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DECRETOS 

Nr. 01/67-GA.B 

O Governador do Território 
Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe con
fere o i t e m VIL d<, 
artigo ·1°, do Decreto-lei m. 
5.839, de 21 de setembro lle 
1943, 

RESOLVE : 

A 'f OS DO PODER EXECUTIVO 
VA-2. DeHete à dü·eita e se
gue oru rumo Si ui \T erdadei
ro pot• uma distância de 763, 
Soe (~:~eteceutos e sessenta c 
três metros e oitenta centí
metro!') confrontando a Leste 
com terras da Indústria e Co
mércio de Minórios S.A. -
lCO.'vii (Vila Amazonas) até o 
marco V A-1 ocde principia 
essa de::.crição, totalizando 
uma área de 4o ha (quarenta 
hectares). . 

POR'.í'ARI/.8 

I'\r. 01-A/67-GAB 

O Governado;: do Terl'itório 
Federal do Amapá, m;ando 
das atribuiço.ões que lhe con
fer~m os itens VII e IX, do 
art. 4°, do Decreto-Lei nr. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, 

RESOLVE: 

Concecier, !lOS têrmos do 
item li, do artigo 88, combi
nado com o artigo lo6, todos 

Bezei'ra, Escreventt: Datiló
grafo, uivel 7, trinta (3o) dias, 
contados no período de 12 de 
dezembro de l96ô a 10 de ja
neiro de 1967, lotado na Se
perintendência do Abasteci
mento- SATFA, pertecentes 
ao Quadro de FullOionáries 
Públicos do Govêrno dêste 
Território: 

Palácio do Govêrno, em Ma
capá, de 6 janeiro de 1967. 

Gen. Luiz Mendes da Silva 
Governador 

Nt•. 3-A/67-GAB 

Ar t. ! 0 - Fica dechlr6da 
de intet'êl'se social, para fins 
de desapl'Opl"iuçiio na formn 
do disposto nh Lei nr. 4.1 32, 
de 1 O de selem bro de 1962, u. 
área de terTas com as seguin
tes cm·acteristicas e dimen
sões e eonh·ontações : 

- Área de aproximadamen
te ~o ha (quareutu hectãres), 
delimitada pelo polígono for
mado veios marcos VA-1, 
'l'CS-7 DD-1 VA-3 V ~-2 in
dicados no desenhÓ A·.6o~. sg 

Art. 2o. - A de~;;apropriaçáo 
de quo trata o presente de
creto é feitn. em caráter de 
urgência. · 

Art. 3°. - O presente de
creto entra em vigor na data 
de Sllét publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

da Lei m·. 1.711 , úe 28 de ou- O Governador do Territó
tubro de 1952, licença para rio Federal do Amapá, usan
assistir pessôa enf.erma da do das atribuições que lhe 
famílül., aos seJ.'vidorer,: Ana conferem os itens Vll e IX, 
àos ~fl.ntos Holanda , Escre- do artigo 40 do Decreto-lei 
vente-Datilógrafo, nível 7, nr. 5.8:19, de '21 de setembr·o 
sete (7) dias, contados no pe-,1 de 1943, 
ríodo de 2 a 8 de dezembro 

Palácio do Govêrno, em 
!\lacitpá, 10 rle janeim de 
1987. 

àe 1956, lotada no Serviço de RESOL\'E:' 

' datado de 13 de outubro de 
1965; 

General Luiz Mendes da Silva 
- O ponto ele origem é o Governador 

marco V A-1, localizado a 2.449, 
lHe (dois mil, q uatrocento5 c 

1 

quarenta e nove metros e de
~uito0 ~~o;_ímetros) ~m rumo 

Roberto Rocha Souza 
Secretário Geral 

Admiuistl:açiio Geral, e Maria 
lzaias de Castro Araúj(' , Pro
fessôra Pré~Primário e Pri
mário, nível 11, cento e vin
te (120) dias, contados no pe· 
riodo de 2o de agôsto a 17 
de dezemuro de HJ66, lotada 
na Divisão de Educnção, per
tencen tes ao Quadro rle Ftm
eioná rios Públicos do Govér
no dêste Territôrio. 

S 74 3o 31 ~ (sctent~ e qua- l O Governaçlor do Territó
tro gra~s. trmta G se1s nunn · rio Federal do Amapá. usando 
tos e trmta .0 0.~ , segundo:~) das atribuições qae lhe ~on - Palácio do Govêrno, emMa-
~o m J.rc~ pnm.orchal A.,.,,I,oca;- fe-rem os itens VIl e IX, do 
•\za?u .l"Jm terra~ ?ed.uas .a artigo 40• do Decreto-lei n r. cap{l, 6 de janeiro de 1967. 
I ~~.~s~rut e Come:c1.0 de ~n- 5.83:l, de 21 de setembro de Gen. Luiz Mendes da Silva 
n~ •. o:o S.A. - ICOtlli, l!W3, e tendo em vista o que Governador 

- Partindo do marco v A-1 consta do· Processo nr 1.81>0/ 
sobe pela marg(:'m esquerda 66-SGT, Nr. 2-Ajô7-GAB 
do ctma l de 8untuna até o I 
mur·co TDS-7. Daí, deí'let~ à I RESOLVE: O Govornadoi' ào Território 
direita c. &cg-ue rur.ao. ~r:r~~ ~ Conceder aposentadoria na Federal. r~o Amapá, usando 
ye,·dade;ro por uma d1st: . .t1C!<.I forma do item li do arti"'O das s.irlbU.lções q~1e lhe con
ne 7P.8,5oc. (setecentos e no- 1713 corr.bin·:ulo co'm a alín~a fer~m os 1ten1:1 VII e XI .. do 
vent.u. e, o1t? n.t?tros ~ ~e~-. 1 b ~ parágr;ro 10 do artigo l SO, ~rtlgo 4°: do Decreto-le1 nr. 
sent:>,. centm~e .. ~o,s), c?.~t~or- todos da Lei nr. 1.7ll, de 28 de I G.8~9, de 21 de seterubro de 
~ando a O~s~-· ,,o n te~,as <.a outubro Efo ,9-2 a Emm~nuel 19J3, 
urea .P?r.tuana elo G()verno do I Pinheiro v sêr~Ú.Io'r ngr:crado RESOLVE: 
T.ernlO!'JO FecleJ•al do Aruap3_. I ao Ouadl'O de FuocionArios 
a :é ? marno DD-1. Detlete u do Govêrno ctêste Território 
dtre!.to. ~ s~~ue em :umo Nor- com vencimentos equivalente~ 
te tl0~2 2o (seten.a e um ao do Símbolo 5-C de Diretor 
gr<"!.Us, quarenta e dois minu- da Divisão de Ect'ucação em 
tos e vin~e ~egundos), Leste fac0 do a m p a r o da' Lei 
pot· uma dliõtancla de 27l,oom m. 1.74Jj:'>2, totll.do ua Divisão 
(duzentos~ setenta e um_ me- de Saúde, a contar de 2 de 
t.-os), confron tando ao 1'\or-te ta neiro de J9ô7. 
com terras do Govêrno do 
Território Feder·al do Amapá, Palácio do Govêrno, em 
até o marco V A-:l. Segue no Macapá, 29 de dezembro de 
mesmo rumo por mais 255,62c 1966. 
(duzentos c cinqül!nta e cin-; 
co JMtl·os e sessenta e tlois I Gen. Lniz Mendes da Silva 
ceni.ln.wtros) confrontando ao 
Norte com terras de proprle- Go vernadttr 
dade da Indústria e Comércio 
de Minério:> S.A. - E~O;\H t 
<Vila Amazonas), até o m1H'C:O I 

Roberto llocha Souza 
Secretário Geral 

Conceder nos iêrmos do 
item I, do artigo 8S, combi
nado com os artigos 92, 97 e 
98, todos da Lei llt'. 1.71!, de 
28 de outubro de t J52, licea
Çil. pura tratamento de saúde, 
em prorrc,gaçilo, aos servido
res: Anl'elmo Manoel Redig, 
Arma:lenisla, nível 1~-A. quin
ze (15) dias, contados uo pe
ríodo dt: 15 a 3l de dezem
bro tio 1966; lsaura Monteiro 
de Andrade, PL·ofesEôra Au
xiliar do Ens iuo Pr.imário, ní
vel 7, sessenta (60i aia!!, con
tados no pei'Íodo <.lo 5 de ou
tubro a !1 de dezembro de 
1966, lotnctos na Divisão de 
Educ.,.çüo: Hai!nundo Neves 

Conceder nos têrmos do 
item I, do artigo 88, combina
do com Ol:l artigos 97 e 98, 
todos dr. Lei nr. 1.711, de 28 
de outubro de W52, licença 
pura tratl!.mento de saúde, 
aos ser·vidoree: Clodoaldo 
Carvalho do Nascimento, Ofi
cial tia Administração. nível 
12-A, trinta (30) dias, contados 
no período de 1°. a ao de de
zembro de 1965; Elza da Silva 
Sbibayama, F'rofessôra Auxi
liar do Ensino Pl'imár·io, nível 
'l, tl·inta (30) dias, contados no 
período de 25 de novembro a 
2·1 de dezembro de 1966, e 
Arminda Abdon Moreira, Ser
vente nível 5, trin ta (30) dias, 
contaclos no período de 2 a 
31 de dezembro de 1966, lo
tados na Divi:;ão de Educação; 
Ana Paixão L~al, Serviçal, 
nível 5-A, dez (lo) dias, con
t::<.tlos no per·iodo de 15 a 24 
de dezembto de 1966; Pe.ulo 
Paes Lobato, Enfermeü·o Au
xiliar, nível 8, oito íS) dia;:;, 
cont&dos no período de 19 a 
26 de uovemhro de 1966; 
Adélia Macedo d<l. Silva, 
Atet~dente, nível 7, trintu (3o) 
dias, contados no período de 
13 de dezem bro de l966 a 11 
de janeiro de 1967; lria.n da 
Silveira. Távora, Atendente, 
nível 7, dez flo) dias, coilta
do:; no período de i 7 a 2ü de 
dezembro de I96ti, c Benedita 
Rodrigt!es da Silva, Auxiliar 
Rural, nivel 3, dez (lo) dius, 
contadvs no período de 9 u 
18 de dezembro de 1966, lo
tados na Divisão ele Saúde, 
iodos rlo Quadro de Funcio
nários Públicos dêsle Terri
tório. 
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As Rt.'partições Públicas [ 
Tm·ritoriaís deverão remeter 
o expediente desiin_ado à pu- 1 bllcação neste DlARIO OFI- 1 CIAL, d!àriamente, até às 1 
13,::.:0 horas, exceto aos sába- l 
€los quando deverão fazê-ia · 
a tP. às 1 1.,30 horas. 

A~ reclamações pertinen
tes à matéria retribuida, nos 
casos de eiTos ou omissões, 
deverão ser formuladas por 
escrito, à Seção de Redação, 
das 9 às 13,30 horas, no má
Jtimo até 72 h o r as após a 
safda dos órgãos oficiais. 

Os originais deverão ser 
datilografados e·autentiêados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuras e emendas. 

EXPEDIENTE 
im~Drema~~ Ofiei~S 

DIRETOR 
JOSÉ MARIA DE BARROS 

. DIÁRIO OFICIAL 
Impresso nas ür_icinas da 1mprensa OHcial 

MACAPA - T. F. AMAPA~ 

ASS I NATUHAS 
Repartições e Parti.culares : 

Seme-stre Cr$ 2.000 
Ano . Cr$ 4.000 
Número avulso .Cr$ 20 

«BRASiLIA - ~ste· Diái'io Oficial é encontraao para Ieltu
l'a no Salã.o · Nacion<_~l e !ntcrnacional da Imprensa, da 

COOPER P RESS, no Brasília Imperial Hotel.» 

Janeiro, 198'7 

1 As Repartiçõ~s Púb1ie&IB 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas até 23 rle 
fevereiro de cada. ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 
. A fim de possibilita;:r a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, soli· 
citamos usem os i.ntvressados 

1 preferencialmen,te cheque ou 
1 vale postal. 

Os suplementos às · edi· 
ções dos órgãos oficiais eó 
s~ lomeceriío aos 11ssinunte@ 

.que as solicitarem no ate da 
assinatura. 

Excetuadas as parll. o ex
terior, que serão . sempre 
unuais, as assinaturas poder
<>a-<\o tomar, em qualquer 
época, por seis meses ou um 
ano. 

O funcionário público fe
deJ•al, terá unt det>conto ds 
10% . Para fazer jú.s a êsse 
desconto, deverá provar estt:~. 

Para ~acilit~r aos assina'!!- I A fi!ll ~e evitar soluçã:o condição no ato da assinatura 
tes a. venilcaçao do prazo ae de contm.mdade no recebr- O custo · ae cada exern
validade de suas assinaturas, mcnto dos jornais, <!. e v e m , plar atrasado dos órgão s 
na parte superior do enderê- os assinantes providencia-r a I oficiais será, na venda avul
ço vão impressos o número respectiva renovação com sa, acrescido de Cr$ 5,00, se , 
do talão de registro, o inês e r ntecedência mínima, de trin- l do mesll!o ano, e de Crlll 

As assinaturas vencidas 
poàer~1) ser suspen.sas sem 
avi?o prévio. o ano em que findará. ta l30) di~s. 10,00, per anG decorrido. 

Pa.Iácio do Govêrno, em I Nr. 5-A/67-GAB 11.943, 
Macapá, 6 de Janeiro de 1967. I • 

. 1 O Governador do Território RESOLVE: 
Gen. Luiz Mendes da Silva Federal do Amapá, usando . · _ A . 

General Luiz Mendes da Silva 
Governador-

Nr. 7/87-GAB 
Governador das atribuições que lhe con- J Des1gn~r Jo~o Candtdo 

r · ferem os itens VII e IX, do , S~a~·E:s F:~hO, O_fiCral de Ad· O Governador do Território 
Nr. 4-A/ 67-GAB artigo 40, do Decl'eto-Lei nr. l mtmstraçao, ,mv~l ~6:C, d_o Federal. do Amapá, usando 

5 839 de 21 de setembro de : Quadro da F uncwnanos Pu- das .atnbuições que lhe eon-
0 Governador do Tenitó- 1943 ' blieos do Govêmo dêste 'l'er- 1 ferem os ítens V!I e IX, do 

rio :Federal do Amapá, usan- ' ritório, exercendo atua!men- artigo •1°, elo Decreto-lei nr. 
do das atribuic,;ões que lhe RESOLVE: te, o cargo ~solado de provi- 5.839, ·de 21 de setembro ·de .. 
COJ.ifer~m os itens VII !·• IX, monto em comissão, símbolo 1943; 
do artigo 4°, do Decreto-lei . Conc~dcr .nos têrmo~ do 5-C, de Diretor cto Serviço de , 
nr. ?·8~9, de 21 . de setembro 

1

1tem I, uo ~.rtJgo 88, combmado M.ministração Geral, par a HESULVE: 
de 19:13, com o o arügos 9'7 e 98, todos da viajar de sua Bede - Maca- . • 

; . , . • Lei m·. 1.7!1, de 28 de outubro PG -, até Be:lém, Estado de . Desrg:uar, .~a forro~ dos ar-
RESOLVE. I de 1952, lice~ça para trat~- Par3., a fim, de tratar d€> as- t.Jgos ' 72 e 7v, da Lei nr. l.~ll. 
C 1 • tê d mento de saude, ans serv1- suntos relacionados com os n,e 28. de outubro de 19::>2, 

iten~ni~Ja~~ a~~~o 88rmg~mbio dol'es: Regina Pinto de Araú,io, 11 interêsses da Administração I Clá~dl~ de Batrods PO~~s .. locdu-
nado com 0 artigo lo? todo-- i Escl'itmárra, ni\•el 10-B,· (30) amapaense. P~il ~ . o ca:.go _e •lCla e 

e d L . • ' 8 J trinta dias contados no pe· Admmistraçli.o, nrvel J4-B, do 
a ei_nr. (/-J11• de i B de_ou- ríodo de io de dezembro de Palácio do Govê.rno em Quadro de Funcionários Ptí.-

t~bro ~e , ~~~~, .~ento e Vlüte I 1966 a 19 de janeiro de l96i, Maeapá, 6 de j a n e i. r' o de blicos do Govêrno dêsto 'l'er-
(~~o) dias o<.>. ncençu .à ges- lotada no Serviço de Admi- 1966. ritório, pat'a respouúer pelo 
tante, ,à~ servidoras: Rlsomar , nistração Geral· Mv.noel Bar- Expediente da Seção da € on-
t•eop?1ctmg. ~e _Albuq ue~q_ue ' boRa Subrinho: Marinhe1ro, 1 Gen. Luiz Mendes da Silva tabilidacte e Tesouraria, Sfrn-. 
1101 ~1r~. 11 ~ ~s~o~a A~xJlla.r : nível 7 quinze (15) dias, con- Go..-ernadol' bolo 3-F, do Serviço de Ad-
de Ensmo I rrmc._ri?, mvel 7, tados ~o período de 15 a 29 mfois traçiio Geral, dmante o 
cdontadbo~ no perr?ao de 1o ~e J~ dezemtro de 1966, lotado Nr. 6/67-GAB impedimento do respectivo 
czem 1 o de 1966 a 3o o e . 8 .•. t ·'ê ·. d s _ titular. 

março de 1967; Dion e Ramo.~ ~~ uperm en.u p.Cia .? ~r . O Governador do Território 
Tomaz, Pro!essôra Auxiliar ' 1~?~d~ Navegaçao-~,U8~_A; A, 1 Feckral do Amapá, usando Palácio do Govêrno, E:m 
do En.sino Primário, nível 7, Julttt \-hermo_n: ' doo S~n,os~ das atribuições que lhe con- Macap~, 6 de )C.:llC~l'O de we·l. 
contaaos no período de 15 de . S~_rvente, .~ 1 .v e 1 5• oezes l fel'em os itens VII e IX, do 
dezembro de 1966 a 14 de a- ~ Svl~ (16) a_as, ~ontad_os no I al'tigo 4o, do Decreto-lei nr. General Luiz MemJP.s da Siiva 
bril de l9!i7, e AmériaaGomes pei.odo de. 30 ~- no6e~br~ 5.33~, de 21 de setembro de Governador 
Martel, Serviçal, nível 5-A, I ~ 1,5 de ~~z~~bro de:> lu6~, lo ' 19-13, . 
contados no pe!'íodo de 15 de ! taaa na -: ... lV!sao ,d~ f rodu7ão, I , . 
dezembro de 1966 a 14 r! e a- i~, _Yal~em . ...r F~_rrelt a da Silva, RESOLVE : 
bril de 1967, tôdas lotadas na i 1.te.baJha.aor, mvel l, ?e,z (lO) j . 
Divisilo de Educação· r.t. aria • dtas, contados no per10no rle Des1gnar na_ torma previst~ 
Li' · d s· .. ' .'l j 12 a 2 i de dezembt·o de 1986, nos artigos 72 c 73, da Le1 

,c:a a. llva e · S~l~a, Aten- 1 lotado nos Serviços Indus- m . 1.7ll, de 28 de outubro de 
~e~_~e. mvel J· . cont.ldos ~o 1 triais, todos do Quadro de !952; Waldemiro D€móstenes 
1 ;no~ôo de ~ ~e d~~~mbro I Funcionários Públicos dêste H.iheir·o, ocupante do cargo de 
d 16 6 a · :'o ce març,o. de I Território. Oricial de Adruiuistração, ní-

Nr. 8í67-GAB 

O GtlVe!·nadOi' do Territó
rio Federal do Amapá, usando 
das atribuições qu e lhe co.u
!erem os itens VII e IX, do 
artign 4°, do DeCl'eto-Lei 
nr. 5 .839, de 21 de setembro 
de 1943. 

~~967, ~ Mar1a do :lesu~ Pmto vel 14_B do Quadro de Fun-
Cordeiro, Serve:ne, ?tvel 5, Palácio do,. Govêrno, em cionario~ Públicos d o Govêmo RESOLVE: 
contado~ D.o ~erw?o ae } 0 d: M~~apá, 6 de jan eiro de dêste Território, exercendo 
f. ~~emLJ~ o de 19ti6 a 00 de 19ut. atualm1mte ·a função gratifi-
mu.~ço o.e 1:,96_7 , lotadas na Dl- cada, oimbolo 3-F, de • Chefe 
v1sao d? Saude: todqs ~er- Gen. Luiz Mendes da Silva da Seção de Contabjlidacle e 
t~ncen_tes a? 9uadroA de l' un- Governador Tesouraria para resnoncte~ 
c~o_n~r10s Publtcos deste Ter- pelo Expediente do serviç~ 
rltorlo. Nr. 5/67-GAB de Administt·ação Gei'al, du-. 

• A j O ,Governador d o Tel'ritório 
Palá~10 do. Goyerno, em 1 Fedêl'a\ do Am~>pá, usando 

Macapa, 6 de Janeiro de 1967 . . das atribuições que lhe con-

rante o impedimento do• res
pectivo titular. 

v 

Elogiar Amaury Guimarães 
Fariut>, ocupa.c te da cargo de 
Assist~nte de Administração, 
nível 14-A, dó Quadro de 
Funcionár!os do Govêrno 
deste Território, atualmente 
exe rcendo e função gratifica
do Símbolo 3-F, de Qhere da 
Seção Je Estradas Je Rodagem, 
lotado na Divisão de Obras, 

\ ferem os itens VII e IX, do 
Gen. Luiz Mendes da Silva i artigo 4°, do Decreto-Lei nr. 

Go"ernador ' i 5.839, de 21 de setembro de 

Palácio do Govêrno, em pela excepcional capa.cida
.Macapa, 6 de janeiro de de de t1·abalh o demcustra-
196?. 'da f:'enta c.o órgão que dirige. 
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----------------------,-=-----------------~---=~=-~-----------------~ 
4.11. - prova de recolhim.e!lto da caução de garan-

tia da proposta. , 
4.12. - prova do ter capital social igual_ ou s_up~

rior a Cr$ 2o.ooo.ooo (vinte milhões de cruze1ros), mte
gealmente r ealizado devidamente registrado em data ante
rioe à publicação dêste Edital. 

4.13 - prova de capacidade financeira, atestada por 
três estabelecin:.cntos bancárto.s idôneos. com data poste
rior à publicação dêste Edital, que comprove o bom con
ceito e a idoneidade financeira da firma. 

4.14 - certidões negativas dos cattórios de Protes-. 
tos e Letras. 

Observações: 
a ) - os documentos poderão ser apre8entadQs em 

original, certidão ou fotocópia completa, aut_e~ticada • em 
tabelião de tal modo que não apresentem duv11!as acerca 
de sua w~lidade. 

b) - os documentos deverilo apresentar firma reco
nhecida, salvo os quo, por sua própria naturezfl:. a dispen
sem, como carteira de identidaúe, título de eleitor, etc. 

c) - Nãe será aceita a proposta da lirma que não 
apresentar a docurueutaçiio prevista ou que não satisfaça 
as condições e exigências dêste Edital. 

5. - Da CauçS.o : 
5.1. - Será exigida dos licitantes caução de _9rS ... 

1.ooo.ooo (Hum Milhão de Cruzeiros) para apresentaçao ~as 
propostas e como garantia da assinatura do respectivo 
contrato de constJ·ução. . 

5.2. - As cauções de garantia da propo:>ta dos dema1s 
concor,.entel3 serão a õles aevolvidas após a assinatura do 
contrato com a firma vencedora. 

5.3. - Será exigida da firma, à quaHoram adjudicadas 
as obras de que tl'a ta o pr·esen te Edital, uma caução con
tmtual de 5% (1únco por cento) do valor glubal. do contt·ato. 

5.<l. - A caução contratual só puder á se e levantada 3o 
(trinta) dias após a entrega e recebimento da obra e auto
rização do Dit·etor da Divisão de Goras. 

G.5. - A caução contratuaJ.não será restituída nos ca
sos rle rescisão do contrato por fraude, má fé, incapacida
de da contratada ou comprometimento da ordem pública. 

6. - Da Aprcsente.çào Das Propostas : 
6.1. - Os concorrentes deverão apresentar suas pro

pestus de preço em envelopes lacrados e rubricados no 
fecho. 

6.2. - Na parte externa do envelope •deverão cons
tar as ~ndicações : 

- nome da firma; 
- referência à concorrênc!a. 

7. - Conteúdo Das P!'opostas : , 
7.1. - Os licitantes iniciari!o suas propostas com a 

declaração de inteira subffiissii.o aos têr mos dêste Edital e 
a tudo que l:le contém no Regulamento Geral de Contabi
lidade Pública. 

7.2. - As propostas de\;erúo cor;ter : 
7.2.1. Pre~lO globlil e metro linear pelo qual a fit'ma 

~e propõe executar t's se1·viços especificados com declara
ção de que nêle estllv incluídas tôdas as despes<1.s co~n. o 
fol'necimento de material e míio de obra, encargos soc1a1s, 
ftlrra mental, equipamento, assistência técnica, administra
çãó, benefício:;, liceuça, impostos. seguros, fiscalização, 
despeses gerai!:!, eventuais, etc. 

8. - Da Abertura das eropostas : 
8.!. - Atertura das propostas de preços se fará pe

rante a Comis.,ão ue Concorrência e represenrantes <los 
pr·oponentes que comparecerem à reunião na de.ta e local 
indicados .oeste Edital. 

8.2. - Os envelopes, contendo as propostas de prc- ' 
ço. serão abertos no d ia e hora lixados neste Edital (item 
1.1.). 

8.3. - Serl:. lavrecta ata da reunião da Comissão de 
Concorrência, em livJ·o próprio, na qual se mencionttrfw 
tôuas as propostas e conc;:>rrências l1avldas durante a reu
nião e que pCtssam interessar ao julgamento. : ... ,. ··. 

8.4. - '!'odor; os membros da Comis~ão de Concor
rêncir. e os representantes das das firmas presentes a essa 
reunião assinarão a àta e rubricarão os documentos apre-
sentados pelos demais llçitantes. ~ • . , 

9. - Da Apuração e Julgamento: -' 
9.1. - As propo::.tas Eerão apuradas e julgadas p~>la 

Comissão de Concorrência, que elaborará o respectivo 
quadro comparativo, com base nas condições dês te Edital. 

9.2. - Não serão levadas om considerb.ção quaitJquer 
orertas e vantagens não previstas neste Edital , nem as 
propostas que contiverem apenas oferecimentos de~redução 
::;ôbre as propostas de menor preço. 

9.3. - Será considerada vencedora e a esta adjudíca
dos 0 3 serviços, a rir ma que apresentar o menor preço tott1l. 

1 o. - Do Contrato: 
10.1 - A firma vencedora sera notílicada ··e ccnYi

daua a assinar dentro de 5 (ci-cco dias corridos, um con
tr·ato pelo qual se obrigu~ ao fiel cumprimento de sua 
pl'Oposta ~ das demais disposições de5ta concon·õncia. 

10.2. - Para assinatura do contrato, será exigido da 
firma vencedora: 

- prova de recolhimento de caução contratual cor
respondente a 5°10 '(cinco por cento) do valor global 
do contrato. 

10.3. - Se dentro do prazo estabelecido a firma ven
cedora não assinar o contrato, perderá direito à caução 
de garantia da proposta (item 5.1.) sem prejuízo de ouh'al:l 
medidas legais. 

1o.4. - Na hipótese d~ fi rma. vencedora não assin2r 
o ?Ontrato, serão convocados, s ucessivamente, os demais 
licitantes por ordem àe classifica<?ão, pat·a fins de a6sin.a
tnra :le cont!'ato e enquanto houver, se bouver conveniên
cia para a administr(l..ção. 

l o.5. - Apllcar·-se-ão ao empreiteiro, ressalvados os 
motivos de fôrça maior, devidamente cumprovados, as 
scguiotos multas: 

- o,lo% do valor total' contratual das obras por dia. 
!lc atr?-.7.0 np. entrega das mesmas; 

lo.5.1. - As multas estabelecidas acima serão aten
didas como illdependcutes B cumulativas. 

lo.6. - A Oiviaão de Obras manterá na obra um 
fi.scal credenciado junto à firma , ao qual competirá a fis
calização das ob1·as e serviço de construção. 

1o.7. - Será prevista a cláusula de rescisão do con
trato, indepem~entem~nte de interpelação judicial ou extra
judicial sem direito à contratada de indenização de 
qualquer espécie. 

lo.8 - O fôro eleito, como domicílio local d0s cún
tratantes, será a cidade de Macapá, 1'erritório Federal do 
Amaor't. 

- l t - Do Regulamento de Preços: 
ll.l. - Não se eogitará de rcajust~meuto de preço 

global do pres.;nte contrato a nfio ser· por motivo .da de
cretaçüo de novos níveis salariais. 

12. - Prescrições Gerais: 
12.1. - 0 :. proponentes poderão ser atendidos na Di

visão de Obras, diàriamentc das 7lo horas às 1 1,3o horas, 
exceto aos sábados e dias nlto úteiS, pa;·a quaisquer escla
recimentos. 

12.2. -- A Conconêncla a que se refere êste Edital 
poderá ser transferida ou anulada, se a~;sim julgar con-
~eniento a .c~missão de Concorrência, sem que caioa aos _ _ _ 
hc1tantes d1relto a reclamação ou indenizações. 

Macapá, lo de janeiL'O de 1957 

Joaquim de Vilhena Neto 
Diretor da. Div. de Obras 

DIVISÃO DE PRODUÇÃO 

A v' I S O 

Chamamos a atE-nção das pessoas abaixo relaciona
das que devem comparecer à Divi:::ao de Produção a fim 
de regularizr.r o ;Jtgttllh:llto ue seus ctéuitos ate G dia 25 
do corrente, data a p,tfti r da quê\.1 será uplicad11 & taxa 
de correção monetária prevista em le l. 

1 - Antero Picanço Furtado 
2 -- Amiraldo Ellei'es Nunes 
3 - Augusto :Mira Junior 
4 - Alvany Machado Rola 
ã - Ben Hur Corrêa Alves 
6 - Claudio Carvalho do Nascimento 

7 - Estevam de Carvalho Costa 

8 - Francisco Climaco Moreira (Herdeiros) 

9 - Joaquim de Jesus Pi0anço 

lo - João de J esus Brito 

11 - José da Silva Bezerra 
12 - Ju\·eual Salgado Canto 

13 - José Porpíno da Silva 
14 - J oão Nobre Canuto 

15 - Judicael Santos Pir·es 

16 - Matao Fujishima 

17 - Matia s Pires 
18 - Onézimo Santana Gc,m\)o 

19 - Raimundo Konato de Jesus 
20 - Severino Alves de Almeida 

Macapá, 2 de janeiro de l!JG7. 

Elfredo Tuvora Gonsalves 
Diretor da D.l'. 

l12.ooo 
73.040 

5~.020 

64.000 
72.(100 

l 'l8.8oo 

60.000 

228.000 

50.000 

40.6'10 

96.o8o 
75.800 

48.410 
65.666 

54.00 0 

93.856 

64.000 

240.000 

51.3oo 
52.800 
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O servidor Amaury Guima·] RESOLVE : 
rães Farias, não obstante os . 
escassos recur·sos e as deH- j Conceder nos têrmos do 
ciências das Máquinars que itei? II, do artig9 88, combi
vêm sendo empregadas uos naco com o~ artigos 92 e 106, 
serviços àa BR-156, conse- todos' da Let nr. 1.711, de 28! 
guiu realizar com a equipa de outubro de 1952, licença 
de servido!·es sob sua di- para ucompauhar pessoa en
reção, um traballlo digno de fêrma da fé!mília, aos set·vido
reconhecimento do Govêrno r es: M.atia Lücia Andrade da 
é povo amapaense, na cohso- S~lva, Prof.essô~a Rurali_sta 
lidaçfw da rodovia que ex- mv~l 9, dczesset~ (16). dtas,. 
paude (J propósito geopolitico COfiillC!OfS no p.enodo ae 29 r 

que determinou a ctiaç!io des- j ~e a~?_:>to a 13 de ~e~e!llbro . 
ta Unidade da Federação. I ue l ~fio, lotada na DIVISao d. e 

' Educação e Antônio Honora-
Palácio do Govêrno em tu de Barros, Mecãntco da 

Maeap:i 6 de janeÚo de Motores a · Combustão, . nível 
19Gí. ' 8-A, trinta (30) di,ls, contados 1 

no petíodo de 31 de P.gôsto 
Gen. Luiz Mendes da Silva I a 2\l da s etem bro de 1006, I 

Govemado1· lotado na Divisão de Obra>1 

I Det·tencentes ao Quadro d e 
Nr. 251-A/66-GAB i?~t~?,ion~~ios , ~),~bH9o_s do Go-

0 Governador do 'l'errltório 1 ve,uu d~ode l e .rhorw. 
Federal . . d_o _Amapá, , usando 1 Palácio do Govêrno, em 
~as t~tr1bu~çoes que 1h~, co~- ~ Macl.l.pá, H de outubro de 
ferem os Jtens V li e lA, o. o 1966 
utigo 4°, do Decrete-lei nr. · 
~l.8U~, de 21 de setembro de Gen. Luiz Mendes da Silva 
1943, f Govermidur 

RESOLVE: 
Nr. 25,H\/66-GAB 

Conceder, nos têl.'mos tlo . . 
item r, do artigo 88, eombi- o Govemador do Terrltóno 
nado com os arti<roG 92 97 e! Federal do Amapá, usando 
98, todos da Lei m . dll, da' das atribuições que lhe con-
28 de outubro de 1952, licença! fer~m os ~tens Vil e IX~ do 
para tratamentc de saüJe, am I a.rtrgo 4°, no Dect8to-le l nr. 
pro;·;·ogação, a0s servidores: 

1
5.S3!:l, de 21 de setembro do 

lilaria VHce Costa Rabelo, 1943, · 
Ascensori&ta, nfvel 8-A, trinta. 
(30) dias, contados no petfod() RESOLVE : 
de 11 de setembro a 10 cie 
outubro de 1966; Catarina Cé- Conceder nos têrmos do 
iia Lobo da §i!va, trinta (30) item· I, elo artigo. 88, combina-

. dias, contados· no período de do com os artigos 92, 97 e 9~. 
13 de setembro ~::. 12 da outu- todos da Lei ur: 1.711, de 28 
bro de 1966; Mineko Hayashi- d<2 outubro de Hl5?., licença 
cla, cento e vi'nte (120) dü!s, pal'a tratama::1to de Saúde, 
contados no nt>eíodo de lt1 de em pr·orrogaç!lo, aos servi
set:Jmbro de -1966 a 11 de ja· dores: Odemira Alberto Ncry, 
ueiro de HJO"/; !vlaria Ruth Auxiliar de Port!lria, nivel8-B, 
Moura. de ArruJa, sessenta quinze (15) dias, contados no 
(50) dias, contados no período 1 per·íocto de 27 de r>etembro 
de 9 de junho a · 7 de agôsto, a 11 de outubro de 1966, lo ta
de ; 9 S6, ocupnntes do curgo ! da na Divisão de Educação; 
de Protessôra do Ensino Pré- : Raimundo Neves Bezerra, Es
P;:imário e Primário, nível ll; t ci'ever!te Datilógráfo, nível 7, 
:M&zia da Conceivão Paiva I quinze (15) dias contados no 
flabelo, lnspeto:.'a do Ensino período de 28 de setembro a 
.Prin;iiJ'io, nível l!, tl'inta (30) 12 de outubro de 1966, lotado 
díes, contadcs no período de ' na Superiuteudênc!a do Abas-
12 de :;:etembro a ll de outu- tecimento SA'l'FA, todos do 
l>w .de 1956, lo t~.das na Divi- Quaúo de Funcionários do 
são de Educação, e Maria Ju· Govêruo dêsto Territót•io. 
rema Mii'anda de O!ivcira, 
J~tend :mte, nível 7, sessenta I Palácio do Govêrno, • e!n · 
(ôo) dias, coutMlos no período J Macapá, 18 de oUtubro ae 
de 2o do ag-ôsto a 18 de ou- , 1966. 
• bt~ ··\ ~g~·s 1 t·•d · ra D'-·~ ~o ~e 1 0 ..' ·<:.-"' ll;._ n / r General Luiz Mendes da Silva 
v•:;ao a e Fi·oauça?, ~o~as c._o j Governa ·tor 
Quauro de J.<·uncwmmos Pu- · ' 
tlicoe do Govêmo dêste 'I'er-1 
ritório. 1 -----

Pn!ácio do Govêrno, em I 
Ma.capá, 11 de outulH'O de 

1 
1966. . 1 

Gon. Luiz. Menden da Silva I 11 _ Q _ Zagury Matriz 
Gov~rnador 

Nr. 252-A/6~-GAB 

O Governador do· Território 1 
Felie;·at do Amapá, usando I 
dt~s atribuições que lhe con-! 
ferem os itens VII e 1X, do I 
&rtigo 4°, do Decreto-lei nr.l! 
5.8:{9, de 21 de setembro de . 
1!JJ:), 

12 - Q - Cent:·al 

13 - .s - Zagury Filial 

1•1 - S - Drog. Amorim 
15 - S -- Drog. do Povo 

16 -- Q - Serrano Matriz 

10 - 'r - Sen a.no Matriz! 

DlAIUO OFIC!A.L 
\ 

Janeiro, 1967 

GOVÊRNO DO TERRrTÚRIO FEDERAL DO AMAPA 
DiVISAO DE OBRAS 

CONCORHi1~C1A PÚBLICA N° 01/67-DO 

EDITAL· 

De ordem do Excelentíssimo Senhor GoverBador do 
Território Federal do Amapá, faço público e dou ciência 
aos intei'essados, em conformidade com o Regulamento 
Geral àe c outabilido,;Je Pública, que nesta data fica aberta 
a Concorrência Pública que ·será realizada nesta Di visão 
de Obras para construc;ão de CEM (lo o) metros lineare.s do 
do Muro Arrimo da cidade de Oiapoque naquê!e Município. 

L - Data e local de abertura: 
l.L - A lic\tação realizar-se-á às to .horas (HBV) do 

dia 26 de janeiro de 1967, na sala onde funciona a. Direto
ria da Divisão de obras, à r ua Mendo.nça Furtado, em Ma
capá, capital do 'l'enitório Federal do Amapá, ocasião em 
que se r ecebe;·á e se procederá a abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços das firmas, lavrando-se 
a ata da l'eunião em Hvro próprio. 

Na mesma oportunidade, a Comissão de Concorrên
cia e os representantes credenciados dils í:ir·mas presentes 
à reunião, deverão I'ubricar tôda::; as vias das propostas 
apresentadas pelos demais concot·rentes. 

2. - Do Objeto: 
2.1. - A presente concorrência tem por finalidade 

contratar a con!ltrução, por empreitada global, de CEM 
(loo) metros d0 Muco de Arrimo da cidade de Oiapoque, 
naquêie Município de acôr-do com as plantas, detlilhes e 
demais el;peciiicações a êles l'eferêntes e normas de ser
viço que, embora não transcritas, passam a fazer parte 
integrante dêste Edital. · 

3. - Das plantas e e~pecificaçÕes: 
;u. - As ]';)lautas, . detalhes e especificações referen

tes aos projetos que são objetos da Concorrêr:cia de que 
trata o pt·esente Edital serão fornecidos aos interessados 
pela Divisão de Obras. 

3.2. - Os dades; plantas e especificavões IGrnecidos 
são considerados p~ntes integrantes dêste Edital, da pro
posta vencedora e do contrato a ser Iirmado, indepe'nden
temente de sua transcrição nesttl documento. 

4. - Da Documentaçã0: 
4.L - Personalidade Jmfdlca da Firma, mediante 

juntada de,: · · · 
·- contrato social ou de firma individual, registraào 

na Junta C0mercial, com ext ·~ssa declm:-ão do capital, in
·clusive alterações posteriores t, ··,bém registr·adas. 

- estatutos e ata da Asse~. "léia quo elegeu a Oire-
, toria com aprovação e registro, quando se tratat• de socie

dades anônimf.s, constituidus de acordo com o Dec~.·eto 
2.627 de :w.01.40, inclusive alterações da Diretoria devida
mente. registrac!as. 

4.2. - IMPOSTOS: Pro,va de quitação de impostos fede
rais e estaduais: 

-- impôsto de circulação;· 
- impôsto de renda \Dec. Lei m. 5.844/43) e adicio-

nai~ restituíveis (Lei 2.862 de 4 Set. 1956) 
- irnpôsto síndica! - empregados 
- impôsto sindical - empt·egadores 
Todos ref.et·entes ao ano em curso. 

4.3. - Lei dos 2/3 - certidão de cumprimeuto~d::ts ext
p·êucias da lei (Decreto 21.921, de 12.8.31), passt~da pelo De
partamento Nàclonal do Trabalho - Div. de Fiscalização 
(Decreto Lei nr. 1.843, de 7.12.1939). 

4.4. - Institutos de Apol:fentadoría e Pensões - pr o
V B: de quitaçtío par-a com os IAP de _que foram contrilmin
tes os empregactos e os · empregadores (Decreto Lei 2.765, 
de 9.ll.l94o) · 

4.5, - Ensino Primário - prova de quitação com 
essas obl'ígações (Lei 4.!4o, de 27.io.64 e Decreto 5.5551 de 
12.1.65), dada pelo óJ•gão da Administraçlio Estadual, do 
Ensino ou certidão do LA.P. 

4.6. - Serviço Eleitoral - prova de quitação com 
a justiça eleitoral (título de eleitor e voto na. última etei
ção) do titular da l'irma. individu:.; l ou do respous<lvel; no 
caso de firma coletiva ou sociedade anônima. 

4.7. - Serviço Militar ·- prova de quit~CifLO referen
te ao titular da firma, no caso de firma individual, ou ao 
reoponsável, no caso de fi l'Ol!!. coletiva em sociedade anô
nima. 

4.8. - CREA - prova de quitação e registro àa rir
ma e dos engenlleiros respousáveie no CREA (Decreto m. · 
3.569, de ll. l:i..l933). 

4.9. - CONEP - prova de inscrição na CONEP, de
. vida mente atualizada l Decreto nr. 58.185, l3.4.6o). 

. 4.lo. - BNH - prova d& quitução p1,1ra com o Ban
co Nacional de H a bitaç~o (Lei 4.38o, de 2Lo8.l9EH - Art. 22). 


	

