público realizado pelo DASP
para exercer o cargo de Escriturário,
PORTARIAS DE 7 DE ABRIL
nível 8-A, do Ouadro Permanente do
DE 1965
Instituto, devendo ficar lotado na AdO Presidente da Junta Intervento- ministração Central - Contadoria
ra, no uso das suas atribuições regu- Geral.
lamentares, designa o servidor José
Jayme de Souza Santoro para exer- PORTARIA DO DIA 8 DE ABRIL
cer a função gratificada de Chefe da
DE 1965
Seção de Almoxarifado, símbolo 3-1',
Presidente
da Junta InterventoO
da Divisão de Material do Deporta- ra, no uso de suas
atribuições reguMento de Administração Geral.
lamentares, tendo em vista a anteO Presidente da Junta Interventora rização do Excelentissimo Senhor Prepo uso de suas atribuições regulamen- sidente da República, constante da
tares, dispensa, a pedido, o servidor Exposição de Motivos n9 4, resolve
Ntewton de Oliveira da função grati- nomear: Syrlei Figueiredo Muniz, Lelinda de Chefe da Seção de Almoxa- da Borely Ferreira, O leenice Melo
rifado, símbolo 3-1', da Divisão do . Frota, e Maria Auxiliadora Máximo

Pinto, aprovados em concursos realizados pelo DASP, para exercer o cargo de Escriturário ,nivel 8-A, do Quadro Permanente do Instituto, devendo
ficar lotados na Administração Central - Departamento de Arrecadação
e Fiscalização.
Para Contadoria Geral:
João José de Melo, Francisco Alvesda Silva e Nilceu Puidac,c1;
•Para o Departamento de Administração Geral: °haja Gothi Xopt e
Maria Imaculada Moreira de Souza;
Para o Departamento de Assisténcia Médica: Niraci Sampaio Pereira,

Retificação •

Na publicação feita no Diário Ofi.
cial, Seção I, Parte II, de 13 de abr.
de 1965, à pág. 1.135, onde al lê:
119 1.071 - Conceder, de acôrdo em.
o 1 19 do Artigo 10 da Lei número ..
4.345, de 26.6.64, e Circular n9 19, d.
9.12.64 - da Divisão do Pessoal d
Miniastério da Educação e Cultura,
partir de 19 de janeiro de 1965, a Ora
tificação por qüinqüênios de efetiv
exercício, aos funcionários abaixo dia
criminados, no Quadro de Pessoal Parte Permanente do M. E. C., cor
exercício nesta Universidade, e nas se•
guintes condições:
• Leia-se:
N9 1.071 .4. Conceder, de acõrdo cot..
o 19 do Artigo 10 da Lei n 9 4.345, d,
26.6.64, e Circular n9 19 de 9.12.64 da Divisão do Pessoal do Ministérit
da Educação s Cultura, a partir de 1'
de janeiro de 1965, a Gratificação pra
qüinqüênios de efetivo exercício, aoe
funcionários abaixo discriminados no
Quadro de Pessoal com exercício nu
Reitoria desta Universidade, e nas seguintes condições:
Marlene Pinto de Barros, Wanda Da
vid e Samaritana da Silva Corrêa,
Para Tesouraria-Geral: Ilelentep
Mendes Jorge e Crenilda de Paiva
Dias;
Para Delegacia Regional do Estado
da Guanabara: Camélia Baptista tit
Oliveira,. Mariza Menezes da Moita
Vitória Souza Martins, Terezinha Pina Braga e Lia Leite de Oliveira:
Para Delegacia Regional da Bebia
Neide Matos Siqueira,. Hyralina Dourado Silva, Flávia Barros Rodrigues
Jorgina Pois, Eilmérico Silva Ribeiro,
Lopes, José Oddone Freitas, paulLt
naud Nectoux Cunha, Luis
Vianna Faillale, Mouricéla Bezerra de
Lima, Tamiso Belfort de Moura, Geuivai Veríssimo de Aguiar, Rordido
Martins Barreto e Expedito Patrício
da Cruz.

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA
• E DO COMÉRCIO
INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL

'omissão Executiva

José Carlos Piffer
. • Relator:
Estado de Minas Gerais

Nos termos do artigo 32 da Resolu- Processo: A. I. 186-55
ção n9 104-45, de 20.11.45, os processos Autuado: A. Coraercindustrial Açll•
abaixo acham-se em pauta de julga- careira Ltda.
mento para as sessões ordinárias dos Recorrente: "ex officio" a &gim&
dias 12, 19 e 28 de maio e 2, 9, 18, 23 Turma
de Julgamento
e 30 de junho de 1965, às 10 horas e Assunto:
Recurso "ex officio"
30 minutos, na sala das sessões da Rciator: José
Carlos Piffer
Comissão Executiva, na Praça 16 de
Estado de Pernambuco
Novembro, 42 - 89 andar - Rio de
Processo: A. I. 113-57
Janeiro - Estado da Guanabara.
Autuados: Cia. Açucareiro Santo
Processos Piscais
André do Rio Una e José Humberto
Estado de Pernambuco
Moura Cavalcanti
Processo: A. I. 589-55
Recorrente: "ex officio" a Primeira
Recorrente: Usina Caxangá S.A. - Turma
de Julgamento
Usina Caxangá
Assunto: Recurso "ex officio"
Recorrida e Recorrente "ex officio" • Relator:
José Carlos Piffer
a Primeira Turma de Julgamento
Assunto: Recursos voluntário e "ex
, Estado de São Paulo
'Processo: A. I. 670-58
officio"
Relator: José Carlos Piffer
Recorrente: Luiz Redigolo
Itzearida: Segunda Turma de JulEstado de São Paulo
gamento
Processo: A. I. 745-56
Assunto: Recurso voluntrtrio
Recorrente: Companhia Mogiana de Relator:
José Carlos Piffer
Estrada de Ferro - Usina Açucareiro
Estado de Pernambuco
Passos 13.A.
Recorrida: Primeira Turma de Jul- Processo: 'A. I. 437-55
Autuado: Usina Cachoeira Lisa
gamento
S.A.
Assunto • Recurso voluntário

1 2Cefe , Tereia-feira 11
IL,"."•••••••
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Recorrida: Segunda 'riu-ma de Jul- i ções acima estabelecidas, e que se Tee*
Estado de São ,Panio
Recorrente: ''ex ofticio" a Primeira T •
gamento
I ponsabiliza pelo fiel cumprimento de
Turma de Julgamento
. Processo: A. I. 206-54
Assunto: Recurso "ex officio"
Assunto: Recurso "ex orneio"
tôdas as suas cláusulas, de cuja inobRecorrente;
Agostinho
Ferreira
Relator: José Carlos Pierer.
zervancia resultará a reseieáo deste
Relator: José Carlos Piffer
Recorrida: eiegunda Turma de Julnano, com a conseqüente devolução
. Estado de São Paulo
r gamento
Estadodo
Rio
Grande
do
Norte
do numerário' recebido.
k
•
Assunto: Recurso voluntário
Sexta — O presente Termo vigorará
Processo: A. I. 543-58
Relato:: Juarez Marques Pimentel
Processo: A. I. 369-60
Recorrente: Antônio Devitto
a partir da data da publicação no
Estado de Pernambuco
Recorrente: João Elisio Ubarana
de
Jul*Istnna
Recorrida: Primeira
Diário Oficial
União e terá valiRecorrida: Primeira Turma de Jul- dade até 31 de da
Processo: A. I. 345-56 --gamento
dezembro do corrente
gamento
Recorrente:
Usina
Barão
de
SuassuAssunto: Recurso voluntário
ano e - ficará automàticamente renona S.A.
.
Assunto: Recurso "ex officio'
Relator: José Carlos Piffer
vado para o exercido seguitte, meRecorrida e Recorrente a Primeira Relator: José Carlos Piffer
diante Tèreno Aditivo.
Estado de São Paulo
Purma de Julgamento
Sétima — Para resolver as questões
Estado de Pertuzmoucc.
Assunto:
Recursos
voluntário
e
"ex
Processo: A. I. 315-57
relacionadas por êste Termo, fica eleiofficio"
Processo: A. I. 288-58
Recorrente: Virgilio Dl NizO & Cia.
to o Fôro desta cidade, com exclusão
Re/ator: 'José Carlos Piffer
Recorrente: Viúva Herculano Ban- de qualquer outro, mesmo competente.
Ltda.
ceira
Recorrida e Recorrente: "ex officio"
Disposições Finais' — E, para fire
Estado de São Paulo
Recorrida: Segunda Turma de Jul- meza e validade do que fica acima
a Primeira Turma de Julgamento
Processo:
A.
I:
156-60
gamento
Assunto: Recursos voluntário e "ex
estipulado, lavrou-se o presente TerRecorrente: Usina São Jorge 8. A.
Assunto: Recurso "ex officio"
'officio"
mo de Contrato que; lido e achado
Açúcar
e
Alcool
Relator: José Carlos Piffer
Relator: José Carlos Piller
conforme, 'vai assinado pelas partes
contratantes e pelas eluas .testemuEstado. de Minas Gerais
nhes'abaixp, para que se produzam os
Processo: A. I. 16-58
legalS. efeitos.
Recorrente:" Cia. Industrial 'e AgrlRio de Janeirc, 8 de abril de 1965.
cola d'Oeste de Minas
Pela Comissão do Plano do CarRecorrida e Recorrente e ex officio"
CPCAN, pessoa ou entidade pelo mes- vão Nacional , Eng9 Lauro Cunha CamMINISTÉRIO.
• a Segunda Turma de Julgamento
mo designadas, quando se processar a pos, Presidente. Pelo . Hospital São RoD AS MINAS
Assunto: Recursos vel'enstário e "ex
fiscalização aqui convencionada.
que, de Jacinto Machado — Santa Ca• officio"
Quinta — Ao firmar o presente Ter- tarina. — José Rodrigues da Fonseca,
E
ENERGIA
Relator: José Carlos Piffer
mo de Contrato, o Hospital São Ro- Procurador, Testemunhas: Waldemiro ,
de Jacinto Machado, Santa Cata- Abrahão da Silva — Nefron Quaresma
• Estado do Rio de Janeiro
.Comissão 'do Planb do Carvão que,
rina, declara que aceita, sem restri- Lopes.
Nacional •
Processo: A. I. 176-59
ções, b auxílio concedido rias condi
. (N9 23.189 — 5,5-65
Cr$ 4.734)
Autuado: Usina Santa Cruz S.A. Tênno de Contrato que entre si fao.— Usina Santa Cruz
zem a Comissão do Plano do CarRecorrente: e ee officio" a Segunda
vão Nacional, nêste instrumento deTurma de Julgamento
signada CPCAN e -representada pelo
.Assunto: Recurso "ex officio"
seu Presidente, engenheiro Lauro
Relator: José Carlos Piffer
Cunha Campos, e o Hospital São
b) declaração expressa. da • aceitaMINISTÉRIO
Roque, de Jacinto Machado, Santa
Estado. de Pernambuco
ção das condições deste' edital;
Catarina, neste ato represenktada
c)
Fator de concorrência tFc) uniDA VIAÇÃO E OBRAS
Processo: A. I. 552-56
pelo seu procurador, Sr. José Rodrico sabre os preços constantes da TaPÚBLICAS
Autuado: Usina Caxangá S.A.
gues da Fonseca, brasileiro, casado,
bela de Preços aprOvada pelo ConseRecorrente: "ex officio" a segunda
comerciário, residente e domicilialho Executivo ern 18.6.64 sob correçãe
Turma de Julgamento
do nesta cidade, para empreendi- DEPARTAMENTO NACIONAL de um inflator -(I) igual a 2,222 (duas
~unto; Recurso "ex officio'
' mento de assistência social, nos ter- DE ESTRADAS DE RODAGEM unidades e duzentos e vinte e dois mi- Relator; José Carlos Piffer
mos da Lei no 3.860,,de 24 de delésimos). Não será aceito fator de
zembro de 1960, sob as cláusulas e
Rodovia: BR-116-CE (BR-13)
concorrência superior a 1,100 o que
Estado de São Paulo
condições seguintes:
corresponde a um limite de 10% (dez
Trecho; Fortaleza
Russas
Processo: A. I. 56-62
Primeea CPCAN, com sede na
por cento) para acréscimo em rela'Autuado: Luiz Milare & Irmãos Avenida Rio Branco, n 9 103, 49 andar,
Subtrecho: 0116-CE-02 Do Km 126 ção aos preços básicos (Tabela de
n • 'Ltda.
de acôrdo com as atribuições assis- ao 144
111.6.64 sob inflator 2,222).
Recorrente: "ex officio" a Segunda tenciais- que Use são conferidas pelo
45 a juizo do presidente da concorO DiretoreGeral • do Departamento
Turma de Julgamento
art. 19, parágrafo único, letra b" da
• Lei n9 . 3.860, de 24 de dezembro de Nacional de Estradas de Rodagem, rência, poderá ser exigido o reconhe/ussanto: Recurso "ex officio*
neste edital' denominado D.N.E.R., cimento da firma do signatário ou
Relator: José Carlos xetiler
1960, se compromete a entregar ao torna público para conhecimento dos responsável pela proposta por tabeHospital São Roque, de Jacinto Ma- interessados, que fará realizar as lião do Estado da Guanabara.
Estado de São Paulo
chado, Santa Catarina, a importância 14,30 horas do dia 28 (vinte e Oito)
4. A proposta será apresentada em
Processo: A. I. 748-56 de Cr$ 4.000.000 (um milhão de c ru- do mês de maio de 1965, na sede do papel tipo oficio ou carta, datilograAutuado: Dias Martins S.A.
zeiros) á conta do titulo "Restos a
na Avenida Presidente fada, cai linguagem clara, sem emene-- Mercantil e Industrial
-Pagar" do exercício financeiro de D.N.E.R.,
das, rasuras ou entrelinhas.
Recorrente: e ex officio" a Segunda 1964, nos termos do art. 99 (nono) Vargas, 522, 21 9 andar, no Estado da
Guanabara,
sob
a
presidência
do
en5. Deverá ser apresentada a beguinTurma de Julgamento
parágrafo 29 (segundo), da Lei 3.860, genheiro Salvan Borborema da Silva,
te documentação.
Assunto: Recurso- "ex officio'
de 24-12-60.
a) carteira de identidade do responRelator: José Carlos Piffer
Segunda — O Hospital São Roque, concorrência pública para execução
trabalhos rodoviários adiante des- sável pela firma e signatário da prode Jacinto Machado, Santa Catarina, dos
,
Estado de Perna;nbuco
se obriga a aplicar a verba recebida, critos, mediante as condições seguin- posta;'
b) carteira profissional, devidamenProcesso: A. I. 805-57
• em serviços de Assistência Social, ex- tes:
te registrada no CREA, do engenheire
Autuados: N. Alves de Oliveira, tensiva aos trabalhadores na IndúsCapitulo 1
Proposta e
responsável pela firma na execuçãe
)tendo Sampaio S.A. — Usina Ro- tria do Carvão e aos -seus dependenDocumentação
da obra, como -certidão do registro da
inho — Osvaldo José Pinto e Jtil- tes; de acôrdo com o plano de aplica.
1. Poderá apresentar proposta tôda firma e prova de ,kraitação de arnbat
ção aprovado pela CPCAN, nos TerNejaim
mos seguintes: Cr$ 500.000. (quinhen- e qualquer firma individual ou social, com o CREA; "
Recorrente: Jaime Nejalm
que satisfaça as condições estabeleci- ,c) provas de quitação com as Fa' Recorrida: Primeira Turma de Jul- tos • mil cruzeiros), para assistência das neste edital.
zendas Federal, adual e Municipel
aos mineiros e saus familiares; e Cr$
gamento
Parágrafo único. Não serão toma- (certidões).'
500.000 (quinhentos mil cruzeiros), U.5
Assunto: Recurso voluntário
em consideração prOpostas apred) provas de cumprimento das lepara a aquisição de equipamentos
Relator: José Carlos PiSfer
sentadas por consórcios ou grupos de gislações civil, comercial e trabalhis,hospitalares.
firmas.
ta vigentes( contrato social, lei dos
Estado de São Paulo
Terceira — Compromete-se o Hospi2. A proposta e a docamentação
tal São Roque, de Jacinto Machado, exigidas serão entregues ao Presiden- dois terços, certidões negativas de proProcesso: A. I. 544-60
testos, impeosto sindical relativamente
Autuado: Usina Açucareira de Chio Santa Catarina, a remeter à gPCAN, te da concorrência acima referido, no aos empregadores, empregados e resaté
31
de
dezembro
de
1965,
um
rela— Usina De Cillo
tório cereunstanciado sôbre a aplica- local fixado para a concorrência, em ponsáveis técnicos, atestado a que se
Recorrente: "ex officio" a Segunda ção da import'áncia que ora lhe é en- envelopes separados, fechados e lacra- refere o Decreto 50.423 de 8.4.61,
dos, contendo em sua parte externa e etc.):
turma de Julgamento
tregue, esclarecendo os fins definidos fronteira,
e) certificado de capacidade técnialém da razão social, os di". Assunto: Recurso "ex officio"
e
concretos
alcançados
acompanhado
"Departamento Nacional de Es- ca;
Relator: José Carlos Piffer
dos* comprovantes de despesas efetua- zeres
tradas de Rodagem" — Concorrência
1) relação, em duas vias, do equipaEstado da Guanabara
das com a referida dotação.
1
Pública — Edital W 17-65, o primeiro mento mecânico de propriedade da
(ex:Distrito Federal)
Queria — ACPCAN reserva-se a fa- com o subtítulo "Proposta" e o se- proponente que será aplicado na exeProcesso: A. I. 546-58
culdade de fiscalizar, por qualquer guinte
Recorrente: companhia Calejaria meio que julgue conveniente, a apli- ção.. oorn o salstitulo "Documenta- cução dos serviços.
d) requerimento aolicitando autorietrahma
cação da importância entregue ao 3. Contará a proposta em duas zação
para depósito de caução;
Recorrida: Segunda Turma de Jul- Hospital São Roques de Jacinto Ma- vias:
h) programa de trabalho, descrhnigamento
chado, Santa Catarina, obrigando-se
a) nome da proponente, endereço =Ido a produção média mensal. conAssunto: Reetoseo voluntário
esta. a atender a tôdas as solicita- enderece* da slickg. §441 earacterlatiças tendo o •ronoarama de aplicação
no
Relator: José Carlos Piffer
ções formuladas pelo Presidente da e Ideatefiaaçãoe (tnderideal ett sede); ~Mire de rerviçe, das diversas Urd-
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decies de equipameuto, relacionadas
pelo concorrente. lasses elementos deverão ser apresentados em três vias;
i) prova de que os responsáveis
(tecnicoos e legais) pela firma votaram nas últimas eleições (artigo 3e,
parágrafo 19 , alínea c dá Lei ne 2.550
de 25.7.55); •
.19 A • documentação poderá ser
apreaentada em fotocopia devidamente autenticada.
2° Cada documento deverá estar
selado na forma da lei.
§ 39' A jlliZO da Comissão, poderá
ser permitida a regularização de falhas referentes à documentação até a
hora do inicio de abertura dai prapestes.
g C O requerimento de eme Areia a
alínea g, deverá acompanhar, em separado, o envelope contendo a documentação.
§ V A prova de quitação com o
impôsto sindical dos empregadores
será a do Sindicato Nacional de' Indústria de Construção de Estradas de
Pontes, Portos, Aeroportos, Baeragens
e Pavimentação. Caso a firma não a
apresente, deverá provar eme sua atividade preponderante, é de Outra natureza, apresentando portanto o documento de quitação do sindicato respectivo.
Capítulo II — Prova de Capacidade

6. A participação na concorrência
depende de prova de capacidade técnica.
1. Para prova de capacidade técnica será exigido: que a empresa atenda simultáneamente às condições referidas a seguir:
a) tenha executado para Órgãoa federais, estaduais, autárquicos, paraestatais e companhias mistas, Serviços
de terraplenegern mecánica' de obras
rodoviárias, ferroviárias ou aeroportuárias de volume igual ou superior a
200.000 (duzentos mil metros cúbicos) em prazo igual ou inferior a 360
(trezentos e sessenta) dias consecutiVos;

b) tenha executado serviços de pavimentação compreendendo Vaia a estrutura do pavimeento (sub-base, base
• revestimento) em área no mínimo
de 210.0e0 m2 medida na pista de rolamento em prazo Igual ou inferior a
360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos);
c) que a firma possua equipamento
mecânico disponível de sua propriedade, capaz de produzir o volume de
serviço rio piazo estipulado.
1 V A prova a que se refere a alínea a, deste artigo será feita mediante apresentação de certidão ou de
atestado de entidade ou órgão do ser?iço público federal, estadual paraesteta! e companhia mista relativamente a serviços direto e regularmente
'contratados com o órgão ou entidade
•
referida.
1 29 A prova de equipamento mecânico será feita mediante relaçeo circunstanciada, contendo indicação de
Cerca, espécle, • poténcia, capacidade,
tipo, características, estado de conservação, relativamente a cada unidade,
é, indicação de local em que se encontra, para efeito de inspeção pelo
DNER. O conjunto apresentado, a juizo do DNER, deverá prOduzir dentro
do prazo estabelecido o volume total
•do serviço e não poderá ser inferior
ao relacionado a seguir: •
2 (dois) tratores de esteira de potência . (barra de traçilo) igual ou superior a 160 TIP.
2 (dois) compressores de ar com
"opacidade de 365 pés cúbicos por mi• to.

2 (dois) motoniveladoras de potência igual ou superior a 100 HP.
2 (duas) carregadeiras frontais, capacidade de 1,530 n13
2 (dois) caminhões tanque com cayacidade de 8.000 /

1 (um) r6lo vibratérlo
Mat.

de 11 tootalfe•

1
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1 (um) róio pneumático de 13 ro- 1 a obra pelo DNER. Eni caso de ra- Geral do DNER, e, somente será pose
cisão do contrato e inteerupção doe isivel nos seguintes casos:
das.
a) feirça maior ou caso fortuito;
1 (uni) pultdmisturador auto pro- serviços, não serão devolvidos a cata
b) falta de elementos, técnicos pação iniciai:e os seus reforces a menos
pulsor. '
1 (um) conjunto de britagera, • com que a rescisão e a, paralisação dos sere ra execução dos trabalhos quando o
viços decorra de acôrdo com o DNER fornecimento deles couber ao DNER;
capacidade de 20 ru3eh.
c) atrazo na desapropriação das
4 (quatro) tratores de pneus poten- ou de falência da firma.
e
ospriedades atingidas pelos trabp
ro
l
h
•
'
cia de motor 55 HP.
Capítulo
IV
—
Descrição
dos
Serviços
.
• 2 (dois) pares de redes pé de care
Forma de Execução e Andamento
d) ordem escrita do DNER, pari
neiro.
paralisai ou restringir a execução doe
1 (um) carro distribuidor de mate • 10. Os serviços a executar situam- arabaehos
no interesse da administrarial betuminoso equipado com barra se na rodovia BR-116-CE, (BR-13),
de distribuição, aquecedores, bomba, trecho Fortaleza — Russas, do hm 12 e ção:,• excesso em relação As quantidae)
ao km 144.
termómetro e tacômetro.
des de serviço previstos no item 10,
1 (um) laboratório de campo conve- 11. Os serviços a executar compre- . Capitulo
IV, do presente Edital;
nienternente aparelhado para a reali- endem: , f) insuficiência de recursos orçazação 'do contrôle de • execução de a) Terraplenagem mecánica à im- mentários
ou financeiros à execuçac
plantaçeo ao corpo estradai, obras- cie
obra.
•
1 (uni)- espalhador para agregado arte correntes; drenagem e oera.s de parcial ou total da obra.
miado, tipo usado nos tratamentos arte complementares, importando na
Capitulo VI — Pagamentos
, movimentação de 100.000m3 (cem mil
superficiais betuminosos.
Os
pagamentos corresponderão:
metros
cúbicos)
e
uma
distância
me•
l (um) rôlo compressor tandem de dia provável de transporte
de 200.. (du5 a 8 toneladas. •
medições provisórios (Cumulai!.
a)
.
natos) metros, com cla.selficação me. vas) ou
medição final dos serviçeeeCapítulo III — Caução
dia provável de:
precedidas de acôrdo com as instruescavação
em
le
categoria:
100%
•8. A participação na concorrência
para os serviços de medições de
volume, a distância de transpor- ções
obras rodoviárias a cargo do DNER;
depende de depósito -da cauçáo da te oi
e
a
•classificação
•
acua°,
coneignactrie
Tesouraria do DNER, no valor-de
b) as avaliações periódicas dos serCr$ 9:000.000 (nove milhões em crU: figuram apenas coma erientaçao para- viços executados não sendo permitido
o
objeto
da
presente
concorrência,
raro
mais de duas avaliações antes de ,ser
zeiros) 'em. moeda- corrente do pais,
em cadernetas da Caixa Econômica, .cabendo, à contratanee qualquer re- procedida urna medição;
•
em apólices' da divida pública, em curso fundamentado na variação
dos'
c) entre duas mediçOes ou avalia.
.
s.
obrigações do Tesouro, em letras do citados 'elementos.
ções, não poderão decorrer menos de
b) Pavimentação beturninOsa, com- 30 (trinta) dias.
Tesouro, ou . em letras, de câmbio, de preendendo
regularização,
reforço
.
do
21;' O valor aproximado atribuído
importação " e de exportação do Banco do Brasil S. A. representados pe- subleito, subase, base, acostante, 'Ira- aos serviços objeto do presente ediprimaçeo
e
revestimento
tipo
eratastal é de Cr$ .900.000.030 movecentoa
los respectivos valores nominaie.Lamento superficial aaeio.
milhões de cruzeiros) torrendo a des4 19-7 0 recolhimento da caução será c) • Sinalização horizontal da faixa pesa, inclusive eventurtis encargos de
efetuado , pelo concorrente após ' de- de rolamento: pintura de faixas coa- reajustamento às cspensas dadotaferimento, pelo Presidente da concor- trai e dos bordos. .
ção da verba 4.1.1.4, de 'erçemento
rência, do requerimento de que trata
12. Os serviços 'serão executados de do DNER para 1965, ate
a, alínea . "g a e do item 5, do Capitulo acôrdo com as normas técnicas 'e es- Cr$' 500.000.0O3 (quinhentos milhões
t.,' dêste edital.
pecificações vigentes do DNER (ia- de cruzeiros)
.
sA comprovação do recolhimenclusive as Instruções Gerais e Çontrôr29
() prosseguiment o dos serviços,
to da caução deverá ser ezetregue à le Tecnológico da Execuçáo de Servi:.
além do valor indicado Cr$ 500.000.050
Comissão ata a 'hora mareada para ços
de Pavimentação
pelos
Contra,(quinhentos milhões de cruzeiros) fitentes
de Obras com o'
DNER,
apro- cará
abertura
dassujeito
propostas.
•
condicionado à disponibilidade
Fica
às
sanções
legais,
vadas
Pelo
Conselho
Executivo
em
23
§ '39
de recursos ratificada mediante emindependentemente de declaração de de fevereiro de 1965), as condições penho prévio e ordens de serviço a
lnidoneidade, a firma que, tendo re- deste edital e a proposta apresentada serem expedidas pela fiscalizaçáo ern
querido, não tenha satisfeita o depó- • 13. Os aterros serão obrigatóriamen- correspondência a cada empenho
sito da caução no ..prazo. que lhe .foiilidam°
te compoctados
em camadas
de ao efetivado.
20cm, medidos
após cornpac.
. •
concedido.
Parágrafo único. bearronstraaa
• § 49. Conhecidos os resultados da taçáo; • o grau mínimo de —empada- ternpestivernento
a 'insta:detida do
°encomenda e a ordem ' de classifi- çâo à atingir é de 90% em relação ao valor aproximado atribulei:,
aos sercação cios licitante; de acordo com o ensaio
AASHO
Normal
(MB-33).
objeto do presente edital, para
critério julgador deste edital, as cau- c a) Os 00cm finais do aterro serão viços
conclusão do subtrecho estabelecido
ções serão devolvidas, exceção feitaonstruídos com materiais apresetan- no
item ia, Capitulo 1V, ficará asse
aos
três
primeiros
colocados,
os
vaie
do
o
Indice
Suporte
sesoifornial
igual
-guradocn,retvncdor,se
só poderão obter devolução de suas ou superior a 8 (oito) e pactados, a
lhe convier e a critério do' DNER.,
respectivas cauçóes, depois de homo- noAASHO
mínimo,normal
95% em
relação
ao
ensaio
contrato
de
mediante aditamento a3
(AB-33).
legada a concorrência pelo Conselho •
empreitada original, o prosseguimenExecutivo do DNER.
•
14. A proponente apresentará pro- to dos serviços, até a c.ieluãO do
..
à
§ 59 A caução correspondente à fir- grama detalhado da produção mensal subtrecho • referido, condicionado
disponibilidade de recuasos . financeima declarada vencedora ficará em po-segurar
média dos
trabalhos,
4e
modo
a
aso andamento proporcionai ao ros próprios. No aditamento ecrã°
der do DNER, para garantia da aesi_
• prazo
previsto para a 'conclusão.
mentidas as condições do contrato
natura e fins do contrato.•
15. A proponente se obrigará a apli- de empreitada original. e
' . 9. O vencedor da concorrência; pa- car na obra o equipamento relacionara efeito de assinatura do contrato do no § V do artigo 7, capitulo II, Capitulo VIII — Reajustamento
de empreitada, reforçará a cauçao a medida que fôr sendo julgado ne- 22. Os preços propostos são
inicial com outra de valor tal que cessario pelo DNER e mais o que na. veis em conformidade com o que
complete 1% (um por cento) do va- cessário seja para perfeita execução dispõe a Lei n9 4.370, cio 28 de julho
de 1964 .e as Instruções Administralar dos serviços c'ontratados; em moe- da obra.
.,
tivas do DNER referentes ao tramito
da corrente do' pais, em cadernetas
•
Capítulo
V
—
Prazos
aprovadas pelo Conselho Executivo
da Caixa Econômica, ' em apólices da •
dívida pública, em obrigações do Te- 16. A concorrente vencedora devera em 20-4-65.
touro, em letras do Tesouro, em le- assinar o contrato com o , DNER no x — Contrato, Multas c Rescisão
tras de câmbio, de importação e de prazo máximo de 10 (dez) dias. cone
23. A adjudicação dos serviços
exportaeão do Banco do Brasil 5. A., lados da data do recebimento do offrepresentados pelos respeetivos valores cio de convocação, sob pena de ser será efetuada mediante contrato dê e.
nominais. Não se admitirá, na hipó- considerada a proposta deserta, com empreitada assinado no D. N. k.
tese em que o atributo financeiro de- perda da caução efetuada para parti- observando as condições erlipuladas
ferido ao contrato venha a ser infe- canção na concorrência, independen- neste edital e as que constam da
rlor ao custo previsto no edital, te- temente de outras penalidades previs- respectiva minuta, a dispo.siefto dos
Interessados, na Procuradoria Judieriça° sere o valor da caução int- tas nas leis e regulamentos em vigore cial
do D. N. E. R.
cal.
17. o prazo para inicio dos Caba1 1 9 A caução inicial será reforçada, lhos fica fixado em 20 (vinte) dias
Parágrafo único. A contratante cadurante o cumprimento do contrato, contados da data da expedição da 19 berá o pagamento do selo proporcioteediante recolhimento, no ato do N. ordem de serviço, a qual deverá ser nal devido no contrato, de acórdo
gainento de conta correspondente a expedida dentro dos 20 (vinte) dias com o disposto no artigo da Lei
cada avaliação ou saldo devedor da seguintes à aset.mtura do contrato.
n9 4.388, de 28 de agõsto de 1964.
reediçáo, de importância necessária a
24. Os preços iniciais que regerão
O prazo 1- a:a c:a-citou total
cempletar com os reforços anterior18.
dos trabalhos fica fixado em '(800) o contrato serão os da Tabela de
mente procedidos, 5% (cinco Por em- dias coneeoutives, contados da data Preços aprovada pelo Conselho Exeaté então
tu) do valor dos serviços
ito último dia do pra- cutivo em 18-6-84, multiplicados pelo
eeecutadoee
•correspondente
ze) pya Use fim estabelecido no ar... fator de adequação cem:tante do
produto do inflator da Tabela pelo
I V A caução inicaal e os re ' 1.1
#
prapreogaeão
aos
nraatea
4fator de concorrência. Assim, sendo
tivo
lerçoia
gatekao gal We.tOr- o inflo.tor, e fc o fator de concor"
04»
)11.148g:
•

ar-
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rencia, os preços oontrateais iniciais
f — organizar o mapa geral da velopes também indicados na mesma tados das firmas que concorrerem
serão dos da Tabela de 18-6-64 mul- concorrência e emitir parecer, indi- condição, acompanhados de um reque- para declarar às que estão com a dotiplicados pelo fator de adequação cando á proposta mais vantajosa.
rimento de inscrição para a presente cumentação em ordem e imediata30. Para julgamento da concor- concorrência.
Fa-I.Fe.
mente autorizar a inscrição das mes25. o valor global inicial do con- rência, atendidas as condições dêste 11 — Da Apresentação de Documentos mas no livro próprio e restituir o eretrato será o constante d3 item 21 , edital, considerar-se-á o menor fator
velope
no 2 das que não estiverem em
e Propostas
capitulo VII do presente ede.al, mul- de, concorrência propostos de acôrrio
condições e, portanto, não possam ed
Inscritas.
tiplicado pelo fator de concorrência. com o estipulado na alínea c do item
2 9 Condição: No dia 7 ele Junho de
V Condição: Entre as duas datai
Capitulo x — Multas•
3, capitulo I.
1965, às 16 horas ae firme preten26. o contrato estabelecerá mul31. No caso de empate proceder- dentes à adjudicação do objeto do pre- acima Indicaaas, receberá a 0.C.S.Q.
tas, aplicáveis a critério do Diretor -se-á nova concorrência entre os coa - sente Edital de Concorrência, deverão qualquer reclamação ou observação ale
Geral do D.Isle E.R., nos seguintes correntes empatados, a um de veri- apresentar à C.C.S.O. do D.N.O.S., bre a documentação apresentada, para
casos:
ficar qual o que faz melhor proposta, à AV. Presidente Vargas, 62 — V an- julgamento final.
79 Condição: Considerados os insI — por dia que exceder, ao prato a partir da nova base de precos es- dar — dois envelopes fechados, com
critos, passará então a C.C.S.O.
para conclusão dos serviços
• tabelecida quando da l e concorrên- os seguintes sobrescritos:
Cr$ 250.000 (duzentos e cinquenta cia.
No 19 — "Envelope n9 1 — Ao De- abertura dos envelopes n9 2 dos mesmil cruzeiros)
Parágrafo Único. No caso de nfivo partamento Nacional de -Obras de Sa- mos, devendo as propostas neles contidas serem apresentadas em quatro
Ii — quando os serviços não eive- empate decidirá por sorteio a pro- neamento — Documentos da firma
rem o andamento 'previsto sendo posta vencedora.
para vias, sem emendas, rasuras, .entrelifeita trimestralmente a verificação Capítulo XIII — Disposições Gerais inscriçao na concorrência pública re- nhas ou ressalvas e deverão declarar
com exceção do 19 trimestre; quando
• que o proponente se submete às con32. Ao Conselho Executivo do lativa ao Edital n 9 53-65";
No 29 — "Envelope n9 2 — Ao De- dições do Edital e às Especificações,
não forem executados perfeitamente LNER se reserva o direito de anular
de acôrdo com o projeto, as .normae a concorrência, por conveniência ad- partamento Nacional de Obras de Sa- constando ainda: preço global, por extenso 'e em algarismos, o prazo ene,
técnicas eespecificações vigentes do ministrativa, sem que aos concorren- neamento — Proposta da firma
para meses para terminação dos serviços;
DNER; quando os trabalhos de fis- tes caiba indenização de qualquer
data
e assinatura do proponente.
execução aos serviços de que trata a
calização dos serviços forem dificul- espécie.
8e Condição:
propostas serão do
tados; quando a administração for
Parágrafo único. Em caso de anu- concorrencia pública relativa ao Edi- qiodelo anexo àsAs
Especificações.
Inexatamente informada pelo con- lação, os_ concorrentes terão direito tal n9 53-65".
94 Condição: Cada concorrente pre3' Condição: São os seguintes os dotratante; quando o contrato - for a tevantffr .a caução e ieceber a dotransferido a terceiros, no todo ou- em cumentação que acompanhar a res- cumentos a serem apresentados, no sente rubricará as propostas dos demais, lavrando a C.C.S.O., a seguir,
parte, sem prévia autorização do Di- pectiva. proposta, mediante requeri- envelope fechado n9 1:
a) Recibo da Caixa Econômica Fe- uma ata em que serão mencionados
retor Geral do D.N.E.R. variáveis mento.
nomes dos proponentes, com os resde Cr$ 250.000 (duzentos e cinquenta
33. Os interessados ficam cientes deral ou do Tesouro Nacional, com- os
pectivos preços, prazos e outras ocormil cruzeiros) conforme a gravidade de que o DNER se reserva o direito provando o depósito da cauçeo de Cr$ rências
que interessarem ao julgamen-•
1.500.000 (hum milhão e quinhentos
da falta.
de apresentar variantes do atual mil
cruzeiros) em moeda corrente ou to da licitação, a qual será publicada
projeto que possam acarretar redu- títulos
rio
Diário
Oficial, antes de qualquer
Capitulo XI — Rescisão
da divida pública federal, na
ção ou acréscimo no volume de ser- qual esteja
decisão superior à concorrência.
declarado
que
a
caução
"se
27. '0 contrato estabelecerá á res- viços, sem que caiba aos concorren10e Condição:
os proponentes
pectiva rescisão, independentemente tes direito a qualquer reclamação ou destina à garantia da apresentação 'de julgados idôneosEntre
e admitidos à licitaproposta e assinatura do contrato para
de interpelação judicial, sem caie o indenização.
ção, o vencedor será aquêle que ofee
34. A Tabela de Preços do DNER, execução dos et•viços", objetivada na recer menor preço, salvo se a coraiscontratante tenha direito a indenizaconcorrência pública do Edital n9
` ção de . qualquer espécie, quando o para os serviços objeto do presente 53-65
sendo beneficiário o Departa- são julgadora,- por motivos técnicoe,
contratante:
edital, aprovada, pelo Conselho ExeNacional de Obras de Sanea- considerar outra proposta como a meie
. a — não cumprir, quaisquer das cutivo em 18-6-64, atualmente em mento
vantajosa,
obrigações estipuladas;
vigor, poderá ser examinada ou ad- mento;
lle Condição: Nenhuma proposto
Certidões de quitação com todos
b — não recolher multa imposta, quirida pelos interessados na Divi- os,b)
será
levada em consideração desde qui
impostos devidos, federais, estaduais
• são de Pavimentação ou adquiridas
do prazo determinado;
exceda
a importancia ue Cr$
ou
municipais,
inclusive
certidão
nec — incorrer em multas por mais' no Serviço de. • Documentação do gativa de quitação com o impôsto ser 181.098.000 (cento e' oitenta e um mide duas das condições fixadas para DNER.
a renda, a coal deverá ser, datada lhões, noventa e oito mil cruzeiros)
35. o empreiteiro será responsável bre
aplicação;
.
ou estabeleça -para realização dos serdo ano em curso;
d — falir ou falecer (esta última por qualquer reparação ou' conservaviços um praeo superior a 24 meses,
c)
Certificado
a
que
se
refere
o
ar- aplicável à firma Tridividual) ; •
ção da obra mirante (seis) 6 meses tigo 1 9 do Decreto n9 50.423, de 8 de contados a partir da data ua publicaapós
o
seu
recebimento.'
e— Leansferir o contras°. ^, terao do contrato no Diário Oficial da
de 1961;
36. Os interessados ,que tiverem abril
ceiros, no todo ou em parte, sem
de Certidão relativa ao cumprimere- União. •
prévia autorização do Diretor Geral dúvidas de caraGer legal ou técnico to da Consolidação das Leis do Tra12e Condição: Não serão aceitas as
do DNER.
na interpretação dos têrmos deste balho (lei dos 2/3);
propostas que contenham redução &O28. Estabelecerá, também, o con- edital, serão atendidos durante o
e) Certidão de registro da firma e bre a mais vantajosa, ou divirjam dos
trato a modalidade de rescisão por expediente da repartição da Procura- do (s) responsável (veis) técnico (e) tèrMos deste Edital, por iaenor que
meituo acôrdo, . atendida a conve- doria Judicial do DNER ou na Divi- no Conselho Regional de Engenharia seja esta divergência, ou, ainda, que
niência dos serviços e disponibilida- são de Pavimentação para esclareci, e Arquitetura (CREA) ;
se oponham a qualquer dos precerual
mentos necessários. •
do Regulamento Geral de Contabilide de recursos financeiros.
f) Documentos comprobatõrios
37. Para • as firmas regularmente capacidade técnica e financeira da fir- dade Pública.
,1 19 — A 'rescisão por mútuo adir133 Condição: O prazo no qual a
do dará ao contratante o direito de registradas no DNER a apresenta- ma, sendo necessário para participareceber do DNER.
ção dos documentos constantes do ção na concorrência, que o concorren- proponente se propõe a terminar ai
a — o valor dos serviços executa- artigo 5, capitulo I, alíneas te c, d,
te exiba certidão passada por órgão Obras, não será considerado para *
dos, calculados em medição rescisó- feea substituída pelo cartão de re- federal, estadual ou municipal de ca- classificação e não poetem exceder 4
rio
gistro.
pital de Estado, inclusive de sociedades fixado neste Edital.
10 Condição: No caso de absoluta
b — o 'valor das instalações efeRio de Janeiro, 29 de abril de de economia mista provando ter exetuadas - para cumprimento do contra- 1965. Ref. Proc. 10.795 de 1965. — cutado escavação com um volume mi- Igualdade entre duas propostas receto, descontadas as parcelas •orres- Engenheiro Salvan Borborema da nium de 500.000 m3 (quinhentos mil bidas, a Comissão procederá, por meie
de carta, à nova concorrência entre os
pondentes. à utilização dessas insta- Silva, Presidente da C. C. 8. O.
metros cúbicos);
lações, proporcionalmente. aos servig) Contrato social atualizado e re- respectivos autores, a fim de milico
ços executados.
gistrado no Departamento Nacional qual a maior redução qiie podere obter
DEPARTAMENTO NACIONAL
§ 29 — Não havendo disponibilide -Indústria e Comércio, devendo o Sôbre o valor das propostas empatadades financeiras próprias para aten- DE OBRAS DE SANEAMENTO capital da firma, nesta data, ser igual das. Caso haja novo empate, proceder aos encargos do prosseguimento
ou superior a Cr$ 10.000.000 (dez mi- der-se-á nos têrmos dos artigos 742 e
EDITAL N9 53-65
756 do Regulamento Geral de Contados serviços, o contrato considerarlhões de cruzeiros);
'h) Certidão a que se refere o De- bilidade Pública.
-á rescindido, ficando destarte Edital de Concorrência Pública para
adstrito ao serviço inicial.
execução de serviços de dragagem creto-Lei n9 2.765, de 9 de novembro
15" Condição: A. presente comerde canais, prosseg uimento, constru- de. 1940 (quitação de empregadores renda poderá ser anulada, por urdem
Capítulo XII — Processo e Julgapara
com
as
instituições
de
seguro
soção de diques e espalhamento do
do Sr. Diretor-Geral deste Departamento da Concorrência
material, no 89 Distrito Federal de cial);
Mento, sem que, por êsW motivo, te
i)
Apólices
de
seguro
de
ACidenteee
Obras
de
saneamento,
nas
Residêntiham
os concorrentes direito a (mal29. A Comissão de Concorrências
cias de Itaborat e Campei Grande do Trabalho;
quer indenização.
de Serviços e obras competirá:
j) Quitação com o Impôsto Sindicai
a.— verificar se as propostas etela
nos Estados do Rio de Janeiro e
da firma e do seu responsável técniGuanabara, respectivamente.
dem as condições estabelecidas neste
• IV — Do Cóntrato
co;
edital.
16e Condição: As condições estabeAutorizado
pelo
Sr.
Diretor-Geral
1) Certificado de reservista e titulo tecidas no presente Editel fazem parto
b- — examinar a dccumentação que este Dep
laço público e eleitoral do responsável .péla firmaou do
as acompanha, nos têrmos deste dou ciênciaartamento,
contrato. aos
interessados,
que
fica
atestado
dê permanência no
edital; .
aberta, nesta data, a Concorrência Pú- quando se tratar de estrangeiro. país, • 173 Condição: 'Mias es aesptsas
— rejeitar as propostas que não blica para os serviços acima mencionaliecessárias ou inerentes à lavratura
satisfizerem as exigências dêste edi- dos, de acôrdo com as seguintes con- /// — Do Exame dos Documentos e do contrato correrão por conta da firJulgamento das Propostas
tal, no. todo ou em parte, e as que dições:
da concorrência.
Condição: A (j . O. S.O. receberá ma18evencedora
Condição: Não assiste à /Irma
te fizerem acompanhar de documenI — Da Inscrição
os
envelopes
dos
interessados
e
abrirá
tação deficiente ou incompleta;
1e Condição: Para inscrever-se na o envelope' n9 1, facultando aos pre- vencedora da concotrêncla o direitc,
de pleitear qualquer indenização WO
d — rubricar as propostas easitaa concorreu-eia devem as firmas' lutei es- sentes
o exame da documentação Govêmo, pelo fato de ne ) ser hom.oferecê-las à rubrica dos represen- +sedas comparecer (por seus represen- apresentada.
O envelope n9 2, devida- togado o contrato.
-lentes dos concorrentes presentes ao t•ntee legalmente habilitados) à sede
Mente • fechado, será rubricado pelos
193 Condição: Fazem parte Imite-.
IN);
o D.N.O.S., no dia e hora Indicados presentes e membros da C.C.S.O.
grante dêste Edital as Normas Gerais
lavrar ata élreunstanciade
na 2e Condição, quando fere) entrega
5e
Condição:
No
dia
8
de
Junho
de
'concorrência, 10-1a, aissiná-lis • oce- N UOIMINSA0 de Concorrências de Ser- 1966, es 17 horas, reunir-se-á nova- para Empreitadas do DNOS, aprovapela Resolução n9 50-37-1964, de
lieêr as assinaturas c",e0 raneesenteae vices e Obras,
da era em diante eleiee ?unta a C.C.S.O., com á presença das
Con,selhp Deliberativo, bem como as
tes ao ate:
Macia 413..O.S.0„ já reunida, doe alo dos
representantes legalmente
PsPeCirMaÇdea Pefra a presente

"MOR-feire 1 1

'

torre:nela que serão fornecidas aos ins
tareasiedos, das 15 as 17 hora.s, pela
C.C.S.O. deste Departamento, onde
terão prestadot quaisquer esclareciMentos.
2Os COnakdO: A restituição da aaçõ depeeitatle, pelas firmas inseritea
lerá autorizada a partir do dia seguinte id data da publicação, no Diarw
(Metal, de Contrato de adjudicação a
execução dos serviços.
21; Condição: A restitumau da cale•
eto daá firmas não inscritas será providenchtda pelo UNOS a partir do dia
seguintc à data da conce: I iteta.
22s Condição: Se denta() Ge 5 Min
co) dias, contados da data do recobimento da notificação, bafe coniparecer o proponente Vencedor a Procuradoria Geral para assinar o ajuste, perderá o mesmo a favor do DNOS
Departarriento Nacional de Obras
de Saneamento — a caução referida
ia Condição 3. A juizo do DiretorGeral deste Departaniento serão can
vidados a assinar o contrato, sucessivamente• os demais proponentes, no
ordem em que tiverem sido classificados, ficando os mesmos sujeitos às pe
nalidades previstas para o primeiro.
23 Condição: Será Julgada inidenea
para outro e qualquer eerviço com o
Governo rederal as firmas que se negarem a cumprir sua proposta.
249 Condição: A despesa decorrente
desta Concorrência correrá ã conta da
Verba D.N.O.S. e de recursos da
União, noe exercícios subsequentes pJ,
conta de aerbas próprias dittribUidas
sao D.N.O.S. — Clóvis M-ettre; Presidente ,da Comissão de Concorrênci
Substituto. •
de Serviços e Obras
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DA EDUCAÇÃO.
E . C ULT 1Z A
UNIVERSIDADE DO BRASIL
Escola Nacional de Química

Abertura de taseriçties para O concurso de títulos e provas para provimento do cargo de Professor Catedrático da cadeira de Química biol.
• g allica da Escola Nacional dc Quinze-a. da Universidade 'de WaSil.
Dc ordem de Sr. Diretor, Professor
Paulo E:1111dt° Barbosa, faço saoer que
ficam abertas, pelo prazo de 180 dias.
a contar da publicação deste Edital nu
Diarto Oficial, as inscrições para a
concurso de titulas e provas para O
provimento de cadeira de Química
Inorgânica da Escola Nacional de Química da Universidade do Brasil,. as
quais serão efetUadas na Secretaria da
Escola, a Avenida PasteUr ri s 404, onde
os interessados serão atendidos de 20
a 6') feira, do 12 ás 15 horas.
1 — Poderão inecrever-Se no rete rido concurso; de acorde com o ai t.
88 do Regimento desta Escola, os docentes-livres da inesnla cadeira ou de
cadeira afim, .os professeres catedráticos por concurso, de outras escolas
ou • faculdades • oficieis 011 reconhecidas, da mesma cadeira ou de cadeira
afim, e pessoas de noturio saber, ,a
juízo da Cóngtegaçau.
— Para essa inscrição, além de
atender às exigências acima referidas,. e candidato deverá apresentar a
seguinte doeumentwAo:'
_ I — Prova de ser brasileiro nato ou
•naturalizado.
II — Diploma profissiona/ : eu Mentiria) Medido por ilstituto onde se
ministre, o ensino da cadeira em concurso e litigado itOueo pela Congres
gaçao, para o . fim preexiste, se não.'
oriundo da Escola:
III — Prova cie estar quite com v
servires militar;
IV — Atestado de nue:idade;
V — Ateetado d e-idoneidade masa
VI — GO icincitienta exemplares de
mima 1 cse impressa ou mimeografada.
eseeme aseunto pertinente á cadeira em
concureo;
VII — Recibo de pagamento de Laxa
de inecrieão de Crs 10.000,00 (d ez mil
Cr1)74;i114!

• .

DIÁRIO' OFICIAL (Seç go 1 — Parte II)
a) A exigência constante do item II eipitados. Hidrólise. Conceito meternão se apilea aos candidatos inscritos no de ácidas e de .bases.
• 5 — Coleides. Sistemas disp irsos,
.
Por notório saber.
3 — Deverá ainda o candidato en- Soluções verdadeiras, suspensões grostregar, simultaneamente com os do- seirae. Métodos gerais de prepateseee
cuMentos acima Mencionados, mais es de coibistes; propriedades e classificação dos coloides; coagulação, floculaseguintes: •
I —. Diplomas e quaisquer entres ção, sensibilizaçao, proteção e outros
dignidades, universitárias e academie fenômenos dos sistemas micelares.
Ocorrência dos -colóides na Química
cas, obtidos pelo candidato;
II — Estudos e trabalhos científicos. Analitica.
6 — Teoria da coordenação de Werespecialmente os que assinalem pesquisas originais ou revelem eoneeltos net. Valência e seus diversos tipos.
Teorias dos tipos de relações entre o
doutrinários, pessoais, de real valor;
ixi — Atividades didáticas exercidas núcleo e os grupamentos circunjacentes. Classificação . dos complexos em
pelo candidato;
IV — Realizações práticas, de natu- perfeitos e imperfeitos, e segundo os
reza técnica ou profissienal, par- grimamentos do ion complexo. Isoticularmente as de interesse coletieb. meria; fórmulas e modificações. doa
a) O simples desempenho de tuae complexos era solução. Complexos na
ções públicas, técnicas 2t, nau, a apre• Quimica Analítica.
7 — Teoria da oxidação e da casentaçáo 'de trabalhos .ruja autorianão possa ser autenticada e a exibreao talise. Arto-oxiciaçao; reações induzide atestados gradaria reto constituem . das; radicais livres. Teoria eletranien
da catálise; elétrons 'leres-. Catálise
documentos idóneos.
4 — O concurso de titulas constara homogênea e catálise heterogênea; auda apreéiaçao dos elementos compro- tocatelise. Catálise por acisorção. Probatórios de mérito do candidato e enu- motores; .inibidores e Venenos dos Catalisadores. Percomposto3 antagônimerados nos diversos itens do ns 3.
5 — O ceneurso l. e • .• as. Mistina- cos; anti-oxidantea e pre-celidantes.
cio a verificar a ertidiçao e experiOn
8. -- Pcitoquimica. Principio de Grot
cias do candidato, bem colho os seus thus-Drappere. "Quentura" de energia. Lei de equivalência, cie Einstein.
aredicados didáticos, constará de:. Excitaçag e dissociação. Lei . de Stoa) Prova escrita;
kes, sobre as radiações absorvida e
b) Prova prática;
emitida. Cadeias de reações; inibido-.
e) Prova didática;
res; período de indução; sensibilizadl Defesa de tese.
.
çao lotoquimica.
6 —• A tese cleeene ter caráter de
Parte Sistemática
B
originalidade, didatismo e erudição.
— Métodos gerais - preparaçao
•não podendo constituir simples coms e dos metapilaçáo' pibliog,ráfica, devendo ainda e propriedades dos meti
lindes.
Alotropia: teorias gerais;
terminar por um estudo crítico e conobtenção
das
variedades
definidas; reclusões em tõrno do assunte, .
.
— A Comissão. Julgadora rejeitara gra das fases aplicadas à alottopia;
as teses que não preencherem as con- tipos de alotropia.
dições estipulada:á no item VI do n e 2,
10 - Compostos Iddrogenicios dos
e no nse(l, 0 os candidatos .cujas teses halógenios.
Halogenetos; estudo getenham sitio rejeitadas serão elimi- ral dos métodos.
de preparação e das
nados, iniciando-se as. provas do con- propriedades destes,
cana
•
curso com os demais candidatos.
11 — •Halógerietus dos metais mo8 — N110 serão -devolvidos aos candi- novalente.s.
•
datos os exemplares das teses entre12 -- haideenetos dos' metais eivagues para á inscrição em concurso.
e trivalentes.
9 -- O candidato inscrito fica obriga- lentes
13 — Halógehetos dos metam tedo á Observar OS exigências do Regi- travalentes,
pentavalentes e hexavamento desta Escola.
•
lentes.
14 — compostos oXI-Lalogenadost
. PR,OGIaAMA DA CADEIRA DE
QUI-MICA INORGANICA
15 — oxides de hidrogênio.
16 — óxidos e hidróxidos aos meA. Parte Geral
tais alcalinos e atecilino-terrosos, ae
a) Este paragraio abrange urna re- berilio -e de magneSio. ":
cordação das leis fundanientáis . da
17 — Oxidos básicos e hididelcius
Química, estudadas Já nos colégios. dos metais pesados. Compostos oxiTratar-se-á de, tanto quanto possível, genados e amoniacatos dos metais noConfirmar experimentalmente essas bres; enetais fulminantes.
leis, de modo que fique definitivamen18 — Óxidos metálicos de função
te adquirida a significação exat a das ácida;
ácidos metálicos e sais corresmesmas, as definições a elas ligadas pondentee. •
e as teorias básicas da Química.
19 — Compostos hidrogenados Go'
b) O estudo teórico da 3s cadeira se
fará conforme os pontos que se. se- enxofre, do selerdo e do teliário; sulr etos e sullo-sais. • .
guem: . .
1 -- Energética geral. Energia e seus • 20 — óxidos de enxofre. Caiai:Moa
fatores. Leis da conservação da Jnere do enxofre e respectivos sais. Composgiz, das massas e dos elementos. Os tos halogenados do enxefres
21 - Compostos indrogenados do
dois primeiros prinenno da Termodinernica. Energia interna, entalpia ,e nitrogênio, estudo especial do ameigaeneÉgia livre. Lei de Hess; equação de •co; amidos; baldas e nitretos; hidraKircholf. Entropia, potenciais ter- sina, hidroxilamina, ácido nitridico; e
•
modinâmicos. Principio do trabalho tinidas.
22 — Compostos hldrogenados ao
máximo de Berthelot e conceito de afifósforo, do -arsênico e do antimônio;
nidade.
fosfetos, arsenietos e antimonletae.
2 — Cinética química: Velocidade • 23 -- Compostos oxigenados do
das reações; reações de diferentes or- trogenio.
•
dens. Equação de Clausius — Clapey24 -- Compostos oaigenados do fósrent Potencial químico; asotermas
van't Hoff; lei de Guldberg e Waage; foro, do arsênico, do antimônio' e do
Isócora de' van't Hoff; principio .do bismuto,
25 — Compostos hidrogenados, ha.
equilíbrio inovei; , equação de Gibbs
Helnholtz; principio de moderação, de logenados e oxigenados do boro, do
halo
0 do carbono. Equilíbrio dos UiLe Châtelier.
3 Eletroquimica. Redes molecula- dos de carbono.
26.— Ligas metálicas: estudo gerai
res, ai/amime e tônica; fórmula de
Arrhenius. Lei da clilttiçáo, de Ost- de sua constituição, diagramas, prowsild. Conceito de atividades lônicas. priedades; .o hidrogênio e os metais.
27 — Terras raras.
Fórmula de Nernst; potenciais dos
C. Parte Prática
elementos, sérios eletromotrizes e desEstudo prático do assunto constanlocamento. Dissociação da água, símte dó parágrafo a da Parte Geral.
bolo de Sbrensen.
Estudo da ação cio ar, do calor e
4 --- , Equilíbrio jônico. Desiocamen:
doe
dissolventes zebre substâncias simto dos equilíbrios fónicos. Efeito do
íon comum. Produto de atividades e ples e compostas.
.Estudo individlis/ e cerne:mede° dos
produto de solubilidade: leis de Berthotlet; formação e dieselueão de pre- inet alindes.
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Estudo individuel e compatativo dos
metais; fusão, oxidação; ação da água,.
dos ácidos e das bases, hidróxidos, carbonatos.
Estudo individual e comparativo dos
sulfetos: obtençãO dissolução, hidrólise, oxidação ao ar.
Ensaios por via séca. Desagregação
de zompostos particularmente inatacáveis pelos ácidos.
Análise qualitativa por via úmida.
Preparação cie ácidos, bases e sais.
E. N. Q., em 8 de dezembro de
1964. — Orlando Stamocy Note, Secretário.

MINISTÉRIO
DO TRABALII.•
E PREVIDÊNCIA
SOCIAL
SERVIÇO DE. ALIMENTAÇÃO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
EDITAL N 9 5-65
O Piesiderite da C,omissao de Compras da Delegacia Especial do SAPS
em Brasilia, faz saber aos interessados
rine receberá propostas para venda de
Materiais usados, adiante discriminados, em sua sede, sito no blocia 10,
MTPS, 2 9 andu,. sala 225 em Brasi•
lia — IiV., devendo ser cumprido os seguintes tópicos:
a) Os materiais acham-se a disposiça.n
dos interessados, para qualquer-verificação, no Anexo Dois, ao lado do Pálace
Hotel;
b) Será considerado o maior preço
por • unidade, ou total para . compra dos
mesmos;
e) O vencedor se responsabilizará
pela retirada dos ibaterials, logo após

julgamento das propostas, ocasião em
que deverá efetuar o pagamento correapondente, 5 Tesouraria da SAPS;
d) No caso de sótnente comparecer
um proponente, e ésse só apresentar preço para compra de um material espeeiticado, Será transferido a dota de julga..
meato O/venda dos mesmos, convidande
por carta, a outros interessados, incluindo o licitante preseute na mesma;

e) a proposta deverá v.r endereçado
à Comissão de Compras do SAPS, coal
preço unitário e globo!, trazendo . tombém o número da Concorrendo. (.) envelope deve ser devidamente lacrado;
j) O SAPS se reserva o direito de:
Transferir sem aviso prévio a data de
julgamento para venda dos materiais ou

suspender a qualquer momento a emala
dos mesmos:.
u). á data de julgamento das propostas para venda dos. materiais, será as

14, (quatorze) horas, do ' dia primeiro r
útil após 5 dias contados da data da
pliglicação dèste Edta1 no Duitio °V- .•
ela!, no Endereço acima dito.
Espccitic",Ocs
5 Pneus 1.100X20; 6 Pneus 900X20;
') Pneus 760X700; 3 Pneus 715X15; 1
Pneu 650X670; 3 Pneus 600X15;
Pneus 050X1O; PI Pneus 81(25X1I);
450 Látás vazias p/I8 kg; 70 Latas vazias p//0 kg; 130 Introx vazios; 1700
garratas e 3.250 garrula vazias de 3/i.
Quaisquer informações e esclarecimentos, referentes à Concorrência de que
trata este Edital, poderão ser obtidos
no Armazém Distribuidor da Delegacia,
sito no Anexo DON ao lado do BrasilIA •
•
Hotel, ou com o .Secret,Irio

9)
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DIÁRIO OFICIAL (Seção I — Parte 11)

de 1969'

EDITAL
cia, ou apresentar no ato da abertura,
Qualquer
informação
sôbre o. iraComissão de Compras, das 9 às 16 horas
•
diariamente, no bl. 10. 29 andar sala os documentos que a torne em dia presso de alguns dos materiais, serão
dados no enderéap acima dito, no ho- A Seção de Abastecimento do Sera
- 225 em Brasília. — Autorizo: Agostinho com o fisco federal.
viço de Alimentação da Previdência
Vilar Neto, Delegado Regional. — Enio 8) Ao SAPS se reserva o direito de: rário das 9 às 16' horas.
transferir_sem aviso prévio a data de Autorizo: Agcstinho V. Neto, Dele- 1 Social (SAPS), Delegacia Regional dg
da Silva, Presidente da CC.
abertura da concorrência, cancelta-1a gado Regional. — Enio da Silva, Pre- Brasília, torna público aos senhores
Ou suspender a qualquer momento.
sidente da C. C.
Interessados que está recebendo solta
citação de inscrição para fornecedores
RELAÇAO ANEXA AO EDITAL N 9 7-66
EDITAL . DE CONCORRENCIA ADde Gêneros Alimentícios, Cereais e
Produtos em Geral, Material de uso
MINISTRATIVA N9 6-65
e conservação e outros materiais, ao
O Presidente da Comissão de ComESPECIFICAÇÃO
Unidade
Quantidade SAPS em Brasília, Distrito Federal,
pras da Delegacia Regional do' Serviço
sendo necessário de acôrdo com a lei,
Ue Alimentaçao da Previdência Social
os seguintes requisitos:
SAPS), em Brasília, torna público Papel Oficio c/timbre
fiz
•
10.000
1 — Será preciso requerimento do
chamando atenção dos senhores interes
Papel Oficio s/timbre (continuação)
fls
5.000
interessado ao Sr. Chefe da Seção de
sadcis, que será realizada Concorrência Papel Oficio, cópia
fls
15.000
Abasteciménto, solicitando sua insAdministrativa para venda do que abai- Papel Carbono p/Oficio
cxa
100
crição no SAPS, a fim de que possa
xo se especitica, em sua sede, sita à Papel Carbono p/"Memorandum" .
cxa
100
tomar parte de qualquer concorrénoia
Esplanada dos Ministérios, bl. 10, prédio Papel Carbono duplo 33 x 44
CXa
50
ou 'coletas de preços da Autarquia.
fls
do . NI'l PS, 2 9 andar sala 225, a data de Papel almaço s/pauta
2.000
2 — 'Deverá preencher formulários
fls
2.000
julgamentO das propostas, para venda Papel informação c/pauta
ornecidas
no local da inscrição
Papel
informação
s/pauta
fia
2.000
de resíduos, será às 14 horas, do dia Papel Cuchêt p/B. S.
031. 10, 1 29 andar, sala 225) .
fls
3.000
primeiro e útil, após 8 dias contados da Pasta tipo "GEKA" p/ofício
Uma
250
3 — 'Bem como apresentação dos
data de publicação deste edital em . Jor- Ordem de Adiantamento (O. A.)
bls
10
documentos 'a saber:
nal de Brasília.
N. E. M
bis
100
N. S. M.
bis
100
a) restos, de comida;
Para as Companhias Limitadas
Livro para protocolo
um
10
ura
b) restos de carnes (inochibas e apa- Livro p/registro de atas
10
a)
quitação de impósto para' localla
O. T. F.
bis
50
ras):
z,ação;
M. C. G. A. O.
bls
50
c) resíduos de vegetais.
Ficha Física
b) 'quitação com o impôeto de las
uma
1.000
Fôlha de Pagamento
dústriaa e Profissões;
bls
eo
Os restos, serão retirados diariamente Envelope Ce Pagamento
um
4.000
c) quitação com 6 impôsto de coapelo vencedor em carro próprio, no Res- Classificação da Receita e Despesa
bis
80
sumo (Pat, de Registro);
taurante Gregário da Universidade em Barbante . . .
'rolo
20
Lapis prêto
Brasília, pago contra entrega.
cxa
d) quitação com o lmpôsto de rendas'
10
O prazo para retirada dos mesmos, Inv.. de Gêneros Alirn. e outros (cont.)
bis
50
e)
Certidão de cumprimento da LIAIbis
30
será indeterminado, cabendo ao SAPS Inv. de Gêneros Alim. e outros
dos 2/3 (Art. 326 da consolidação da.
bls
20
transferir sem aviso prévio à, data de Inventário de bens patrimoniais
Leis
do
Trabalho);
p/B. S.
unia
5.000
julgamento das propostas ou suspender Capa
Capa p/Pi-ocesso
Urila
5.000
f) quitação do impôsto sindical
a . qualquer momento a venda dos mes- Fita p/Máquina de Escrever
uma
so
Empregados e. Empregadores;
mos. • — Autorizo: Agostinho Vilar Neg) quitação com as instituições da
to, Delegado Regional — Enio da SilSeguro Social — .Decreto-lei II' 2.70a
va, Presid. da CC.
Observação:
de 9-11-40 (Instituto de Aposentado..
Qualquer informação a respeita de modêlos, serão formoid,oa no 41.
ria).
29
andar,
gala
225,
das
9
ia
14
horas
diariamente.
—
Énto
da
Silva, PresiEDITAL DE CONCORRÊNCIA
dente da C.C.
•
ADMINISTRATIVA N9 7-65
Para as Sociedades Anônimas
O Presidente da Comissão de Coma) Quitação com os Impostos fe„ras da Delegacia Regional do Serderais, estaduais ou municipais;
viço de Alimentação da Previdência
b) Patente de Regista-0 para o ima
Social (SAPS), em Brasília, torna
pôsto de consumo, ou quando MIO
público à praça local e demais, que
sujeitos a esse inzpôsto, certificado
será realizada Concorrência AdminisDep artamento de Rendas e licenças da
trativa para aquisição de materiais
Prefeitura;
de expedientes, conforme relação
c) Publicação no órgão oficial das
anexa, em sua sede sito à Esplanada
dos Ministérios, bloco 10, prédio do
atas de Assembléia Geral de consta4
MTPS,. 29 andar, sala 225, esclaretuição, instalação e ' eleição da Direa
cendo que deverão ser cumpridos os
tona, devidamente registradas no De.
seguintes tópicos:
parlamento Nacional de Indústrias e
1) Sarnenta devem ser cotados praComérciO ou Junta Comercial;
ços para os materiais que realmente
possam ser fornecidos a contento. •
d) Certidão de cumprimento da Lei
2) As firmas vencedoras, sbmente
dos 2/3 (art. 362 da Consolidação das
farão as entregas dos materiais, após
Leis de Trabalho);
a homologação da aquisição que lhe
I Decreto a' 51.846 de 25-3-91
e) quitação do impôsto sindbal de
couber.
3) A firma ou firmas vencedoras
Empregados e Empregadores;
da concorrência que deixar de efetuar
DIVULGAÇÃO kC 939
•1) quitação com as 1 :uições da
qualquer entrega, ou entregar fora do
prazo estabelecido, incorrerá em mulSeguros Sociais — Decreto-lei n 9 2.TOS
ta imposta pelo SAPS.
de 9-11-40 (Instituto de Aposentado4) As Propostas sbmente serão aceiPREÇO C4 409
ria);
tas quando devidamente preenchidas
em seus preços unitários e assinadas,
•g) Autorização para funcionar no
Ievendo ser entregues em envelopes
A VENDA t
Brasil, quando se tratar de Sociedado
levidamente lacrados.
Estrangeira.
5) Os materiais a serem fornecidos
Na Guamabara
serão encaminhados ao nosso armaOutrossim, comunicamos que, o Cerzém recebedor, juntamente com a nota
3.00 'de Vendas t
tificado do De partamento Federal de
Rodrigues Alves. t
fiscal, da qual deverá constar a mesma especificação. contida na proposta.
Compras do Ministério da Fazenda,
Agência, I Minfstêtio 'da Fazenda
6) •As faturas equivalentes ao ressubstitui' todos os -documentos acima
pectivo pagamento dos materiais a
relacionados, da letra "A" a *O",
serem fornecidos, serão pagas após a
Atendo-se a pedidos pelo Serviço de 'ReernbOlso Postal
entrega, contados'10 dias úteis.
tanto para Companhias Limitadas,
como para Sociedades Anônimas. O
7) A data de julgamento das proEm Braallia
postas para aquisição dos materiais
horário de recebimento será das 12 às
Na sede 'do D.I.N.
adiante especificados, será às 14 horas
16 horas diariamente.
do dia primeiro e útil, após 8 dias
Brasília, 14 de abril de 1965.
contados da data de publicação dêste
'em
edital no Diário Oficial e "Jornal do
Tancredo Franga Alvas am . coas,
Brasil”, para isso, qualquer interessaChefe da Sada.:
do deverá fazer ou renovar sua insPREÇO DÊSTE NÚMERO ÇR110,
(Dias 7, 10 e 1.4-5-65,
crição no SAPS, para o ano em vigên-

RE•GULAMENTS:.
Para Cbra e Fisc
do
de &oda

M.

