
-. 

ESTADO DO AMAPÁ 

Diário Oficial 
DECRETO N9 DE 02 DE JANEIRO DE 1989 

Nº 0462 MACAPÁ. 16 DE NOVEMBRO DE 1990 - 6ª-FEIRA 

. Govern.ador do Estado do Amapá 
Dr. JOSE GIL TON PINTO GARCIA 

.C hefe de Gabinete do Governador 
Dr. ROBERTO GARCIA SALMERON 

SECRETARIADO 
Secretári.o de Estado da Admi~istra9õo 

Dr. JOS~ DIAS FAÇANHA 
Procurador Geral do Estado 

Or. PAULO ALBERTO DOS SANTOS 

Dr. 

Dr 

Dr. 

Secretdrio de Estado do Planejamento e Coordenação Geral 
C(CERO VEIGA DA ROCHA 

Secretário de Estado do Trabalho a da Promoçlio Social 
MILNtA MARTINHA CARVALHO DE MACtÔO 

Secretário de Estado da Agricultura e do AbastecimAnto 

PAULO CELSO DA SII.VA E SOUZA 

Secret6rlo de Eetldo de !uotlçe 1 Segurança Pública 

PAULO ALBERTO DOS SANTOS 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE' ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) NP 703190-SEAD 

O SECRETÁR./0 DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapil, .usando de suas atribuiÇÕ6S legais, conf11ridas pelo Decreto (N) nP 
0005, de 22/02/89, e tendo em vista o teor do Offcio n9 2092190-DP/SEAD. 

RESOLVE: 

Art. 1P ·Remover o servidort. NILSON DOS SANTOS WANDERLEY, 
ocupante do emprego de Datilógrafo, L T·SA-702, classe "A", referência 
N/-16, pertencente a Tabela Permanente do extinto Território Feóera/ do 
Amapil, lotado na Supetintend~ncia de Navegação do Amapá!SENAVA, para 
a Secretaria de Estado de Obras e Infra-Estrutura. 

Art. 2v • Revogam-se as disposições em contrário. 

D~·se ci~ncia, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá· 
AP, 09 de 11 ele 1990. 

JOSl. DIAS FAÇANHA 
Secrethio de Administração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DÉ ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) N9 704190-SEAD, 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, conferidas pelo Decreto (N) n9 0005, 
de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Offcio n9 

2154190-DP/SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 1 v - Remover a servidora DAL VA PERES GUIMARÃES BOR· 
GES, ocupantedoerTJ)iegop de Agente Administrativo, código LT-SA-701, 
classe "A", referência N(-17, pertencente a Tabela Especial do extinto Terri· 
tório Federal do Amapá, lotada na Superintendência de Navegação do Ama· 
pa-SENAVA, para a Secretaria de Estado do Trabalho e da PromoçiJo Social. 

Art. 2v • Revogam-se as disposições em contrario. 

D~·se ci~ncia, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá· 

Ap, 09 de 11 de 1990. 

Audito r do Governo do Estado 
Dr. JOSt VER{SSIMO TAVARES 

Secretário de Estado da Educação Cultu ra e Esporte 
Prol. LUIZ RIBEIRO DE ALMEIDA 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Secretário de Estado da Fazenda 
CICERO VEIGA DA ROCHA 

Secretário de Estado de Obras e da I nfra-Estrutura 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Secretário de Estado da Saúde 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 
Secretário de Estado de Assuntos Extraordi nários 
JOSt MARCOL/NO LINCONLN 

JOSl. DIAS FAÇANHA 
SecretArio de Atjminislração 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 

PORTARIA (P) N9 705190.SEAD, 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, e tendo em vista o teor do Memo. nP 
0122/90-D/0/SEAD 

RESOLVE: 

Art. 1P -.Designar o servidor SEBASTIÃO A TA IDE DE LIMA, Secretá
rio Administrativo!D/0/SEAD, para exercer acumu/ativamente em substitui· 
çao, o cargo ert;~ comissao de Chefe da Divisao de Publicaçao e Artes Gráfi· 
cas, código DAJS-101.2/D/0/SEAD, durante o impedimento do respectivo ti· 
tu/ar, que entrOf de Licença Médica, no perfodo de 05 a 19 de novembro do 
corrente ano. · 

Art. 2P. Revogam-se as disposições em contrario. 

Dll-se ciência, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macapá
P.p, 12 de 11 de 1990. 

JOSt DIAS FAÇANHA 
SecretArio de AdministraçiJo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N9 710/90-SEAD, 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO do Governo do Estado do 
Amapá, usando das atribuições legais, e tendo em vista o teor do Memorando 
nP 020/90·DAE!SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 19 • Designar o servidor CARLOS DAMASCENO, ocupante do· 
emprego de Datilógrafo, classe "B", referência N/-23, pertencente a Tabela 
Permanénte do extinto Território Federal do Amapá, para exercer em substi· 
tuiçiJo, a funçao de confiança de Chefe da SeçiJo de Portaria e Vigil~ncia, 
código DA/-201.3/DAE/DSG/SEAD, durante o impedimento do respectivo ti· 
tu/ar, que entrará em gozo de férias regulamentares no perfodo de 19 de no· 
vembro a 18 de dezembro do corrente ano. · 
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Art. 29- Revogam-se as disposições em contr~rio. 

DfJ-se ci~ncia, cumpra-se e publique-se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Macap~· 
Ap, 12 de 11 de 1990. 

JOSl: DIAS FAÇANHA 
SecretArio de AdministraçlJo 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIA (P) N!! 71 1/90-SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO .:lo Governo do Estado do 
Amap~. usando das atribuições legais, conferidas pelo Dec'retõ (N) nP 0005, 
de 22 de fevereiro de 1989, e tendo em vista o que consta do Processo nP 
28750.001069/90·SEAGA, 

RESOLVE: 

Art. f!! · Conceder a ENEDINO SANTANA DOS SANTOS, ocupante 
do cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária, código NM·601, classe 
"C", referência Nl-20, perlencente ao Quadro Permanente do extinto Territó· 
rio Federal do Amap~. lotado na Secretaria de Estado _da Agricul/u;a e do 
Abastecimento, seis (06} meses de licença especial, contados no perfodo de 
01 de novembro de 1990 a 30 de abril de 1991, nos termos do artigo 116, da 
Lei n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, regulamentado. pelo Decreto n' 
38.204, de 03 de novembro de 1955, em virtude do referido servidor haver 
completado o terceiro decênio de efetivo exercfcio, compreendido no perfodc 
de 09 de junho de 1980 a 26 de agosto de 1990. 

Art. 2!! • Revogam-se as disposições em contrário. 

De• se ciência, cumpra-se e publique· se. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em Mâcap~· 
Ap, 12 de novembro de 1990. 

JOSl: DIAS FAÇANHA 
SecretArio de AdministraçlJo 

Ci\RTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil de casamen'o desta cidade 
de Macapá-TFA, Rep . Fed. do Brasil, faz saber que pretendem 
se casar: CARLOS ANTONIO BATI STA BALIEIRO com ROSA MARI A 
FERREIRA DOS SANTOS. 

El e é filho de Antonio Albino Balieiro e de Darcy Ba
tista Balieiro. 

Ela é filha de Cr istiano Ferreira da Silva e de Es ter 
Ferreira dos Santos. 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro , acuse-os na forma da l e i. 

Macapã, 13 de novembro de 1990 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 
Titular Sub . · 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLA~S DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civLl de casamento desta cidade 
de Macapá- TFA , Rep . Fed. do Brasil , faz saber que pre tendem 
se. casar : SÁULO LEAL SIQUEIRA com RINETE BARBOSA CAMPOS. 

El e é· fi l ho de Francisco Xav i er Ataíde Siqueira e de 
Maria de Lourdes Rabel o Leal Siqueira . 

Ela é filha de Dani el Nascimento Campos e de 
Barbosa Campos . 

Belina 

Quem souber de qualquer impedimento l egal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse- os na forma da l e i . 

Hacapá, 12 de novembro de 1990 

REGINA LÚCIA SENA DE Al}ffiiDA 
Titular Sub. 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAl'lliNTO 

O Oficial do cartóri o c i vil de casamento desta cidade 
de Macapá- TFA, Rep . Fed . do B:z;asi l , f az saberquepretendem 
se casar : ÀQUELIS RÕMULO ARANHA BRAGA com HELENA DE ALMEI~ 
DA AMORIM. 

Ele é filho de Manoel Pereira Duarte Braga 
Aranha Braga . 

e .. Sarah 

Ela é f ilha de Valdomiro Lobato Amorim e de Maria das 
Dores de Almeida. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
de casar um com o outro, acuse- os na forma da lei . 

. . 

Macapá, 12 de novembro de 1990 

REGI NA LÚCIA SENA DE ALMEI DA 
Titul ar Sub. 

ESTADO DO·AMAPA 

DIÁRIO'OFICIAL 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIA.l 

Rua: Când ido Mendes, no 458 • CenJro 

Macapá • Estado do Amapá 

CEP 68900 

DIRETOR 

O r . JOS~ LUIZ BEZERRA PACHECO 

Fones: (0961 222·536 4 

10961 223· 344 4 • Rama l 176 

CHEFE DA DIVISÃO DE CUSTOS 

Sr. MANOEL MONTE DE ALMEI DA 

Fone: (0961 223·3444 - Rama l 178 

CHEFE DA DIVISÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

Ora. TELMA M' CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 

Fone: (096) · 223 - ~444 • Rama l 176 

CHEFE DA DIV.PUBLICAÇÕES E A. GRÁFICAS 

Sr. JECONIAS ALVES DE .ARAÚJO 

Fone: (096) 223·3444 • Ramal 177 

ORIGINAIS 

Os texros env iados à publlca·ção deverão ser da ti l o

grafa dos e acompanhados de oficio ou .memorando. 

O Diário Oficial do Estado do Amapá poderá ser en· 
contrado para leitura nas R~presentações do Governo 
do Amapá em Bras(lia/D F, Rio · de Janei ro/RJ e Be· 

l ém/ Estado do Pa rá. 

ATENDIMENTO 

07:30 às 12:00 horas 
Horário : Das 

14:00 às 17: 30 horas 

PREÇOS - PUBLICAÇÕES 

• Publ i cações · centrmetros de 
coluna 

PREÇOS- A SSINATURA S 

• Macapá . . .••..•••• 
• Outras Cidades ....• • 
• As assinaturas são semes-
. trais e venc lve is em 30 de 

junhó à 3 1 de dezembro. 

Preço do E-xemplar 
Número a trasado . 

RECLA MAÇÕES 

Cr$ 26,00 

Cr$ 330,00 
Cr$ 495,00 

Cr$ 

CrS 

5 , 00 
6 ,00 

Deverão se r di ri_g idas po r escrito ao Diretor de lmpren· 

sa Oficial do Estado do Amapà, até 8 dias ap6s a publi· 
cação. __ , ________ ._~----~--~~~------~~ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE MACA:PÁ 

RESOLU ÇAO N~ Q3 I 90 - C.M.M. 

Denomina STIIEPII AN II OUAT , o 

Plen~rio do Pal~cio J~nary 

Nun~s , sede da C~~ara Muni 

~ipat de M~cap~. 

O !'RESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MACAI'A: 

Faço saber que a Câmara Municipa l de Macapá, decreta e u 

r omu 1 go a seguinte. 

~ ~ 5 D L U ~ Ã O 

Ar t . 12 - fi cll denom inado Vereador STUEPHAN HUUAT , o Plen.á_ 

rio do Pal~cio Janary. Nunes , sede da Cima ra Municipal de Ma cap~ . 

Art. 2~ - A Mes a Executiva da Cá~nara Hunicipill de Hacapá , 

proddêncut.rá n aquis ição e co l ocação da Pl aca indicativa c om a· denorMn!! 

çào a que se refere e Artigo Anterior, no prazo m~ ximo de sessenta dias 

da data da Pr omulgação desta Rcs oluçã?. 

Ar·t . J9 - Est.n Resolu ç ão e n tra em vigor na data de s ua Pr,!! 

nu lg;_Hf~O, r'evogatl<ts as cJ \ s pos i çÕes em con t.r~ ri o . 

PALÁCIO JANA RY NUNES, ·em :)5 d e outubro d e I .990 . 

mmiOATO DOS T"ABamaDOUS IU.II IKimm.lS 1DIII.&n8 DO 

ISTADO DO au'Á 

o. o. o. (x.r. > 05.694.575/0001 - 75 
A!!RWBt.it! UW, mlUp!!ll!dpt 

m:w. 1!l! ooi'!OQlOto • 01011o - mw 

Piou oonTOoa4o• Wü• 08 ~· 4& Gil • ~ a oos 
pareoe:ra a• u iiGlbléiaa allai:al rtlao101184aa, para vav.r 4& •IIÚA• 
ORDEM DO DIA: 

a} Dellberaqão a rtlllltUO 4& oportlm14a4t 48 ~;O 48 ll'1 
n, • ruão 4u JIÇreaa allai:al Hl.Ao101184aa aio Wrw. .. 

tendido a• rthin41oaqõ .. do• 1:ra'balha4ore•l 

b) .U111111to• Ovai•• 

l} Do• U'ablalhador .. 4& Gil - Oc'ÇI'nb'• 48 llei:rio14a4t do ... 

}lá, 1• oon'f'00&9io u 16100 lloru • 2• oonTOoaqão 1• 161 )O h8 

do c1.1a 16-ll-90, Da a48 _prort.&ria 48na a1114a4e - J.T .... 

~ .lWior, 268 - tala 06 - alto• - Ocvo. 

2} Do8 1:rabalha4ort8 4& ODJIId4- OPçtnbt• 48 111_,.,.1-n.-to• 

do I.IIQá, lt ollllT00&9Ão u l6t00 lloru • 2• o~~~m~0&9Ü U 
l6 a)O h.oru do c1.1a 2o-u-.go, Da a48 Pl'OTi.&ria 48* au.. 
4a4t - J.T, llc4Aia9a liÍIU.or0 268 - tala 06 - &11108 - 0..111'0, 

CART<11UO ~lURICI TEIXEI RA 
PROCUMAS DE CASAI'2tml 

O Oficial do Regi stro Civil do Distrito de Porto 

Granl.e, Comarca de Macapá, Estado do Amapá, RepÚblica F~ 
derlltive do Brasil, !az saber que pretel)dem st caaar1 -'!l 
1'01110 BENEDITO DA Cos:rA ., ROSICttlA DO CARK> MENDES. 

E le é filho dt Antônia Maria da Çoata. 
Ele é !ila de Raaundo da Conceição ,._ndea t dt 

de 199o. 

OP'ICUJ. 

Ordtm dos dU.oogodos do !Brasil 
S«<•• J. ~ ... ,. 

EDITAL 

Consoante datamino o art. 58 da Lei nl 4.215, de 2? de abril 

de 1963, tomo pÚblico que noquerau inscrição no quadro da PdvDglldoa do Oroom 

doa Pdvogadoo do Brns 1l-Secção do -pÓ o Bochare1 am Direito EOUILSON FARIAS 

IICNTORO. 

Sec"taria da Ordet~ dos Advogados do BresU~çio do ~mapel 1 

.,. MocopÓ-Ap. , 12 do """""'bro da 1990. 

MAAI~~~ES 
• 1' SocretÓrio 01'8/N' • 

RBSUMO DO ESTATUTO DO SIIIDICATO DOS TRABAD!ADORES liAS I!IIJOSTRIAS GRÁl'ICAS 

DO ESTADO DO AMAPÁ 

DA COI!STITUICÃO, PRERROGATIVAS, DIREITOS E DEVERES. 

CAPÍ TULO I - DO SIIIDICATO 

S!CÃO I - COIISTITUICÃO 

ARTIGO 1 - O Sindicato dos Trabalhadores nas IndÚstrias Gráficas do Estado 

do Amapá, com sede e forum ec Maca pé. , capital do Estado do ~ 
pá, é consU tuida por tempo indeterminado para fms de estudo, 

organização , coordenação , proteção e repre sentação legal da ca

tegoria profissional doe trabalhadores nas IndÚstrias Gráficas • 

e Empresas JornalÍ sticas na base do Estado do Amapá. 

ARTIGO 36- Ao Presidente compete : 

-1 - Representar formalmente o Sirid~cato , ativa e pees~vacente, 

juÍzo ou for a dele , podendo nonear representante . 
e 

ARTIGO 159-A dissolução da Entidade bem como a destinação de seu petrilnÔ-' 

nio , somente poderá ser decidida em Assemb~éia Geral , especial-

mente convocada pera esse fim CUJa instrução dependerá de 

rum de 3/4 (três quarto) dos associados quite a e desde que 
qu~ 

a 
proposta de dissolução seJa aprovada por voto dueto e secreto , 

por 50l' (cinquenta por cento) mais um dos assocudos quites pr!!. 

sentes . 

ARTI GO 166- 0 presente Estatuto só poder~ ser alterado por decisão do Con- • 

gresso da categoria, referendada por Assembléia Geral espeCÍf1-

ca . 
... 

.ARTIGO 172- 0a sÓcios do Sindicato não responderão subs~diar1amente pelas ~ 
brigsçÕes sociais . 

Macapá-AP, 08 de novembro de 1990. 

SECRETARIA DE ESTADO DE I NFRA - e5TRUTURA 
EXTRATO DE I NSTRUMEN TO CONTRATU.\_ 

TerltlO de Contrato nl 043/ 90 - SEOIE entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO AMAPÁ, e a Firma EDIPICA ENGENHARIA LTDA . 

O objeto deste Contrato é a Perfuração de um Poço Art! 
siano na Escola de Ponte do Breu. 

I Dona ~vellna Cunha do Carmo , 

L Ouea souber de qualquer içedillento le&U que os_ • . 
Pe;~: eAecuçal,) doa serviços o CONTRATANTE.paqara a CON 

c----------in1---b_a_d_e __ ca __ aar ____ um ___ co_a __ o __ ou __ tro ____ , __ •c~u-s_e_-o __ a __ na ___ t_oraa~--d-a __ Le __ i_. ____________________ ~-~~~~~T~AD~A~a~i~a~po~r;ta~n~c~i~a~d~e~C~R~$--l_.l_4_S~._0~0-0~1-0_0~(U_m __ M_i_l_h•ã-o __ õ~ 
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PRAZO 

DOTAÇÃO 

IlfSTllliMENTO/ 
PARTES 

OllJl!TO 

VALOR 

PRAZO 

pc!TAÇÃO 

INSTRUKI!NTO/ 
PARTES 

OllJl!TO 

VALOR 

PRAZO 

''DIÁRIO OFICIAL 

Cen~o e Quarenta e Cinco Mil Cruzeiros) 

O prazo para conclusão dos serviços é de 60 (Sessenta) 
dias consecutivos apartir da 11 Ordem de Serviço. 

Fica a conta dos recursos oriundos (001) Projeto/Ativi 
da de: 084 21881.329 - Desenvolvimento do Ensino de 12 7 
Grau - Elenento de Despesa:4110.00 - Obras e Insta~a 

çÕes ,conforme Nota de Empenho. n2 90/NE 09272/001, emi 
tida em 26. 10.90 

o presente Contrato tem como Fundamento Legal . e dispas 
to no Decreto Lei n2 2.300/86 em seu artigo 22 item IV 
e o que consta no processo n • 28800.001997/90. 

,~2. 
= Secretári o 

SEC~ETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato n2 047/90 - SEOIE, entre o Governo • 
do Estado do Amapá é a Firma O.A.N .ArtQUITETU~A E E~ 

· PaEENDIMENTO LTDA. 

o objeto deste Contrato é a execução dos serviços de 
Elaboração dos Projetos de:Arquitetura,Estrutura lns 
talações P::-ediais. 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE, pagará 
CONTRATADA a i.mPortancia ce CR$ 10.803.821, 24 (Dez 
lhÕes,Oitocentos e Três Mil Oitocentos e Vinte e Um 
Cruzeiros e Vinte e Quatro Centavos) 

a 
Mi . 

o prazo pa:a conclusão dos s erviços é de 30 ( Trinta) 
dias consecutivos apartir da 1! Ordem ôe Serviço. 

As despeasa decorrente da assinatura deste çontrato ' 
c orrerão à conta dos recursos or iundoS (05.0) Projeto I 
Atividade:03070251 . 337'- Construção e Adaptação de lmc 
veis - Sub- Proj eto: Expansão da Rede Fi~ica - Element~ 
dêd:>espesas 4110.00 - Obras e lnstalações,conforme no 
ta de Empenho n• 90/NE ·08775/050 emitida 12 . 10.90. -

O presente Contrato tem como Fundamento Legal o dispo~ 
no artigo 23, inciso Il ,combinado com o Inciso I óo 
Art. 12 do Decreto Lei 2.300/86,alterado pelos Decre 
to-Lei nos. 2.348/87 e 2.360/87. 

,~Â:2 
.... ecretar1o 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA 
EXTRATO OE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato n2 051/90 - SEOIE,entre o Governo do 
Estado do P.mapá e a Firma CAr .. ANDRINI & BEZERRA LTDA. 

O objeto deste Contrato e Fiscalizar a cxecuçao da 
Obras e da Infra - Estrutura SEOIE. , · 

Pela execução dos serviços a. CONTRATANTE, pagará a. CQ!! 
TRATADA a :mportancia de CR$ 4. 196 . 000,00 .(Quatro t.U 
lhÕes,Cento e Noventa e Seis Mil Cruzeiros). 

O prazo para conclusão de Obra é de bO (Sessenta) dias 
consecutivos apartir da 1• Ordem de Serviço . 

As despesas decorrente!i deste contrato correrão à c_çnta 
do (ÓOl) Projeto/Atividade:03070251.337 - Construções e 
Adaptação de Imóveis. Sub-Pro}cto:Expansão da Rede Fis! 
ca. Elemento de· Oespesa:4110.00 -Obras e Inst alaçõ:s ' 
conforme nota de Emp~nho 90/NE 9547/001 ~mitida em 
05.11. 90. 

o presente .Contrat_o tem como FundamentÕ Legal o ~ispo.! 

IHSTRIJKKIITO/ 
PARTES 

OllJl!TO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

FtllmAMI!H'IO 
DO 

' coHTRAro 

INSTROHEHTO/ 
PIIRTES 

OllJl!TO 

VALOR 

PRAZO 

DOTAÇÃO 

I'UIIDAKEtiTO 

DO COIITRATO 

INSTRIJIIEin"'/ 
PARTBS· 

P~g. 4 

to no a rt . 20, i tem III § 3 • do Decreto-Lei n• 2. 3ÓO / 86 
e Portaria n • 164, de Julho de 1990,publicado no Di~rio 

,,,,,.~~:"'"' ,. ''''· 

• Secretan~NT 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA EST~UTURA 

EXTRATO DÉ INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato n2 055/90 - SEOIE, entre o Governo do 
Estado do Amapá e a Firma F.C.F.O~ A~HEIDA. 

O objeto deste Contrato e a Reforma da Residlincia n207 
do GEA. 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE, pagará a CON 
TRATADA, a importancia de CRS 2. 259. 124,95 (Dois flilhÕes 
Duzentos c Cincoenta e Nove Nil,Cento e Vinte e Quatro • 
Cruzeiros e Noventa e Ci nco Centavos): 

O prazo para conclusão dos contrat o é de 30 (Trinta) 
d i as consec utivos a partir à·a lt Ordem de Serviço. 

As despesas decorrentes deste contrato correrão à cOnta 
do ( 001) Proj eto/Ativ~dade 03070251.337 Const. e Adapta 
ção de !moveis sub-Projeto :Exp~n são da Rede Fisica Ele 
rnento de despesas 4110.00 - Obras e Instalações, confor: 
me not a cie Empenho 90/NE 955 1/001 emitida 01.11. 90. 

O presente Contrato tem como Fundamento Legal o dispo~ 

to no Decreto-Lei n2 2.300/86,em seu artigo. 22 item IV 
e o que consta no Processo n!i! 28760:003191/90 

SECRETARIA DE ESTADJ DE INFRA ESTRUTURA 
EXTRATO DE INST~UMENTO CONTRATUAL 

Ter mo de Contrato n2 056/90 SEOIE - entre o GOVERNO DO 
ESTADO DO AHAPÁ e a .Firma. E.S.C.OLIVEIRA. 

o objeto deste Contra to é o serviço de Modificação 
conserta· e Manunter.ção de um Gerador e uma Sub- Estação 
para o balanceamento de Cargas no ·Palác io do Governo. 

Pela: execução dos serviços o CONTRATANTE,pagará a CON 
TRATADA, a i mportar.c.ia de CR$ 6.785 .940,00(Seis MilhÕes 
Setecentos e Oi tenta e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta' 
Cruzeiros ) . 

O prazo para conclusão dos serviços e de 25 (Vinte e 
c~nco) dias consecutivos apartir da l! Ordem de Serviço 

As _Çespesas correrão à conta dos recursos oriunàos ( 001 
Projeto/Ativ idade 03070251.337 Çonst.e Adapt. de ImÓ 
veis - Sub-Projeto':Expansão da Rede Fisica - Elemento 7 
de despesa: 411.0. 00 Obras e InstalaçÕes, confor;ne Nota de 
Empenho n• 90/NE 9s5Õ/001,emitida em 01.11. 90 . 

O p resente Contrato tem como Fundamento Legal o dispo~ 
to do Decreto-Loi 2.300/86, em seu artigo 22, item I V e 
o que consta no processo n2 28800.002309/90 - SEOIE. 

~J~, 
SECRETARIA DE ES'rADO DE INFRA - ESTRUTURA 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo da Contrato N' 060 - SEOIE - entre o GOVERNO DO 
ESTADO CO AMAPÁ e a Firma AMAPÁ' CONSTRUÇÕES LTDA. 

o objeto deste Contrato e a Reforma da Residência n2 
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04 do GEAo 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE, pagar á 
CONTRATADA a importancia de CR$ 4 o 026 o 000 , 00 (Quatro 
MilhÕes , e Vinte e Se i s Mil Cruzeiros) 

O prazo para conc l usão de Obra é de 120 (cento e Vin 
te) dias consecutivos apartic da lt O~dem de Serviço:-

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à con 
ta dos recu rsos (0011 Projeto/Atividade , 03070251 o 337 
Construção e Adaptação de Imo v é is - Sub-Projeto : Expan 
são da Rede F'i::;1ca - Elemento de nespesa : 4110 . 00 -
Obras e lnstalações,conforme Nota de Empenho 90/NE 
09J05/001 , emitlda em 29 ol0 o90o 

O presen te Contrato tem como Fundamento Legal e di! 
posto no Decreto Lei 2 . 300/86 ,em seu artigo 22., Itere 
i.V e o que consta no Processo ni 28800 . 002476/90 . 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTf<U7URA 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato n2 061/90 - SEOIE - entre o GOYE~NO ' 
DO ESTADO DO AMAPÁ é a Firma GONST<USIL- CONSTRUTORA SIL 
VA LTDA o 

O objeto deste Contrato é o Calçalnento do J 4 BIS, neste 
estado. 

Pela execução dos serviços o CONTRAJANTE , pagara a CON 
TRATADA a im~ortanc1a de CR$ 4 o 597 o 890,00 (Quatro MJ 
1hôes,Quinhentos e Noventa e Se.:e i-iil , Oitocentos e No 
vent a Cruzeiros) 

O prazo para conclusào dos servtços é de 30 (tr inta) 
dLas consecutivos apartir da lt Orâem de Serviço . 

Fica á conta dos recursos onundos (001) Projeto/ Ativi 
dade ' 03070251 o 3J 7 - Const o e Adapt o de ImÓveis Sub- pr;; 
j eto : Expansão da Kede F'1sice~ - Elemento de Despesa -
4110 . 00- Obras e Ins talações , conforme Nota de Em?enho ' 
n• 90/NE 09294/001 . emJtlda em 26 010090 0 

O presente Contrato t em como Fundamento Legal e dispo! 
TO NO Decreto Le1 ni 2 . 300/86 em seu ar t igo 22 1tem IV 
e o que consta no processo n2 28800 . 002416/90 . 

=:~,é ;?,ro, 
= ~~~j{sM 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA 
EXTRATO DE INSTRUHENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato n2 062/90 SEOIE - entre o GOVERNO 00. 
ESTADO DO AMAPÁ o 

O obJeto deste Contrato é a Reforma na ~esidencia n9:08 óo 
GEko 

Pela execução dos servtços o CONTrtATANTE, pagará a co~ 
TRATADA a irnportancia de CR$ 4o444o500,00 (Quatro Ml 
lhÕes,Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil e Quinhento'i 
Cruzeiros) 

O prazo para execução dos serviços é de 30 (Trinta)dléiS 
consecutivos apartir da 11 Ordem de Serv1ço. 

Fica a conta dos recursos oriundos a partir da llOrdem 

INSTRIIMENTO/ 
PARTES 

OBJETO 

VALOR 

PRAZO 

OO'i'AÇÀO 

PUNOAMDITO 

DO CONTRATO 

INSTIIUMEirl'O/ 

PARTES 

OB.Jlm) 

VALOR 

PRAZO 

DOTIIÇÃO 

Págo 5 

de Se r viço . 

o presente Contrato tem como Fundamento Legal e dispo! 
to no Decreto Lei ni 2. 300/86, em seu art igo 22 item IV 

e o que consta no processo 288000 002417 o 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA - ESTRUTURA 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Termo de Contrato ni 064/90 - SEOIE entre o GOVERNO DO 

ESTADO DO AMAPÁ e a Firma CONSTRUCHAVES LTDA o 

O objeto deste contrato e a Reforma da Escola Antonio Jo 
ão em Macapá . 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE pagará a CONTRA 
TADA a 1mpor tancia de CR$ 8 o170 o000,00 (OJto Mi1hÕes,Ce!! 
to e Setenta Cru ze iros) . 

O prazo para conclusão dos serv1ços e de 100 (Cem) dLas 
consecutivos apartir da 11 Ordem de Serviço. 

As despesas decorrentes da assinatura deste contrato se 
râo alocadas à conta (001) Projeto/Ativtdade:03070251 
337 - Construção e Adaptação de ImÓve is- Sub ProJelo : e!: 
pansão da Rede F is ica . Elemento de Despesas 411 O. 00 -
Obras e tnstalaçÕes,conforme nota de Empenho 90/ NE / 9376/ 
90 001 emitida em 30 o10 o90 

O presente Contrato tem como Fundamento Legal o disposto 
no arti~o 14 § 22 do a to das Disposições constitucionais 
Transitorias , no artigo 16 da Lei complementar n~ 4 1 de22 
de De zembro de 1.981 e artigo S ~ ,l,YI , "a'' e Vll ,20 11§22 
21,-;, ''b" e 85, do Decreto Lei n9. 2 . 300 de 21 de Novembr 
de 1986 . e por ele r egido e o que consta no Processo n2 
28800 . 001526/90 de TomLI.da de ço 012/90 CLOS/GEA . 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFrtA EST~UTURA 
EXTRATO DE INSTaUHENTO CO?l TRATUAL 

Termo de Contrato nv 065/90 - SEOIE - entre o GOVZRHO • 
DO ESTADO DO AI~APÁ o 

O objeto des t e Contrato e a Recuperamcnt o de Calçamento 
Externo f Pintura Geral e const .de um Bonhe1ro ?Úblico no 
Mercado Central de Macapá . 

Pela execução dos serviços o CONTRATANTE, pagará a CON 
TRATADA, a irnportancia de CR$ 6 o785 o433,77 (Sels m 
lhõe"s, Setecentos e Oi tenta e C1nco MJ l. Quatrocentos 
trinta e três Cruzeiros e Setenta e Sete Centavos) 

O prazo para conclusão dos serv1ços é àe 60 (Sessenta 
dias consecut1vos apartir da 1 t Ordem de Serviço . 

fica a conta dos recursos oriundos do 050 Projeto/Ativl 
dade: 105832 31 . 255- Desenv . de arcas Urbanas Sub- Pr~ 
)eto: Obr~s de Urbanismo - Elemen to de Despesas 4110 
00 Obras e lnstalações,conforme Nota de Empenho nt 90/ 
NEo9679/050 em1t1da em 06o11 o90o 

O presente Contrato tem como Fundamento Legal c dispo! 
to no Decreto-Lei n2 2 . 300/86,em seu artigo 22 1tem IV 
e o que consta no Proces~oo n• 28800 0 001964/90 

"'~2 Secretário 

I 

I 
J 
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CÂMARA DE VEREADORES DE MACAPÂ 
PA!.ACIO JANARY IIUNES 

O · R T A R N2 } ~6 /90-Cm! 

U l)r'l•sidcnt e da Câmara Muni c i pa l de t.~l.Cllpâ; us..1ndo 

atr ibui çÕe& que lhes ~~o conf e ri"da$ peló Orti.,so 23 , · Ítem 11 , ,\ li ncil 

do Reg i mento Int erno da CMII, d~ .28 de março de 1990 . 

Q E: 

dos 

"o" 

Ao· t igo 1- Exonerar a pedido LAERCIO ANTON IO VI LAS-BÓAS, 

d o Cargo ,de Provimento em Comi ssÕo de.Assessor díl Pr.esid~nc i a ,- c~digo 1 

CM.OAS.I0 1.3, a contar de 31 de outubro de 1990 . 

1990. 

Artigo 11 - Revogam-se as Oispos i ç~cs- cm . Contr~rio . 

OE- SE CI ÊNCIA, CUI'IPRA-SE E REGISTilE-SE. 

Pa i ;c i o Janary Nunes em Mocap~, aos 3 1 de o~tubro 

CAMARA' DE VEREADORES DE MACAPA 
PA!.ACIO JANARY 11U11ES 

N•) S7/90=CM~l 

de 

· o ~res idente da C~r~ara Muni cipa l de ~l ac~p~, usando da s 2 

t•·ibu içu.;,; ouc lhes s~o confer idas pe l o ilrt lgo 23, Ítctn 11, /, I im··' .... .. ,.1 .. 

Rcg imcr\ t:ô lntc.-no da CMM , cic ~~ de março de 1990. 

Art igo ·1- NMear FRA ~CISCO BE ~EDI TO MELO P I ~IIEIIW, no co~ 
. . . 

90 dl' Pt·o,•i euc nto de· As s essor da Pre s idenc ia, c odigo CM. DAS. 10 1. 3, o con 

t-.1 r de O 1 de novcmbo·o de 1990. 

Artigo 11- Revogam-s e as D i sposiç~cs Contrár i o 

OE-S E C I Ê I~ C I A, CUMPRA-SE. llEGISTR E-SE E PUBLIQU E-SE 

Pa l ~ci o Janry Nune s em Mocap~, aos 3 1 de out ubro de 1990 . 

o· 

CAMARA DE VEREADORES DE ~IACAPA 
PA!.ACIO JANARY liUNES 

A A 

PresIdente da Câmara Muni cipal de Macapâ, usando 

das atr ibuiçÕes que lhes são. conferidas,pe l o artigo 23, í t em I! , All 

nea •a•, do Regimento Interno da CMH, de 28 de ~arço de 1990, e ten· 

do em vis t;; o que cons ta no Oficio n• 019/90, de 31 de outubro de 

1990 . 

·L E: 

Artigo I · Exonerar JOSÊ MAR IA CONCEIÇÃO P INTO , do 

Ca rgo de Chefe de Gabi nete do Ve r eador Ntlde Santlaso, cÕdigo CH.DAS. 

10 1. 1 , a co ntar ·de 01 de novembro de 1990. 

de 1990. 

O. R 

Artig o 11· Revogam - se as Dispo s içÕes em Contrá ri o. 

OÊ·SE CIÊNCIA, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE - SE 

Palicio Janiry Nunes em Mac api, aos OI d• novembro 

CAMAKA DE VEREADORES DB MACAPA 
PJUJ\CIO JANAllY liiJHE5 

A l 
I I O Pre~1dente da tiQaro Municipal ,de ~ac a-i , usando 

do em vi sta o que consta no Ofic io n• 01 9/ 90 'de 31 de o.u tubro de ·1990 . 

O E: 

Art ig o I· Nomear HARILIA 00 SOCORRO CARDOSO GOMES 

para exercer o Ca rgo de Chefe de Gab ine te do Veread or N1lde San tf:~go, 

~Ódi9o CH.OAS .l 01.1, a con tar de 01 de novembro de · 1.9,0, 

Ar ti go J J · Revogam-se as DisposiçÕes em Cont r i ri o. 

Of·SE CIÊNC I A, CUHP~A- SE, REG I STRE-SE E PUBLI QUE- SE 

Pa licto Janary Nudes em Hacapi, aos 01 · de novemb r o 

de 1990. 

PODER JUDICIÁRIO 

J! CIRCU~CRIÇÃO JUDICIÁRIA - MA CAPÁ 

EDITAl, com pruo de TR..IWU. 

~~~ 

NA FORMA ABAIXO 

O Doulor .... t.U.cm.FiliOC'K . ........ .. ................... , MM. Juiz de Dirello 

da 1' Circunscrição Judiciaria de Macapâ, Capital do Estado do Amap~. na torna da lei, 

etc ... 

FAZ sABE R aos qUe o presen1e EDITAL, virem ou dele conhecimento tiverem, que 

por este Juizo e Cartório, sito à Avenida FAB, 1737, tem andamentO uma ação de .. .. U~U!EliTOS .. . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Pr.;,esso Clvel n•. ,2)..~77('./Q ... , em quo é(sao) 

Requerente(s) 11/.U. Cl!I5'rl1iA. fmEIU. f9115!lei . P. wt.,.,. ~9PP~n . N PNJPP:tf4-•P. PI'W. ;oip_ .. 

j•. !ISNWI'l'A. ma:;ru. ll&:. Fl!t1:l'AS ...•.. e Requerido(s) .. MllirOR. PORTA !o. FOliSIX:A, . ~I'I'PH•!rP. 

~~~- ~~~~~.'~'· .. .. .... .. ..... .. ... .... ...................... ........ .. ... ....... . 
o.conslando dos autos que o{a) réu( ré} se encontra em lugar incerto e não sabido, expediu-se o pre· 

senle EDITAL, com o prazo de . .. . 'I' .11. l. ~.'I: • · . • . ........ .. ... (. 30 .. ) dias. Dolorida a c i laçao 

por Edilal, pelo despacho de .. 1.1. ~~ .2.5. li~ . '1'!~~.0. ~'. ~.2'./Q ·• fica, pelo presenle CITADO(A) o( a) 

Sonhqr(Senhora) . . ~li. !'9!1~!-. !'9~~~'· .. . .... . .... . .. . .. . .. ..... . .. . ... . ..... .. . . .. . 
para que no prazo de . .. ct p.. t. .o .~ .e . .. .. (. ).5 .. } dias, depois de findo o acima lixado, apresentar, 

querendo, a contestaç~o cablvel que tiver e acompanhar os demais termos de processo até o final do 

mes1no. O presente EDITAL será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Dado e 

passado nesla cidade do Macapã: Capilal do Eslado do Amapá, aos .. ~~~'ltf'. ~ .UJll ••• •.• • dias do 

mês de .• . a,.1.t'\1Pl'9 .. . . , do ano de hum inil novecentos e .JJ<!Y''Q~ . ...... .... Eu,. -~~a. ~! .. 
• .;.,1.1. D.iAa. N8grÕA ..... ... . . .. .. . . .. . . . .. ... .... . . \ Ó.o.n.iPP •• • •. .. Judiciário, datilografei. 

Eu, ............. . 0• 14>1'~1'. ~~. r;.,t~. ,__l!~.iP.. ll!L.t.i~.~-~.o.• .. . . ...... .. Diretor de Secr.etaria 

da Vara Clvol, subscrevo e assino p_or-doterminação do MeriUssimo Juiz de 9ireito. 

,OIRE.TOAOI!~CIVEL 
~1/f.Mtf,r,J. ... ...... 

PODER JUD ICIÁRIO 

1! CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA- MACAPÁ 

EDITA L, eom o prno do CWÇID 30 TRDITJ. ) dias, para citaç.i'o de 

~~~~ 

O Doutor .. lWIIO .. Qlll!~ .~r; .Ql1SII\Q1; .•.•• . .• •. • ..... ••. •• . , MM. Juiz de Direi to 

da 1' Circ~nscriçào Jud~ciária do Estado do Amapà, na forma da l ei, etc ... 

FAZ S A BE R aos que o presente EDITAL vi rem ou dele conhecimento tiverem, que 

p;,, este Juizo e Ca.rt6fio, sito à Avenida FAB, nV 1737, tem andamento uma ação de Execução Fiscal, 

Processo Clvel n• . . ~.~9:!1.~9., em que é exeqüente: .. lll~H N~q .~'!l:~~~qq .4111! -~~~ .~1!';1\~~ •• 

. . . .. . -: .I .ll.~ .... .... .. .. ... ... ... . , nà pessoa de seu representante legal, e constando dos 

autos que o(a) réu(ré), enconlr~·se em luga·rintllrto"B n:io sabido, expodiu·sa o presente EDITAL, com 

o p r~o· de.(. 39 ... ) dias. Dolorida a cilaçao por Edilal, pelo despacho do dia . ),2: . de •. jtl<lbo . . . · .• 

de 1989. : • fica paio presente, CITADOjA): ... IZI.ll2L .CU!V.L .J\llWQ .. . . . .. .. . . . . .. . .. .. .... . 

para que no prazo de cincõ "(05) dias, depOis de findo o prazo f~Cima fixado, pagar a quantia de 

NCz$ .Ql.603;8J . . (~~~•<~'~~ ·•. t~u ,Q~~ • • oQ~QQQntQq .o . ~l;'flo .oNZq<iQo .o .Q11Qntll.~ .tt<Jo . .. 

. . coiU'lAvoa) .. : ... .. , .. ..... ........ ·~ . ).acrescida d::~s demais cominações legais, ou nomear 

benS de penhora, sob pena de ser esla efetuada na lorma ôa Lei, cujo prazo Começará a correr a partir 

da publicaçao doste. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedir o prese n~ 

to EDITAL quo será alixa~o no lugar de costumo o publicado 'ni. forma' da Lei. O que cumpra na lonna 

da lei. Dado o passado nesta cidade d!J Macapá, ao~ . .. . nl)1q. '! .4<?~1! ... ... .... . dias do mês do 

• 0\l"\Ulll"O • • ... do ano d.o hum mil novecentos e .. nqv:.entp. , .......... . . .. Eu, . )f~fL . . ... . .. . 

.. Boatrio .Dl.4o .!logrio ... ....... .... ...... .. .. , . ... tóonioo . . ...• Judiciário, dolllogra lel. 

Eu, .....••...... , .luGin.ldo .494 .$f)~)~ -~~~~ . . : .. . , Diretor de Secretaria dA Vara C(vel, 

subscreYo o assino por determinaçAo do Moritlssimo Juiz de Direito desta Circunscrição Judiciária, 

através da Portaria n9 ...• · •. • . •..• ; 

I da s atrl b"~ções que l hes siio conf~_ridas p~ lo artigo 23 , ! t em ll , Al.!. 

~-~~:_~.-=~:~~IZ!ento !._r:,t!rno i:lll CMr~ , de ~8 1 de- Wiarç C! de 1990!. e ,te·-"-·- - --- --
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I'OOE~ JUDICIÁ~IO 

1t CIRCUPISCRIÇÀO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

EDITAL, -prazo.. TRIJI'U I 30 I dioa, ,_,. dt"fie • 

~~!:: ~ ~ ~2~ ~ 

NA FORMA ABAIXO 

O Doutor .... ~ ,Ç~ .~l,l!l!~~ ....... . ..... .. . ...... ....... . , MM. Juiz de Direito 

da 11 Cucunscnçao Judictârta de Macapâ, Cap.tal do Estado do Amapá, na torna da let, 

etc ... 

F A Z S A B E R aos que o presente EDITAL, vuem ou dele conhectmen tÕ llverem, que 

por este Jufzo e Cart6no, stto A Avernda FAB, 1737, tem andamento uma ação de. -~~~ç~q . . ... . 

. . . JYPJ:Ç~A,I., . J.+T+Q·~· .. . ... .. .... ..• .. , Processo Clvel n' . . ?1: ~~ ... . . , em que é{sao) 

Requerente(s) •.. CIJJ)IÇWIJI4 .OQWl'Q .~~.~liA .~Q, . ~~H~~~ • . ~ • • .4~ .W.t .~~~4t!! 

te . oeot&. cidade ...... ... ........... e Requeudo(s) .. 1!<\~PSl.. .~ll .JE:lUS .COJ.\Biill .BIWilliO, . . 

.~('JtUHf9o . Ç .. ~9o . • \'~9o:I9'P9o .......... , ...... , ..... . .... .. .... ... .......... ....... . 

e cons tan,e:io dos autos que o(a~ réu(ré) se enconlra em lugar mcerto a nAo sabtdo, expedtu-se o pre· 

sente EDITAL, com o prazo de ...... trinta. .................. ( .. 30 .) dtas. Defenda a ctlaç Ao 

por Ed1 tal, pelo despacho' de. í?4.4• .. "''À'~X:q ,d,o, ~999 ........ f1ca, pelo presente CITADO{A) o{a) 

Senhor(Senhora) ... ~lJÇr~k!?~.~-ÇC?~ .~~<? .. ~ : ~: :: > ~ : ~ ::: ~ :: :~ :~: ~: ~: ~ !~: ~~~ . 

para que no prazo de .. ~li ... .. ... . (. J5 .. ) dras, depo•s de lindo o acrma fixado, apr~sent ar: 

querendo, a contestaçAo cabfllel que hver e acompanhar os demars termos de processo até o hnaJ do 

mesmo. O presente EDITAL ser4 afu:ado no lugar de costume e publicado na lorma da Ler. Dado e 

passado nesta erdade de Macapá, Caprtal do Estado do Amapâ, aos ..... a!!!~~ ...... , ... dtas do 

mês de . !"~~!'~~~ ... .. do ano de hum mil novecentos e.'!<?':~'!~ ........... Eu, ..•..... . . . . 

. ~r~~- ~~~~F~~- PM~ . ~!"~~- . .................... t.é_c!'~?~ ....... Judrctáno, dalllografer. 

Eu, . .•...... • · ~ri-f.. ~' · riHflll'. ~~;,),. llf.~),~. ~!T~ ... .. .. . ....... ·. Diretor de Secretaria 

da Vara CfYel, subscrevo e ass~no por determ.naçAo do Mentlsstmo Ju1z de Otrt!lto. 

I'OOER JUDICIÁRIO 

11 CIR CUNSCRIÇÃO JUDICI.4AIA - MAC APÁ 

EDITAL. COM o pruo de TRIJ'U 30 I din, ,.,. dt~o • 

JoiO URi.I.UIO DK IIORUS ·------
o Doutor •.. ~ , ÇI!J,.t .~~~ . . ..................... .. ....... MM. Juiz de Direito 

da 11 Cucunscriçao Judtc1Aria do Estado do Amapá, na forma da lei, etc ••• 

F A z s A e E R aos que o presente EDITAL vuem ou dele eonhectmento ttverem, que 

por este Juizo e Cart6no, selo :. Avenida FAB, n9 1737, tem andamento uma ação de ExecuçAo Ftsca\, 

Processo Clvel n' . . ~,m .. . , em que é exeqüente: .. P!~'ITIVI'Q . .\f!J,l}:I:~.J!~Ç .~'! .~~q~~ 

,!'l(IU';ST.U .. UVl" . -:-.. ......•..•.•••.. . , na pessoa de seu representante legal. e cons tando dos 

autos que o{a) rêu(ré), encontra·se em lugar tncerto e nAo sabtdo, expedtu·se o presente EDITAL, com 

0 prazo de. ( ...•. ) d•as. Dei eu da a citaçêo por Ed1tal. pelo despacho do dia . . ~8 .. de .. O)l.t)ll>tç • .•• 

de t 9.90 .. , ftca pelo presente, CITADO(A): . . ~Q~~ . :.~'{~~Q -~~ .'$<!-!1~~ 1 . ..... .•. .... .. .. · · 

para que no prazo de ctrlto (05) dtas, depots de findo o prazo acima lbado, pagar a quantia de 

NCz$ . . 2.1 .• ~55 ,3.5 . .... . {.'ITffl: .~.~.~h .~l;l~~ .~ .Ç:[I!~J, .'i.Ç:[I!Ç<? ,ÇI!~~ÇI!, .'!'!l! 
T.4 .B.CllCO.Cm4YOS) . , ~ . ~, !', ~,!. ~,! . ... ), acrescida das dema1s cominaç6es legais, ou nomear 

bens de penhora, sob pena de ser esta efetuada na lorma da let, CUJO prazo começará a correr a partn 

da publtcaçlo deste. E, para que chegue ao conhecimento dos mteressados, mande! expedir o presen· 

te EDITAL que será alindo no lugar de cos tume e publi cado na forma da Lei. O que cumpra na lorma 

da Let. Dado e passado nesta cidade de Macapâ, aos ... rt.Q~· . f. q~ 'IT9 . .. .. ..... dias do m ês de 

. outubro •.. . . do ano de hum mil novecentos e . D<71'•nt.a. .. . .. ....... . .. Eu, . . kd.a. BMn-1• . 

. tliu. Jegrào .................... .. ...... ... .. , .. ..•. téonic.n .... Jud1c1ário, dalilogralei. 

Eu, ........ .. • ~~~!!-!4'? .~~ -~~~~ .~,~~- . .. .. .. .. , Diretor de Secretarta da Vara Clvel, 

subscrevo e assino por determinaçto do Menllss•mo Ju1z de One• lo desta Cucun'-criçlo Judicii ri a, 

através da Portana n9 ......... . .•. 

EDITAL~ COM o p ... zo de 

?ft..,J. Jf f.tltl~f'N 
Dtr-c~ de SK.. ~ubflitu'- • Yua Clvd 

Oi,.... cte8!fele':tari~ d:a' v~" Clvel 

I'OOE R JUD ICIÁRIO 

1! CIRCUNSCRIÇÃO Jt.C ICIÁRIA - MACAPÁ 

triata I 30 } di ... para ~ta~o 6e 

O Doutoro\ ........... J.U .<:Ja.l n.Jltl% .................... . . MM. Ju•z de D~rerto 

da t• Ctrcunscttçao Judtc•âria do Esl ado do AmapA, na forma da Lei , ele ... 

F A Z S A B E R aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que 

pot este Juizo e Cart6rio, sito à Aven•da F AB, n9 t 737, tem andamento uma açlo de Execuçlo Fise&J, 

Processo Clvel n• . ~.501l~1 .• em que é exequente: .• .. DIIU'I.'IIIIl . ~.li: .mmm•çJb .. 

·I .IIIQ.al .. Mllltu. ..• . DCBA.tt • . . .. •••• , na pessoa de seu re~resentante legal, e ccnslAndo dos 

autos quo o(a) r6u{r6), encontra·•• em lugar Incerto e nao sabido, expediu·•• o pr8$8nle EDITAL, com 

o p<azo de .( . .••• ) dou. Deferida o e~ laçAo por Ed•tol, poio despacho do dia . ~ •. de • ~l'?al!'!'> .... . 

do 19. 90 . , fica polo p<esonle, CITADO{At. •••••• ~. ,ç,W14 .lli!Jil.~ .~ ........ .. . . 

para que no prazo de cinco (OS) di as, Oepots de fi ndo o prazo acima fixaqo, pagar a qUanti a de 

N'CZS .. . .. 5J.!Wltl4 .. { .. . . ~.a .mw . all, . 1'1'-101>,, '· ~'~'"'*"· '· ;:,;,_ ........ 
*'a. & ""'..,_ - .... ... .... . ..... ), acrescida du demais cominoçOes iegols, 'ou nomear 

bens de penhora, sob pena de ser esta efetueda na forma da Lei , cujo prazo começarA a corre~~· partir 

da publicaçl o deste •.. E, pare que chegue ao conhecimento CSOS Interessados, mandei expédi r o prese~ 

te EDITAL que ser6 afixado no lug!r de Cl}stume e publicado na forma da lei. O que cumpra na forma 

da Lei.-Dado e passado ne.sta ci dada de Macop,, aos . .• • .. : • ...• !'.~ ... .... ... . dlu do mh da . . . 
. . 0~:11> . • .. do ano de hum mil ~ovece.(IIOJ .e .. .. ... llll~~"· . •. , . . ... Eu, . ONrt• ~. J1. 
111~ ..... . .... . .......... ... ... . . .... . ..... , ..... .Aiail1u .... Judici•rio, dlllfogralei. 

Eu, ••• llai.t. 4& .Páu.a . .u.ta1.a :a.u.t& . a-a.. .... .. , Diretor da Secretari o da Vara Clvel, 

subscrevo e assino por determinaçlo do Meritls simo Juiz de Oiretto desÍa Citeunscnçlo Judicié ria, 

através da Portaria n9 • • •••••••• •• • 

Diretor de Socrotoria da Vllll Clvt4 

I'OOER JUD ICIÁRIO 

11 CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA- MACAPÁ 

EDITAL, a. o prazo de )0 ) d loa, ,.,. clt"fie do 

0 Doutor4 . . . ... .. t.U .~,f~ .. .... . . ......... ..... .. , , MM. JUIZ de D 1re110 

da 1' Cucunscnçio Judtct6na do Estado do Amapa, na forma da Lei, etc ... 

F A Z S A B E R aos que o presente EDITAL vtrem ou dele conhecimento tiverem, que 

por este Juizo e Car tOno, s110 à Avemda FAB, n9 t737, tem andamento uma açAo do Execuçao F1scal , 

Processo C lvel n• . 2..~3/90 ., em que é exeqüente: .... ~nvi'O . ..CIQm.~.Q:IIQ~~ .. 1! 

~lUCA..IDa.llu.A. . " · . lllCJU... .. .. • .... . . , na pessoa de seu representante legal, e constando dos 

autos que o(a) réu(r6), encontra-se em lugar mceno e nlo sabtdo, expediu·se o presente EDITAL, com 

o prazo de .( • . •.. ) d1as. Defeuda a cltaçao por Edital, pelo despacho do d1a . • i!5. de .. 9\lt\lll:t;O . . . . 

de t 9. 90 .. hca pelo presente. CITADO{A): .•.. WQ:IIl .llll . .3:lm4 .. DiliUIII4 .......... ...... . 

para que no prazo de ct~o (05) dtas, "depots de lindo o prazo acima lixado, pagar a quantta de 

NCzS . . .. ?~~C'J, ~ .. . . { .... ~~ .~~ .. ~~~~ .~ .~~ .. ~~.~ .~~~ .. ~ .~~~ ... ~ 
. .• ':JI!I .~J?-~~~1! ......... . .. . ........... ), acresci da das demais cominações legais, ou nomear 

bens de penhora, sob pena de ser esta efetuada na form a da l ei , CUJO prazo começarA a correr 1 partir 

da pubtlcaçlo deste. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedi r o presen

te EDITAL q ue serê: afixado no lugar de costume e pubhcado na lorma da Le1. O que cumpra na lorma 

da Lei. Dado e passado nesla cidade de Macapé, aos .... .... . . c:P.w ............. dias do mês de 

. ,o)l;\\111~ ... . do ano de hum mil novecentos e . .... . . . 01-.ut& ........ Eu, .. ODiria ~ . . . 

.. . . ~~~~ ......... . . . .......... .. ..... .... .. ..... . . ~~N' .• Judicii rlo, datil ografei. 

Eu, ... kl.• .IM .I'.U. . .4l.t.ta .~au..ta .~u:ma ........ , Diretor de Secretana da Varo Clvol, 

su~screvo e asstno por cl eterm~naçlo do M eritfsstmo Juiz de Direíto desta Clrcunscrlçlo Judicl6ria, 

atrav6s da Portana n' .......... . . . 

?I[.. .. J, ;o:~ ..... 
•r~t.or• dt S t'' 'YhiiUull . V •n ('{vel 

Diretor .:tt:;;.;. ':;: v.::: Clvt4 

I'OOER JUDI CIÁR IO 

li CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - MACAPÁ 

EDITA L, co. o prazo M )O ) din, ,.,. cltopo do 

O Doutor .a ... . .... .. LU (lKLl. r~ .......... ... ..... . .. , MM. Juiz de Dlra•to 

da 1' CHcunscrtt;lo Judtct i rta do Eslado do Amapá, na forma da Lei, etc ... 

F A Z S A 8 E A aos que o presente EDITAl v~rem ou dele conhecimento t1verem, que 

por este Juizo e Cart6110, silo~ Avenida FAB, nt 1737, tem andamento uma açio de Execução F1scal, 

Processo Clvei n• .~.4.1~~ .. , em que é exeqOcnte: .... . .... '~ ~IQIWo . ....... . ... .. . 

. . ••••......••. .•. ... •• •... ..... . .• .. , na pessoa de seu representante tegal , e constando dos 

autos que O{a) réu (ré), encontra·se em lugar tneeUo..e nlo sabido, expediu·se o presente EDITAL, com 

o prazo de. ( .. ~ .) d1as. Deleuda a citoçllo por Edital, pelo despacho do dia .~l .. de •• 0.~~~ •• .. 

d~. ~~· ~· • l1ca pelo presente, CITADO{A): ... , .. ~!1~. !J?!I!I!i~ .. ~ .. . . ............. . 
para q ue no prazo de ctnco (OS) dias, depots de rindo o prazo acima fixado, pagar a quantia de 

NCz$ . . ,6,.-~t~ .... . { ..... . ., ... ~~ .•. !"!, .~, ,q~~f •• . .,.. .<?Mfl!t!t .~ . ~~ ... ~ 
1L e. q\I.U.JIJ . ~ntalQa • .. . ...•. . ....•. : . ), acr&Stida das demais eom•naçbes legais, ou nomear 

beM de penhora, sob pena (le ser esl a eteluada na forma da Lei, CUJO prazo ~omeçar6 1 coner a partir 

da pubUcaçlo deste. E, para que chegue ao conhecunento dos intoressa«Sos, m andei expedir o ptCttef\-

te EOtTAL que seré afixado no lugar de costume e publicado n;l fom1a da Lei. O que cumpra n.t fonna 

da Lei. Dado e passado n~sta cidade de Maca pá, a.,. ..•.•• 9H>91! ...•• . ...••..... dias do mOS do 

• •. ClutJ.ibro . . . do ano de hum mil noveeenlos e . . ..•. ~79P1a ... ... . : .. Eu, .Otd~ Jl.l:t ... . 

.. !'?~~ .. .... ........................... .. ......... ~.i.~ .. . Judlcill!o, aa~logtllel. 

Eu, • •• w-rta. O..ftUM . . Ut.U..)-*s.i•.~-.. .. ..... . , DiretO< de Secretaria do Varo Civol, 

subscrevo e ass;no por cfelermlnaçlo do M~tfssimo J.ufi de OireUo desta Cin:unKoç&o JUOtCii!\&.

1 
através da Portaria n9 . . . . ..•••. • •• 

Diretor ele ~118"~... J 
111.- "' .,..,_ A. 11. ~ 

. .... d• a-. lub~UW .. . ~-- C'tftt 
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GOVERNO DO ESTADO DO Af!.AIÁ 

cJ~~ll~~:R~~i~~~t~~~~io 
·PARECE~ DA COMISSÃO 

O Presidente da CoCZ~i ssão Permanente de licita4ião pu.- Compra s e Servi 

ços da Secretaria de Es tado da SaÚde , em cumprirae:nto ao que dete r mi na o Decreto-

Lei n2, 2.300 de 21. 11. 86, torna pÚblico o resultado da To~~~tt da de Preços n!! 006/ 

90-CPL/SESA, r ea lizado às 15:00 horas do d ia 01 de ,,gosto de 1990 , visando .-. dqui

rf.r Ma teria l de Con sum:o Hospi t ala r , conforme especifi caç;âo constante do Anexo do 

Edital. 

~ 
NOME DA FUMA 

A. V. SOARES & ClA LTDA 

8 lOCENTER- COMERC!O REPRES ENTAÇÕES 

E SERVI ÇOS LTDA. 

8l0HEDIC- COMERCIAL LTDA. 

8IONORTE COM . REPRES ENTAÇÕES E SE~ 

VI ÇOS LTDA. 

CEDADAN COME~CIO E REP RESENTAÇÕES 

-LIDA 

O.A. -S ILVA. 

I TENS QUE CAN!IOU 

40 (a,b,c;d) , 44- a . , Cr$ 

46 , 47,48,1.9, 

43,45. 

08,42 . 

DISTRIBUIDORA INT~RCONTJNENTAL LTD,\ 50. 

DISTRI BU IDORA J!Eh US LTOA 

f. CARDOSO & CIA LTDA 

IIERNA.'iY VITOR GUEDES & CIA LTDA 

JOII~SO~ E JOH~SON PRODUTOS PROflSS IQ 

NAIS LTDA. .QS , Ob,l2,13,t4,1 5 ,16 , 17,18 , 

19,20, 21 . 22, 23, 24,2 5, 26,27 ,28, 

HOMTANTE 

~60 . 500,00 

1.6"60.975,00 

60. 750,00 

182. 000,00 

293 . 000, 00 

109. 800,00 

~N~O (; ~ART(;S: .CorW<ahJ· 'l' 0~*190-564!; cueb•ado. 0/Wté ·o !;oveJyw eúJ ~ 

·tado eúJ kw.pá e a tm~a de A<,Utmci.o. Té;w_c.a e W<'fl4io RWilLI. - lMTéR/AP, 

c:.>o a <M.ettvMi.illci.o. d4 Sec-te.t<vúa <k e.tmto d4 AgAi.=Uw!a é do AbaAteW.<UtttJ, 

a-Mi.ltado "" (J7 de nov0n6•o de 1990. 

F/JNfJ/tltéHTO f.IX;AL: O p<e4etúe Con.Uo.W t""' = F Wldametúo L~. o <f.i.4po•to no § 

2' eúJ ~o 1* eúJ Ato dOA DiApo<LW<4 T•~'liA4 da CoM~ F.O.ettai.,CDf! 

bi.ltado c:.>o a Lei. Ccmp.l'IJfletú<JA "' *1 , de 22 de de]0llb'W de 1981 e CIII.Ü9D 22, ~ 

ciAo X CÚJ Dec-tet/J-Lei. "' 2.)00, de 21 de nov0nb<o de 1986. 

OO%J:TVO: Obj.eti..va o p<e,etúe Con.Uato o ••t='•e de .oCJ<Mo< pa4a d01t ~ 

dat/e ac>_., ..,MVi.ÇQ4 de. CM4iAtênc.i..a. aó /wmf!111 do campo e O de-1MVOJ.viJnt.fl..to dAJ .-1eloJt 

a!}llopecuÓA.i.o dn &.t ado CÚJ Amapil. 

VAfDI: CRS-)5. 000.000,00 IT <.i.Jtta e CJ.n.co trJUJ4j., de Vw.3e.i./w<l 

IXJfAÇ/IJ: 0.-1 -teCU.•'l.•:t04 deA ti.n.a 'o-1 a e.~Cecu.ÇJio do p;teAMi.e ÚJn..tiw.to COMe-tão à cort 
. . . . -
ta do F. P. E., P<O!}Ilalla ()1,181112.*67, UlliTI'!Mo de De4pe4<1 )1)2. 00 4.óto• 5ett-

w<:ço< e ÓtCOJ<9o<, COMoan.te IWta de émpen}w n• 91Y/é0978*, 0nitida ""(J7 de no

vemb•o de 1990. 

31,32,33 , 34 ,3 5,36,39,07,37 l'llAZO: 

38. 23 .685. 899,20 

I.TDt\ . 

I . NORTEC-N~RTE EQUIPAMENTOS ~~ ~;:; !~l 
COS LTOA . 

POLJflLHES DA AHAZÔNIA LTDA· 

Rt,I. Ll , COMERCIO E CONSTRUÇÕES E SER 

V(ÇOS LTÕA . 

09 ,10,11 . 

29 . 

RECO,I,,\8 COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 01-,02,03 , 42. 

S.H. O!AS- ME 41 (a,b) , 44(b,c) 

1.', tl . CARRERA 

NOHE 'DA FIRiiA 

A. V. SOARES & CIA tTOA 

DlOCtNTf.R COHERCIO REPRESENTAÇÕES 

••. E Sf.RV~ÇOS .LTDA_ . 

!:llOME.DiC COMERCIAl. LTOA 

BIO:õORTf. COMERCIO REPRESENTAÇÕES 

1 TENS QUE CANIIOU 

41 , 42,43,44,45,46,47 . Cr$ 

17 , 18,20, 21,31 J 53. 54 , 

89 .10 1. 

84", 91. 

E Sf.RVIÇCS LTDA. 08,09 , 19,29,63 , 97,98, 99, 100. 

Cf.UADA~ - COMERCIO KEPRESENTAÇÕES 

1.1'0A. 49,50,51 , 80, 95 ,96 . 

O. ,\. S ll.VA 

ntSTRIBU l DORA JNTERCONTINEKTAL 

lliSTRiBUIDORA HF.RLVS LTDA 

F. CARDOSO á CIA LTDA 

IIER!lANI VITOR GUEDES & CIA LIDA 

. JOIINS ON & JOHNSON PRODUTOS PRO-

flSSIONAIS LTDA. 

KADUNES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA 

NORTEC-NORTE EQU I PAHF.HTOS Cl ENTj_ 

FICOS LTDA . 

POl.lrt LMES DA 1\MJ\ZÔNIA LTDA 

~ALL! COMERCIO CONTRUÇÕES E SERV. 

LIDA. 

RECONLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LIDA. 

10, 26, 28,60, 64, 65,66,67 , 68, 69, 

70,7 1 ' 72 , 73, 74, 75,102 . 

94 . 

os ,06, 34, 35, 36, 85; 

OI ,I I , 13 , 14 , 32 , 38, 39, 40, 55, 

62 ,103,104. 

03,04. 

92, 93 , 86. 

27 ,48. 

0 2,07 ,22, 23. 24,2 5, 33 , 37 . 52, 56, 

57. 58,59,61, 77,81 ,82 ,83 ,87 ,88, 

882. 000 , 00 

~].)64,00 

504 . 380,0( 

41. 200,0( 

HOHTANTE 

235.000,00 

3 . 545 .413 , 00 

! i9 . 200 ,00 

732 . 040,00 

931. 200 ,00 

3 . 616 . 220,00 

137 . 400,00 

4 . 147 , 000,00 

9 .359 . 800,00 

22 1.000 ,00 

308.281,00 

216. 000,00 

90. 2. 289.810 , 00 

S. H. DIAS 

\1 , N. CARRERA 

l l,t5,76, 78,79. 

16 ,30 . 

Hacõip~-Ap, 08 de outubro de 1Q9Q, 

~~ 
>WIO~f.-''':::':::.~SA 

·-Pres iden te da CPL/Sf.SA-

{AopVblicado por ho.vor saído com incor reçoea.J 

499 . 950,00 

357.000,00 

b"' a sc~'UinLc Lei: 

F.ST.WO 00 A.'l\PÁ 

"-'""'lciP.ro DE llv::APÁ 

LIT ~-, .3%~/ 90 - · P. >1. 11. 

Estabelece critéri os paf.a a nomeação de 

1\:;,'l!nte Distrital. 

0 f"RfS~'"IE Do\ cNwc..~ ~CD'AL DE ~Á, 

F'aço sabe r· que LI Câmara Municipal de Hacap~ , tk.'crcL~ c cu pr<:m.~! 

t\ rt. JQ ..,. O ·~'Cntc DiStrital será rtomeado pelo Prefe i to. Jolunicipal 

de. "L1Co1f>.;: ~tê quinze dias ap;s ser indicado pela m.'li oria d.1 Ccm.m idotlc resi dente no 

Distr·ito, atr·avés de votação direta c secreta. 

Art. 22 A e le i ção para escolha do Agente Oist. r ila l , será o rganiz!!_ 

da por urna Comissão, inte~:.rr.J<.Ia por c inco mernl)t'OS , SCrldO um repr-esent.1nte da Prcf ci t ,!! 

ra ~lunicipal de Nacapá, um representant e da Cimara Hunicip.al de ~1acop.i e três do pr.!:. · 

t enso Distl'ito. 

§ 12 - Até dez dias a pÓs a publicaç:io desta Lei ser•,1o instaladas 

as ComissÕes de EleiçÕes, que atrélvés do Edital, c om antcccdêncio1 min.im..1 de qui nze 

dias e m.-Íxim..1 de vinte c c inco dias, m.1rcar.:io as datas da escolha dos Agentes Di str! 

tais nancados pelo Execu tivo • 

§ 22 - l'ara partic ipar da indic,:tç.~o de 1\gente Distrital , d eve o 

membro da Cont.ulidade, ser· morador· do Distr·ito, a pelo menos se i s meses. 

§ J2 - Os atua is Agen tes Di str itais, poderão candid..1l.ar- se à ~le! 

çao, d esde que se a fCJstcm dos cargos que ocupam, até quinze dias d01 data da p.~blic~ 

çâo desta Lei. 

§ 4~- O mandato do Agente Distri~l O<.ledecerá o mesmo cr itério 

do mandato do Prefeito Hunicipal, cri tér ios esses que ser·ão obedecidos na perda de 

mandato ou vac~ia . 

Ar t.. J2 - A cOOpctência dos Ab'éntcs Distr·itois é limitada do Di! 

t l'l to COJ'r-cs pondcnte e as s uas funçÕes são e.xclusivamente adminis trativas. 

Art. 49 - Est.l Lei scr.i regu lamcnt..acl.1: pelo [xccutivo Municipal, c 

en tr-ar.Í em vigor na data de sua publicação rcvogcld.;~s as disposiçÕes em contrário. 

PALÁCIO JANARY NUNES, em 09 de noven<>ro de I .990. 

• Presidente -~~ Macap;Í =. 

CRESCEI'~DO COM O BRASIL NOVO 
L------------------------------~----------- '---------------.---------------------------------~,~--------~--------~ 


	

