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MINISTÉRIO DA Clf:NCIA E TECNOLOGIA 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

Superintendência Regional do Nordeste Meridional 

Comissão de Licitação 
AVISoS DÉ. EDITAL 

TO~!ADA DE PREÇOS N9 10/87 
Lahoratório·Nacional de Computação Científica 

Comissão Especial de. Licitação 
#- A Comissão de Licitação dâ superintendencia Regional 

AVISO d~S no Nordeste Meridional, na forma da lei vigente .. torna público 
/r \)V... 01 de ju-lho de 1987 ãs 14:30 hor31s, na sala de sua Divisão~ 

Adla-seàd"rsp:!Siçãodasfirmasmteressadas,naRualauroMüller,455-sala2C5apartirde10dejunhodc - ~hÕ.. e Financeira, locali~ada na Av .. Conselheiro Rosa e Silva, 
ririode8:30às12:00e13:00às17:30horasoEdltalromasscguimescaracterist•cas: tr.Q:- :t;~~O, Afl ~ Recife-PE .. , recebera propostas para fornecimento de Prod!!. 
1. Objeu>: AQUISIÇÃO DE SISTEMAS MICROCOMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRI , SliGUNDD;of:}·'Ç~,PuímicQj e Laboratórios para Industria Açucareira. _ 

MEMORIAL DESCRITIVO ~ :E -::-~t:.;!-"';-.. :::!1-:.. U} O_ Edital, c~ntendo detalhes e es~cificaç~es dos ma~ 
2 .. o.r.a e local da Liotação:29 de Junho de 1987.NO AUDITÓRIO 00 lNCC -~.?: .. . rj.f~ neces~adips a formulaçao das propostas. encontra-se_ a disposiçao 
RJOOEJANEIR0.09DEJUNHODE 1987 \'~. tJJ~~?.~:.:~J~terel)s!! os no endereço acima mencionado. das 12:00 as 18:00 horas. 

{N9 87837 - 10/06/87 - cz~ 2.052,00) '<'i;{:i~_?j,,_;y· :ij Recife, 08 de junho de 1987 
{Dil'.S: 11, 12 e 16/06/87) ~·ifc- q Maria Zélia do Nascimento 

·~ . . o..'~ Presidente da Comissão de Licitação 

Instituto de Pesquisas Espaciais · .. _ · _. -.;,_,',c:.':?>'!>./ 

AVISOS ~ _TOMADA DE PREÇOS !19 11/87 
TOMADA DE PREÇOS N• OQ1/87-CBÁ 

oa.JETO: Ccr!trat2ção de serviços para transporte de servidores do Instituto de PeS<Jl4_ 
sas Espaciais - INPE - CUiabá - m. 

ENl'RffiA !lAS PROPOSTAS: Dia 25 /Ci5/87, às 15:00 horas. 

EDITAL: À disposição dos interessados, na Aàninistração do Instituto, Horra de 
ceição, s/n, em CUiabá- m, fone (Ci55) 321-9514 e 321-0318. 

CUiabá, em 05 de JunhO de 1987. 
Geraldo Garcia - CPL 

TOMADA DE PREÇOS H9 017/87 

OBJETO: Fornedmento de diversos equipamentos para processamento 
õããôS:' 

ENTREGA DAS PROPOSTAS: Dia 03.07.87, ãs 14:00 horas. 

de 

EDITAL: A disposição dos interessados, ate o dia 26.06.87, na Adminis
traça<> do INPE, em· São Jose dos Campos - SP, ã Avenida dos Astronau
tas,··n9 1758. 

S.J.Campos, 09 de junho ~e 1987 
FRANCISCO OSVALDO BORGES - CPL 

(Ofs. n9s 153 e 164/87) 

TOMADA DE PREÇOS N9 018/87 

OBJETO: Fornecimento de diversos componentes eletrônicos para uso nos 
proJetos do INPE. 

HABILITAC~O: Àte o dia 02.07.87. 

ENTREGA OAS PROPOSTAS: Dia 08.07.87, ãs 14:00 horas. 

EDITAL: A disposição dos interessados ate o dia 02.07.87, na Adminis
traçao do INPE, em São Josê dos Campos - SP, ã Avenida dos Astronau
tas, n9 1758. 

S.J.Campos, 11 de junho de 1987 
FRANCISCO OSVALDO BORGES - CPL 

{Of. n9 172/87) 

MINISTÉRIO DA REFORMA E DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul 

AVISO 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da 
Superintendência Estadual de Mato Grosso do Sul, do Instituto !racional 
de Colonização e Reforma Agrária-INCHA, na forma da legislacão em vi 
gor! torna pÚblico que ãs 15:00 horas do dia 29·de junho de.l987, rece 
~ra dos licitantes previamente inscritos em seu Cadastro de ForneCedo~ 
re;, propostas para Prestação d~ Serviços de mecânica, lanternagem e 
eletrica _das viaturas deste Orgao, cujo .r;espectivo EDITAL encontra-se à 
disposlçao dos interessados no Setor ãe Material e Patrimônio, localiza 
do a Rua 13 de maio, 1.090, 29 andar. -

Quaisquer informações ou instru~ões para cadastramentq 
bem como cópia da Tomada de Preços n9 06/87, serao fornecidas no endere 
ço acima, diariamente, nos horários das 7:30 às 11:30 e das 13:30 àS 
17:30 horas. 

{Of. n9 88/87) 
(DIAS: 16", 17 e 18/06/87) 

Campo Grande-MS, 12 de junho de 1987. 
MARIO JORGE VIEIRA DE ALMEIDA 

PRESIDENTE 

A Comissão de Licitação da Superintendência Regional 
do INCRA, no Nordeste Meridional, na forma da lei vigente, torna pÚbli 
c2 que no dia 02 de junho de 1987 às 14:30 horas, na sala de sua Divi 
sao Administrativa e Financeira, localizada na Av. Conselheiro Rosa e 
Silva, 950, Aflitos, Recife-PE. receberá propostas para fornec~ento de 
Peças para Indústria, conforme especificações: 
Correntes, pinos, buchas, roldanas, elos. engrenagens, carretas. rodas 
dentadas, pinhão, esteiras, bombas, caixas de bombas. carcaças, rotor, 
tampa, suporte, tubos, chapa de ferro, canos de aco. varão de ferro, aço 
e latão, perfil, arame, barra chata, cantoneira, Viga. eixo de aço, -ta 
lisca de ferro, raspa, grelhas. polias, lã de rocha. parafusos auto= 
atarrachante, telha de fibra amdanto. chapa de alumínio. 

_ O_Edital. c~ntendo detalhes e especificações dos . mate 
riais necessarios a formulaçao das propostas. encontra-se ã disposiçãõ 
dos interessados no endereço acima mencionado, das 12:00 ãs 18:00 ho-
ras. 

Recife, 08 de junho de 1987. 

{ !fs. n9s 89 e 90/87) 

Maria Zélia do Nascimento 
Presidente da Comissão Licitação 

Superintendência Estadual do Amazonàs 

Comissão Permanente de Licitação 

AVISO N9 01/67 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída pela Portaria 
INCRA/P/N9 451, de 28 de maio de 1987. de conformidade com o que rege o 
Decreto-Lei n9 2.300. de 2l.de novembro de 1986. Decreto n9 73.140/73 e 
demais legislações em vigor. torna público que ãs 09:00 (nove) horas do 
dia 14 de julho de 1987. na sala de reunião da Super~ntendência Es~a 

dual do.Amazonas- SR-15, sito a Rua André Araújo, n~901, Bairro dÕ 
Aleixo - Hanaus, receberão documentos e propostas. visando a abertura de 
estradas vicinais,.sob a forma de Concorrência Püblica, na área de ju 
risdição do Projeto·de AsSentamento UATUMÃ, localizado a 17 Km da sede 
do Município de Presidente Figueredo. no Estado do Amazonas. conforme 
especificações contidas no Edital e anexos. _ 

A pasta contendo o Edital. seus aneÃ~s, encontra-se a dispas! 
ção dos interessados, mediante pagamento da importância de Cz$.2.000.00 
(dois mil cruzados), nos seguintes locais: superintendéncia Estadua1 do 
Amaz~nas/SR-15. no endereço supra citado e SBN-Edifí~io Palácio do D~ 

·senvolvirnento, 169 andar/DPA-3. Brasilia-DF .. 

(Of. nQ 86/87) Brasi1ia-DF, 08 de junho de 1987 
{DIAS: 11, 12 e 16-06-87) 

BIROYOSHI MIYAKE · 
Presidente da Com .. Esp. de Licitação 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara dos Deputados 

rdenação de Seleção e Treinamento 
·RETIFICACli.O 

~~~'{<jtrru;;o PÓBLICO PARA ASSISTEHTE ADHIIUSTRAT.lW 

E D I T A L R• 45 { 87 

A Coordenação de Seleção e Treinamento. nos termos do TÍt~o 
III - DAS PROVAS. item 4 - do Edital n2 44/87. torna pÚblico: 

1. No PROGRAMA DAS PROVAS, item 3 - Prova de Datilografia. 
Onde se tê: 

.;j:4·:·p~;~-;~;;~~-d~·~;~;~-di;;it;·;;;~·t~i;;~d;·~·di:. 
-ferença para mais de até 3 (três) espaços entre a penÚlt_i 
ma e Última palavra." ............. -- .................................................................. .. . . 

"3.6 ••• 

· ~;~~;~t~ · ~;;~d~ · c;;i~; · ~~ · ;;~~; · ~; ·;, · ;;~ ·-: · · · · · · · · · · · .. 
cificado no item •c") na totalidade da prova ••• 02 erros;• 
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~: 

.~3:4.:. P~t~. ~~;;t~ .. d~. ~;;~;~. di;;it~ .. ;;;~~. ~~i~;~d~; ... ~t~ 
3 (três)' espaços entre a penÚltima e a Última palavra e 
uma diferença, para mais~ de até 3(três) batidas, por li
nha, excedendo a linha padrão de 60_ (sessenta) espaços." 

"3.6 • ·'· 

. ;;;~~~~f~. ;;;;d~ .. ê ~;.~;. ~~ .. ;;~~;.~;.~.;;;;~i ............ . 
ficado no subit.em 3.3) na totatlidade da prova •• JJ2 erros;"' 

MARIALBA MESQUITA DA FONSECA 
Diretora da Coordenação de Seleção e Treinamento 

(Of. n'? 396/87) 

Senado Federal 

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 

Divisão Administrativa ·e Financeira 

Comissão Permanente de ·Licitação 

AVISO 

O Centro de Informãtica e Processamento de Dados do Senado Federal-PRO 
DASEN, comunica aos interessados que fari realizar a seQuinte CONCOR ~ 
R~NCIA: . . -
~Q 001/87 - dia 20/07/87, ãs 10:00 (dez) horas - Aquisição.de etiquetas 

autocolantes em 03 colunas. . 
Os Editais poderio ser retirados na Coordenação de Apoio Administrativo 
da Divisão Administrativa e Financeira ·do PRODASEN, sito .ã Via N/2, Ane 
xo uca ·do Senado Federal, em Brasil ia. -
Para retirã-los o licitante deverã apresentar documento legal, no qual 
a Empresa comprove ser especializada nõ ramo do objeto licitado~· 

(Of. n'?, 330/87) 
(DIAS: 16, 17 e 18-06-87) 

PODER JUDICIÁRIO 

·Tribunal Superior Eleitoral 

Comissão Permanente de Licitações 

TGWll\ !E PREX;rn N9 2/87 

AVISO 

A canissão Pénnanente de Licita~ do Tribunal Superi= Eleitaral.leva 
ao crnheciirento dos interessados que pro::ederã ã realização de tarada de preçus 
destinada ã aquisição de 1.605 (\E\ mil; seiscentas e cinool leitoras de mi=fi
chas, rnagnificação 48 x (quarenta e oito vezes). 
Prazo para habilitação: até 24.6.87. 
Data i!a abertura das propostas: lS:OOh do dia 1'?. 7.87. 
Maiores infm:maçiies e o:3pia do edital pciierão ser dJtidos no horãrlo de 13:00 às 
18:00h no TSE (Praça dos Trihinais Superiores, Bl. "C", sala 209). 

BrasÍlia, 12 de junho de 1987 

(Of. n'? 340/87) 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

Comissão de Licitações 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N' 16/87 

HOBJETO: Aquisição d~ tábua de pinhq madeirit, comoensado.etc." 
DATA: 30 .06.87· 
HORA: 15:00 

O Edital com todas as informaçÕ~s ~ncontra-s~ ã disposiçãO dos in
t~r~ssados na sala 305 do Palácio da Justiça, localizado na Praça do 
Buriti, s/nR, Brasilia-DF, das 1~:00 às 18:00 horas. 

Brasilia-DF, 10. d~ junho 1~ 1987 
(Of. n'? 1844/87) 

•e as' ç 

lneditoriais 

Sterling S/ A.- Distribuidora de Títulos e-Valores Mobiliá.rios 

CCC/HF NQ 33.877.150/0001-37 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária ralizada em 30 de abril. lavrada 
em forma de sum.irio: 

1. Data. hora e local da Asscoblêia: Dia 30 de abril de 1987. às 16:00 hOras. na se
de da Companhia. na Rua Sao Bento, nQ 9 - 6Q andar (parte) • Rio de Janeiro. Estôldo 
do Rio de Janeiro. 2- Acionistas e decais presentes: Acionistas representando a to
talidade do Capital Social. conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presenca 
de Acionistas. 3- Presidente e Secretário da Asscrnbléia: - Presidente: AntOnio Augm;-

to Cardoso Garce:t - Secretãri~: Howard Saffer 4- Objetivos da Assembléia Geral Extra
ordinária: a) aumento do Capital Social de Cz$ 766.000.00 (setecent:os e sessenta e 
seis mil cruzados) para Cz$ 12.800.000.00 (doze milhÕes e oitocentos mil cruzados), 
por subscrição e realização. ei:I coeda corrente do pa!s; b) assunt:os de interesse ge
r~l. 5- DeliberaçÕes to~das pela unanimidade dos acionistas da Companhia: a) aprov~ 
çao do aumento do Capital Social de Cz.$ 766.000.00 (setecentos e sessenta e seis mil 
cruzados) para Cz$ 12.800.000.00 (doze milhÕes e oitocentos cil cruzados), mediante 
a emissão de 12.034.000 (doze milhÕes. trinta e quatro mil) novas açÕes. no valor de 
Cz$ 12."034.000.00 (doze trllhÕes e trinta e quatro ·mil cru:tados), sendo 6.017.000 
(seis milhÕes e dezcsset:e mil) ordinárias nominativas e 6.017.000 (seis milhÕes e 
dezessete mil) preferenciais nominativas. todas sem valor noc:J..inal, ao preço de emis
são de Cz$ 1.00 (hum cruzado) por ação.· fixado de acordo com os parâmetros estabele
cidos no S lQ do Artigo 170 da Lei nQ 6.1,.04/76. conforce Boletim de Subscrição que 
constitui o documento nQ 01, anexo à presente~ b) em decorrência. da aprovação do au
mento do capital Social,acima deliberado, o Artigo 62 do ·Estatut~ Social da Companhia 
passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 6Q - O Capital Social e de Cz$ 12. 
800.000,00 (doze milhÕes e oitocentos mil cruzados) • dividido em 13.035.000 (treze 
milhÕes e trint:a e cinco mil) açÕes nominativas. sem valor nominal, sendo 6.517.500 
(seis milhÕes, quinhentas e dezessete ail, quinhent:as) ordinárias e 6.517.500 (seis 
milhÕes, quinhentas e dezessete mil, quinhentas) preferenciais. Parágrafo "Onico - As 
açÕes preferenciais n~o terão direito a voto e terão prioridade no reembolso do cap! 
tal. em caso de liquidação, sec prémio". 6- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente Ata lavrada e depois de lida e aprovada, assinada por todos os acion..i.:!. 
t:as da Cmnpanhia. Ass. :) C. í'. l~'VESTIMEliTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e PAULINE MARIE 
BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. Rio de. Janeiro. 30 de abril de 1987. Atesto que esta é cÕ 
pia fiel d.o original em livro próprio. M'TONIO AUGUSTO CARDOSO GARCEZ - Presidente.-

(Talão n'? 88430 - 12.06.87 - CZ$2.052,00) 

Fundo Incisa de Ações 
ATA DA ASSEMBlEIA GERAl DE CONDÔMINOS 

DO FUNDO INCISA DE AÇÕES-· 
ADMINISTRADO POR INCISA S/ A. 

DISTRIBUIDORA DE VAlORES MOBiliÁRIOS 
REAliZADA EM 20.05.87 

C.G.C. N• 29.147.623/0001-46 

Aos 20 dias do mês de Maio de 1987, às 10:00hs., na sede social da AdministradoT3, na AY.. Rio Branco, 143 
- 6~ andar- Rio de Janeiro/RJ, reuniram-se os condõminos do FUNDO INCISA DE AÇOES, conf'Jnne se 
verifica em suas assinaturas, no livro de Presença, para a _realização da Assembléia Geral de Cond6minos. 
Foi convidado a assumir a presidéncia dos trabalhos o Sr. EDUARDO MANDERBACH DE ALEUOUEROUE 
MAYER que convidou o Sr. EDUARDO BENATII SALGADO para secrettirio. Constitufda a mesa, o Sr. Pre-
sidente ordenou a leitura do edital de convocação, publicado nos jornais .. Diãrio Ofici_al da União"' e "'Jor• 
nal do Brasil" nos dias 11, 12 e 13.05.87, assim redigido: .. FUNDO INCISA DE AÇOES- C.G.CJMF N~ 
29.417.62310001-46 Assembléia Geral de Condôminos- são convidados os condómin~s do FUNDO ltlCISA 
"DE AÇÕES, administrado pela INCISA SI A. DISTRIBUIDOR-'\ DE VALORES MOBILIARIOS, a se reunirem 
em Assembléia Geral, no dia 20 de maio de 1987, às 10:00 horas, na Av. Rio Branco, l43- 64? andar, nesta 
cidade, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: a) exame, discussão e aprovação do Balanço e 
das Contas Ca Administradora, referentes ao exercfcio encerrado em 31.12.86; b) assuntos de Íl)teresse ge
ral. Rio de Janeiro, 06 ée maio de 1987 -INCISA S/ A. DISTRIBUIDORA DE VALORES MOBILIAR! OS- Ao. 
berto Pereira Range! de 1\lmeida, Diretor, E!"luardo Manderbach de Albuquerque Ma\·er. Diretor". Termina
da a leitura, determinou o Sr. Presidente que se procedesse, em· voz ;:;.lta, a leituT3 do Relatório do Admini5-' 
trador, assim como das respectivas demonstrações patrimoniais do Fundo, Parecer dos Auditores relativos 
ao exercfcio de 1986. publicados no dia 27.04.87 no "Jornal do Brasil" e 24.0.4.87 no "Diário Oficial doEs-
tado do Rio de Janeiro". Finda a leitura, os referidos documentos foram colocados à disposição dos pre
sentes, para exame !:! consideT3çôes, após o que foram submetidos a votação, verificando-se a aprovação 
·unânime, por parte dos condôminos presentes. Nada mais havendo. a tratar, o Sr. Presidente colocou e pa
lavra à disposição dos presentes e como ninguém quizesse fazer uso da mesma, suspendeu a sessão pelo 
tempo necessãrio à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida em voz alta. conferida, aprovada e 
·assinada pelos condôminos presentes, EDUARDO MANOERBACH DE ALBUQUERQUE MAYER, EDl}ARDO 
BENATTt SAlGADO. GUilHERME PEREIRA REZENDE DA SilVA, JAilTON JACINTHO OA SilVA, INCI
SA S/ A. DISTRIBUIDORA OE VALORES MOBILIÁRIOS, representada por seus Diretores ROBERTO PEREI· 
RA RANGEl DE AlMEIDA e EDUARDO MANDER8ACH DE AlBUQUERQUE MA VER. 

A presente ê cópia fiel extrafda do Livro de Atas das Assembléios Gerais. 
FUNDO DE INCISA DE AÇÕES •. 

INCISA S/ A . 
DISTRIBUIDORA DE VAlORES MOBiliÁRIOS. 

Administr:adora 

(Talão nQ 88426- 12.06.87- CZ$1.710,00)-

Incisa S/ A Distribuidora de Valores Mobiliários 

INCISA S/ A. DISTRIBUIDORA DE 
VAlORES MOBiliÁRIOS 

C.G.CJMF N• 30.723.886/0001-62 

Carta Patente BACEN 7161156180 

ATA DA ÁSSEM8lÉIA GERAl ORDINÁRIA 
DE 27/04/1987 

DATA., LOCAL e HORA: Na data acima, na sede social, às dez horas. Presentes: Acionistas representando a 
. totalidade do capital social. MESA DO~ TRA.fiALHOS: Roberto Pereira RanqP.l de Almeida, Presidente e Ja.. 
-sé Rangel de Almeida, Secret~rio. DELif1ERAÇÕES: Por unanimidade de Votos, com as abstenções legais 
foram tomadas as seçruintes deliberações: 1) foram aprovadas as contas relativas ao exercfcio social encer· 
rado em 31.12.86, compreendendo o balanço, demonstrativns exigidos por lei e Parecer dos Auditores In· 
dependentes publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Brasil. nos dias 24 de 
abril de 1987 e 27 de abril de 1987, respectivamente: 21 foi aprovada a capitalização da importância de CzS 
6.2?CJ.~ll0,00 (Seis milhões e duzentos mil cruzados) correspondente à correção monetária do capital. sem 
em1ssa~ de novas açõec;, deixando de ser capitalizado o s;:;.ldo de CzS 29.487,45 (vinte e nave mil quatrocen-· 
tos e oltcnt~ c sete cru;rados e quarenta e cinco centavos) que Hcará mantido corr.o reserva de capital, pas· 
sando ~ art1go _4'i! do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: .,Art. 4~- O capital social. inteira· 
mente mtegr~llzado, é de CzS 15..200.000,00 (ouinze milhões e duzentos mil cruzados), representado por 
22.400.000_ (vmte e dois milhões e quatrocentos mil) ações orcfinârias, nominativas, sem varar nominal ... 
3) foram !!das no P.lenário a carta do Presidente Joffre Alves de Carvalho em que o mesmo solicita licença 
por praz? mdetermm~o e a ata de Reunião da Diretoria do dia 10104/1997 em que Roberto Pereira Rangel 
de Alme:1d~ passa a acumular o cargo de Presidente com o de Diretor: 4) foi mantida, p~ra a Diretoria, a 
remuneraça? mensal global de até 2.COO (duas mil) Obrigações do Tesouro Nacional, cabendo a mesma fi
xar a quantidade de cada_ um dos integran1cs. Nada mais havendo a 1rat<Jr e ninguém querendo fazer uso 
da palavra, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente ata que lida e achada conforme, vai 
por todos assinada. Rio de Janeiro, 27 de abril de 1987. (Ass.} Roberto PereiT3 Range! de Almeida, Presi
den_te: Jos~ Rangel de Almeida, SecretMiÕ; lABOR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA., por seus 
sóc!os-.gerentes Roberto Pereira Range! de Almeida e Guilherme Pereira Rezende da Silva. A presente 6 
c6p1a hei extra Ida do livro de Atas das Assembll!ias Ge:rais. 

Jos~ Range! de l\lmeida 
Secretário 

(Talão n'? 88425- 12.06.B7- CZ$1.539,00) 
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