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~tlOS DO POUER EXEfUT I VO 
D·i.visão de Obras 

Contrato N.0 l 4/69-SO-DO 

A provo e Publique-se: 

Gent?ral Ivanhoé Gonçalves Marlins 
UoYernador 

Têrmo dr: contrato de Empreitada 
global para execução de serviços de 
recuperação do Grupo J<~scolar «José 
Barroso Tostes», celebrado entre o 
Govêrno do Território Federal do 
Amapá e a Firma Construtora e 
Imobiliária Fonsêc& Ltda .. 

I - Preâmbulo 

1. Contratantes: - O Govêrno do Território Fede
r-a-l da Am~ mst~ t&mo- denomina-do GTF-A-P; 
representado pelo diretor da Divisão de Obras, en
g~nheiro civil Joaquim de Vi lhena Netto e a firma 
Construtora e Imobiliária Fonsêca Ltda ., aqui de
nominada Empreiteira, com escritório estabelecido 
á Avenida 'Senador Lemos, n°. ';83, em Belém , Es
tado do Pará. representada pelo seu bastante Pro
cu rador, senhor José Policarpo de Miranda, resi
dente neste cidade que assin a como representante 
legal da iirma. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cida
de de Macapá , capital do Território Fed E> ral do 
Amapá, no edificio onde funciona a Divisão de 
Obras do GTF-AF, ao'\ onze (11) dias do rnê:-: de 
novembro do ano ele hum mil novecentos em ses
senta (!96~1}. 

JJ - Fundam ento Lt-ga l d u Cont rato 

O presen te térmo d e cont ra to íoi devidamente 
autorizado pelo Excelentissimo Senhor Governador, 
tendo em vista o resultado da reunião da Comissão, 
publicado no Diário Oficial n °s. 1.053 e 1.054, de 21 
e 2.2 de outubro de 19{)9, que em 16.10.1969, fêz o 
recebimt>nto e julgamento elas propostas em atendi
mento ao Ed ital de Tomada de Preços n °. I 0/69-DO, 
publicado no Diário Oficial nr. 1.036 de 22.09.69. 

I II - Objeto Localização e Forma ele Execução · 

rios Se rviçu~ 

1. Localiza~ão e Descrição d os Serviço!':- A Em
preiteira se obriga a ex:ecut.ar pelo regime de em
preitad a g lobal os Se(viços Je re cuperação do pré
dio do Grupo Escolar «José Barroso Tostesx·, loca 
lizado ~rn Vila de Santana, município de Macap:l. 

3. Forma de Execução:- A Empreiteira se obriga a 
executar os serviços na forma dêste contrato, obede 
cendo integral e rigorosamente as descrições, plantas, 
projeto e '=Specificações fornec idos pela Di\' isão de 

Obras, passando tais documer1los a integrar êstt
instrum ento, in clusive os que se referem a a ltera
ções admitidas ou jntroduzidas pelo GTF-AP. 

3. Mio-de-Obra:- A Empreiteira deverá manter 
um engenheiro para repres~ntá-la em matéria de 
ordem técnica e suas relações com a fiscalização na 
obra. Os mestres da obra deverão ser pessoas de 
experiência e idoneidade técnica e pessoal compro
vada e deverão es tar habilitados a presta rem quais
quer esclarecimentos sôbre o serviço. 

IV - Preços, Pagamentos e Dot ações 

1. Preços: - O GTF-AP pagará à Empreiteira 
pela execução dos serviços objeto dêste contrato a 
importância de vinte e nove mil, novecentos e 
quarenta e nove cruzeiros novos e cinqüenta cen 
tav0s (NCr$ 29.94.9,50). 

2. Reajustdmento: - Não se cogitará de reajusta
mento de preço global do presente contrato. 

:5. Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
&erá feito pela Tesouraria do GTF-AP, Jogo após 
rigorosa fiscalização e aceitação pela Divisão de 
Obras dos serviços realizados pela Empreiteira, em 
parcela~, de acôrdo com o andamento dos serviços 
contratados. 

4. Dotação:- A despesa d ecorren te c:om o presen
te contrato ocorrerá p0r conta da s do tações oriun
das do Ministério de Educação e Cultura. de acôr
do com o Plano de Aplicação elaborar:lo pela 
Divisão dE> Educação dêst.e Govêrno , para execução 
das obras no ensino primário. do exercicio de 
1969. 

V - Andamento dos S~rv iços 

l. Cronograma: - 05 serviços terão andamento 
previsto no ~rono~ram2 aprovado pela Divisão d~ 
Obras, admitida a tolerância máxima de 1 0°'0· 

2. Prazo: ·- O prazo para conclusão total dos tra
balhos objeto do presente têrmo e de noventa (90) 
dias consecutivos, contados da data da txpedição da 
primeira ordem de serviço. 

0. Multa:- A Emprei teira ficará sujeita á multa 
moratória de vinte e nove cruzeiros novos e no
venta e quatw centavos (NCr$ 29.94), por dia que 
excede r ao prazo ~ontratual. 

VI - Fiscalização e Aceitação dos Serv içús 

1. Fiscalização:- O GTF-AP fiscalizará a Emprei
teira através da Divisão de Obras, que manterá 
ação fiscalizadora e de modo sistemático e perma
nente, de modo a fazer cumprir o presente con
trato e seus anexos. 

• 
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Territor iais deverão r·emeter ,_ I cingir-se-ão às aaslnatura• 
o expediente desliu~c!o à pu- i anuais renovadas oté 2a de 
bliCt\ção neste OlARIO OFJ- Imprensa Oficial J fevereiro de cada uno e àe 
CIAL, diàriàment~ . até às J · Iniciadas, em qualquer época 
1 ~,/l!'l horas, exc:etn 1ws salnt- DiRETOR ! pelos órgãos competentes. 
rios quando lieVeJ·iin fa7,ê-lo l':\R.LOS DE .. ANDRADE POí\TF.S I A fim de possibilitar a 
'tlfl ita ll,ilO horas. 1 remessa de valôres acompa-

.'\~ recluma(,.'ões p•~rtineu - DIÁJUO OF'ICIAL 1 nhados d~ esclar ecimentos 
IC's :\ mut<:rlr. relribuiuu. nos !mpruss(J nas OY_iciuas !la Imprensa Oficial quanto à sua aplicacllo. soli· 
caws ci~ t;!ITOS ou omie;Bõe:., MA CAPA - rr. F. AMA p A. I citamos usem os interessados 
deverão ser formuladas por 1 pre~erencialmenle cheque ou 
e'!G1'itO, à 3cção . de Redação, i\ S S 1 N A T {; R A S ! vale postal. 
d>t.~< U fts 1:1,131) hoi·as, no mú- Anual NCrS: ?,tiO [ O~ suplemeotos às e<ll· 
~·mn at.é 7~} 0 r 11./".· ~pús a Semestral NCr$ 3,90 J ções dos órg-ãos oticill.lti da 
S!l.l<la dos ótgaos of.t;nl!s I Nrr$ 1,45 . se !oruecer!io aos asslnant(!ll 

() Trimestral ._ 

1 
• o; origmais deverão ser T, que us solicitarem uo ato só 

drltllog!·afados c autenticados. ~'umero 3VldRo NCr$ 0,05 assin:ltut·a. 

~~ft~~~~!~~~àf~,r p~:~c,~~a~~ di- «!mAs
8
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1
l:\ -N E~tc J

1
Hário

1
Ppcial .é e!1codntra

1
do para leitdu- 1

1 

clera?. \t~~~~o~•;:l~cfct'~~~~o ~e~ 
ExcettJ"dol' 11 o n ll r c 0 ex- ra no a ao acwna e l •• <:rnacJOUaJ a mprensa, !\ 1001 p . fa e . 18 8 ·st 
- "' "' - < '' a. COOP'Ii'R Pn ESS no nrasília In,pcrial Hotel.» I tO· ara z : Jl e e 

r~rioT, que serão f em p r c ___ ~ ' desconto, devera provur esta 
a.lUais. its M:sinahll'll8 poder- Ptlra facilitar aos al!oinan· 1 A Hm de evitar soluçfio condição ;w nto da asRiuatnra. 
~~-li o tomar,. em cp:lllqner tes a veriticação do prazo d~:: I de cont'.nuidade no recebi- 1 O de custo cada exemplar 
epoc~a. por se1s ttH~S('S O ti u;n validade de st::ls asslnatuJ'!l.S, mento dos i ornais, cl e v e :n I &trazado dos Mgü.o~? do ori
a•Hl. • na parte superior do enderê- ~ os assi.oantes providenciar a : dais será. no vencia avulsa 

i\4 a::1:;inntu1'as \'enc•itla ~: li ço vã~ impress.os o núm_ero l'e!:peetlva . r~_n?~açr;o com j acrt.'scicla de NCrS 0.~1. . <>e 
p 1H.lu:rtJ ser suspt' li '-:1'' hellt . do tal ao de regJ.stro, .o m<·s e 1 anleccd~oew 1111n r ma. de trJu. 1 do mesmo ano. e d ~ N C r S 
uvlso pr~vfo. 1 o P 'Jtl em que lm(hll'a. ta 1:10) d1a$. ' 0,02. por ano decomdo. 
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2. Aceitação dos Serviços: - A Divisão de Obras 
só aceitará os serviços que estiverem de acôrdo 
com as especificações. Os serviços ou operários 
que não correspondam ·ús necessidades da obra e 
as condições pactuadas, caberá à Empreite ira refa
zê-los ou substituí-los dentro do prazo de 48 horas. 
A aceitação final da obra não acarretará de modo 
algum a exoneração da Empreiteira e seus técnicos 
da responsabilidade civil e técnica por eventos de
correntes ou relacionados com a execução do& ser
viços convencionados e dados como aceitos. 

VIII - Resc isão do Contrato 

I 
I 
I 
I . 
I 

1. Rescisão: ~ O contrato poderá ser rescindido f 

unilateralmente pelo GTF-AP ou bilateralmente, I 
atendida sempre a conveniência administrativa a 
critério do GTF-AP, caberá a rer-cisã0 do contrato I 
independente de interpelação judicial o0ubri geaxçto~ea 5- I 
judicial, quando a Empreiteira: _ 

a) não cumprir quaisquer d e suas 
contra)tuais; _ I 

b transferir, no todo ou em parte os SE'fVI- . . 
1 ços sem prévia autorização do GTF-A P. 

2. Indenizaçfto:- Na hipót~se do item I desta I 
cláusula, à Empreiteira caberá receber Ltnicamente 
os valore~ dos :.erviços executados até a ~ata da I 
rescisão. 

VIII - F'ôro 

Para as questões deco rrente s dêste tênT.o, 
elege-se o fô ro de Macapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coorden&do; àa Divi
são de Obras, lavrei o presente têrmo, em quatro 
(4) vias, que vai assinado pelas partes convencio
nadas. pf::las testemunhas e por mini . 

Maca pá, 11 de novembro de l 969 

Eng.0 Joaquim de Vi lhe na Netto 
Diretor da Divisão de Obras 

José Policarpo de Miranda 
Empreite ira 

.José Wilson da Silva Dias 
Testemunha 

Izamor da Silva e Souza 
Testemunha 

Délcio 3.amos Duarte 
Coordenador 

])ivisâo de Obras 

CONTRATO N.0 l 5/69-SO-DO 

Aprovo e Publique-se: 
Gcnera I h'anboé Gonçalves Martins 

Governador 

Têrmo ele empreHada global para exe
cução de serviço no prédio do Grupo 
E&colar «José Barro!'o Tostesr,, celebrado 
entre o Govêrno do Territó rio ~'ederal 

do Amapá e a firma Construtora e Imo
biliária Fonsêca Ltda. 

I - Preâmbulo 

1. Cont!·atantes: - O Govêrno do Território 
Federal do Amapá, neste têrmo denominado 
GTF-AP, representado pelo Diretor da Divisão de 
Obras, engenheiro civil Joaquim de Vilhena Netto 
e a firma Construtora e Imabiliária Fonsêca Ltda., 
aqui denominada Empreiteira, com escritório esta
belecido à Avenida Senador Lemos, n°. 783, em 
Belém, Es tado do Pará , representada pelo seu bas
tante Procurador, senhor José Policarpo de Miran
da, resident~ nesta cidade, que assina como repre
sentante legal da fi rma. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta 
cidad E' de Macapá, capital do Tt\rritório .Federal do 
Amapá , no edifício onde funciona n Divisão de 
Obras elo GTF-AP aos quatorze (14) dias do mês 
de novembro elo ano de hum mil novecentos e 
sesse nta e nove (1969). 

II -- F undamento Legal do Contrato 

O prese n t-= têrmo do conlrato foi devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Governador, 
no processo n°. 7.5%/69, tendo em vista o resulta
do da reunião da Comissão g•.1e em 11.11.68 fêz. o 
recebimento e julgamento elas propostas em aten
dimento a Carta-Convite expedida a fim de · coletar 
preços para a execução dos serviços nela mencio-
nados. · 

lii - Objeto do Contrato e Forma 
de ExecuÇão dos Serviços 

1. Localízaçãc, e Descrição dos Serviços: - A 
Empreiteira se obriga a executar pelo regim~ de 
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empreitada global os serviços de ampliação do 
Grupo Escolar «José Barroso Tostes», constando 
referidos sen·iços de construção de duas salas d~ 
aula, um conjunto de sanilá1 iv e 1 ecreic coberto. 

2. Forma dt: Execução: - A Empreiteira se 
o briga a executar os serviços na foi ma deste cem
trato, obedecendo integral e rigoro5amt!n te as des
aições, planta;;, proJetos t especificaçÕt!S fornecidos 
pela Divisão de Obras, passando tais documentos 
a integrar Ê'sle instrumento, inclusi\•e os que se 
referem â nllerações admitidas ou introduzidas pelo 
GTF-AP. 

:3. i\Jão-de-Obra: A b:mpreiteira deverá 
manter um engenheiro para represenlá-la em ma
téria de orciem técnica e suas relações com a fisca
lização. Os mestres da obra rieverão ser pessoas de 
experiência e idoneidade técnkA e pessoal compro
vada e deverãu estar habilitado~ a prestar quais
quer esclarecimentos sôbre o ~tt ,·iço. 

\I - Preços, Pagamentos e Dotações 

J. Preços: - O GTF-AP pagatá a Empreitei
I a pela execução dos serviços objt:to déste contra
to a importância de :.ess~nta m1l e c~rn cruzeiro:; 
no,·os e oitento centa,·os (NCrS fiO. I 00,80). 

'1 ReaJUstamento: - .. J:\ão se ..:ogitan) de rea-
JUstamento Je p1 eçu global do pn:stnte contrato. 

3. Forrr.a de Pagamentu: - O pagamento da 
obra será ft:ito ;>ela Tesouraria do GTF-AP, Jogo 
após rigorosa fiscalização e aceitação pela Divisão 
de Obras dos serviço~ realitados pela Empreiteira, 
e em p arcelas, de acôrdo com o andamento dos 1 

se t viç<.s contratados. 

.f. Dola<;ão: - 1\ despesa d~:corren te, com a 
txecução dec;ses serviços será custeada pelas dota
ções. oriundas ào Ministério ria Educação e Cultura 
de acôrdo com o Plano de Aplica~ào elaborado pt
la Divisão de Edu<"açào deste Govhno, para a exe
cução de obras no f'nSIO'I primário. no exercício 
de HHi~J. 

\' - Andamento do!> Sen iço ... 

Cronograma. - üs s~r\'i.;us terão anda
mt>nlu pre\·isto no cn>nogt ama apro,·ado pela Divi
sãt• de Obra:-, admitiria a tolerãnna ma:-:1ma de 
10' O· 

2. Pr 8/.l1: - O p1 ólO para l.'ondusão dos lra
b:.lhos objtlv dv pr~st>nte tê1 mo e dt- non!nla (90) 
dias consecuthos, t·ontado~ rlêi expedição da pri
mei• a o r I em dt sei vi<:o. 

:~. l\lulta: -- /\. Emprtiietra 
multa dt sessenta l:l'll't.eii u::. no\'t>S 
(NC r$ GO. IO) por dia qu~ f:Xt:~d1-1 
tratual. 

ficará sujeita à 
t: dez centavos 

no prazo con-

V I l•'ist'a I ização ,.. A l'eitaçào do~ Ser\'iços 

I. Fiscali:~.ação· - ü G'H'-.-\P Hscalizarâ & 

Empreiteira através da Divisão de Obras que man
terá &ção fiscalizadora de modo -;istematiC•J e pet
manente, de m odo a fater n:mprir o presente con
tJ ato e ::.eus an~xM. 

·> Aceitação dos Serviços: - A Di\·isào de 
Obra só a<·eitará os serviços que E:Sii,·erem de 
acõrdu com as especificações. Os r-erdços ou ope
rá:·ios qu~ não co1respondam as necessidades da 
o bra e à~ eontlições pactuadas, cab~rá à Emprei
t .. ira Jtfazê· IM ou subc;~itui-los dentro do pra7o de 

~ll haras .. \ actita~·ão final da obra não acarretará 
de modo c.lgum a exoneração da empreiteira t 
seus técnicos da responsabilidade ci\·il e ti>cnica 
por eventos decorrentes ou relacionados com a 
exE-cução do~ .;eJ \'iços l'Jnvencionado:; e darlu.: ('Orno 
:lceitos. 

\'li - Hescisào do Contrato 

I. Ht:scísão: - O eontrato poderá ser rescin
dido unilateralmente pelo GTF-AP ou bilate1 almenle, 
atendida sempre a conveniência administraiJYa. 

t\ critério do GTF-AP, caberã a rescJsao cio 
contrato, independentt! de inte rpelação j udiei~! ou 
extra· j'..tdicial, quanuo a Empreiteira : 

a) Não cumprir quaisquPr de suas obrigações 
contratuais; 

b) transfelir, nu todo uu em parte os ::.ervh;os. 
sem prévia Hutorização Jo GTF-/\ P. 

., lndenit.ação: - }';a hipótese do item l de:.
ta cláusula, á l!:mprdltll a cabt:rá 1 eceber ún ica
mente os vsloreo; <.los sei viços ~xecutc.dus até a 
data cia rescisão. 

\'111 - f'õro 

I. Fu1o: - P .. 1a as questões dt>cOITt:'IÜE'S ú~s
te térmo. eleg.::·:.~ u fôro de :\lacaptt. 

Eu, Dólcio Ramos Duarte, coordenad(lr da Di
visão de Obras, la\Tt:Í o presente têt mu. ~:m 
quatro l-4) vias de igua l teor e forrr.a, que \'ai <t:i

sinado pelas partt:s l'UO\'Pncionadas, pelas t~stemu· 
nhas e por mim. 

:\lacapá, H de no,·emb•·o de l9G9 . 

E:ngenht-iru .Jonquim de Vilhena Ndto 
Diretor do Divisão de Oora:-. 

.los(·· Poli<:arpo de i\liranda 
Empreiteira 

tl1anoel de Jesus J\Jiran:Ja 
Testemunha 

Jo:-.~ t>edru Rviriguec; A.l.:ncat 
T~sttinunha 

D~lcio Ramos Duartt 
Coordtmador 

I J i ui ,..,·riu de UI.J r a:-: 
.\prm·o e publique-se: 

(;t!n. lvanhue Gon<;alv~:s ~larlins 
Go\·ernarior 

( \Jn \ t·nlo de cumprornis~us t:: <lt•ll·~n\·üo de 
utl'ibuiçõ<•>~ l'lll r o n (lnvêrno 110 Te•-rJtório I•'L'
dond do Awapa <' n l'r·(f~>itura ~luulcipul dP 
~ ~ ~t.a1-(ilu, na t'u r ma abui)\". 

I. Jlt~J'II?S l ' on v c nclouuclu::-: - U li nn}rn o <h' Te r· 
r l!óriu 1·\•dc••ul d1) Aruspú ulra,és ú:.J Di\'isun dt• Obrul-. 
daqui por dltlllll' <lenomiuudll G i'FA-00, rt·pre:-l•utndo por 
t>t'U llirclOI' .loaquun UI! \'illwn;• .\ t:IW. l'O!{~uht-iro, ni\···1 
22 B. t•xerccndo atuu!nwiHl' o eurg.; l'lll t'l lllJ:::si'.o 5-l' l' 11 

l'relt' IlllfB ~hiiiJt'JPal de .\lawgão. oaqui por lliantt· rll'llO· 
mln11d11 i'~Diz. rPI)restntucla pnr seu 1'''1'1<'111•. H'nlwr 

, Horqm· d<' :-,uuztt l'l'nnl\lnrt. 

4!. Lneul e Dt~tu: - La' rado E' as:.-io:tdo ne:;ta capi
tal. 11u s ... tJt• du ()h isào de Obr.Jt. (iuhinetc du Dirl'túr. 
ao-. doZI.' (12> dtts do mf!s rle non•mLro 1lu <\1111 úl! hum 
mil IIO\'t:•· enlo:.: ,. w')seo10 t' nHE' {l~ti!l). 

:3. Ubj~:lo úu Ct<Il\'i•nJo:- U U l'i'A-IlU l 1tZ iJ P~tMz. 
, u tl~d:..r:u::1tt tlt• tt lrihuic;cil'" I' l'l'l'LH H•!' p:un a t•\.ecuçlw 
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das Sl'l'\'iÇO!\ no prédio ela Escol11 Agrupada de ~lazagão 
\·clho. oo munic1plo de Mazugão, asõim esp<'cificados: 

u) ampliação c aduptação do prédio exbl<'nte: 
u) instalação de uma cuntina: e 
cJ iustaJaçõos sanitá rias. 

1 Fundamento L(•!!al do Con\·fonio: - O prc~<'nte 
convênin fn• lavrado e fLn lamen1ado no ~ 5" .. do arl. lU. 
do Oecret< -Lei D0

• 200, tle 25 de fevereiro 'de 1967. 

5 Ex<·cução: - A execução dos trabalhos cnbcl'á 
ir P.Vl~1z c obeclt:cer·i• as normas tócnicas, p;·ojctos. espe
c iricttções u plano dll tYplicação [omccidos pela Divisão de 
Ouros. 

. * único - O üTfo'A-00 completa rá o~ scr·viços de 
111stallu;ão mertlaole o fv l'n<•cimrnto à Pl\!Mz. dos srgnin
teR equipamentos e loRtal<rçõcs: l>omba elétrica cte il/4 HP 
t> uma tal ixa d'ág-ua prO-molada em ur·us ilit. 

ti. Oobtçi\o: - A dE\spesa uecorroote. orçada em : 
a) dez mi l CI'IIZeiros novos cNCr3 10.0110,00} para os 

servlQos de ampllaçüo c auuplaçüo tlo prédio: 

b) três mil cru1.ciros novos (~CrS a.ono,OO) par:~. a 
instalaçiio da conlin11; 

c) cl<i!S mil eruz~iros nc•vos (~CrS 2.000.00) para ns 
inHalsçõcs snnili•rias, ocon <.'rà por conta das dota\:Ões 
oriundas elo ~llnistél'lO da Educaç;io c Cultura. <le acürde 
com o Plnno de Aplicação clahoruno [H'Ia Oi>·isl1o de Edu
cação dOsrt• Go\'eruo. pu rn excct.~·ão ele Obras no ensino 
primário, no exercício llc 196!!. 

7. nc~pesas: - T<ldl:ls as dl'Spesas at'etuadas para 
a obra ocorrcriin por ront:1 da 1'~1Mz, luclusi\'C as de fis
caliznçi!t> por p:1rte clll CiTF .\·DO. 

H. Fiscnllzn.çilo: - O GTFA-DO flscaliza,·á tl ex<>· 
cuçilo rtos t •nl>u lhlls 11 qualquer t<'mpo e podará cl etormi
llUI' in&IHlções técnicv s i nu~pr.:ud~nt C' <la fiscalizaçfto pcr
mnnente 

9. flc()ulsiçã'l de Numerflrios e Entrrga de Hecursos:
As l'l'4U1Hic,:ões di)S uurnéritri"s scnio l'ncuminhatins li 
Ui\'iSt1o do OlH'AS c a entrega dos r('cursos será feita pl'lo 
::ierviço do 1\drnlulstl·açl\o Uerul (S . .),.G), com outorlzaçi\o 
do üovel'JH\Jcr. 

lO. Pr·cstaciio de Con tfl s: - A P~lillz nrrstur{t cou
!'ls do:; l'CClll' tiOS l'C'Cobitlos no Serviço rle .~dministraçüo 
Geral (SAU), mcchanto opt·csentação de l'uturas. 

! I. Hcscisfio: - Qut~lqu<'r das parte:>, o GTFA-00 
ou u l'~nlz prJdél'Ú a qualquer momento resdflllir· o pr·e
snute cnnvenio. H' oilo l'orcm cumpridus qnais~JU <! r de suas 
clàusulns. 

E, por assim estarem ele acôrclo. assinam o pre•cn
tc conY~niu <•m quatro (~) vias dA ictual teor os represen
tantes elo GTFA-110 e cllt P~1f.lz. cor:l as duas testemunhas 
abaixo, sendo submetido postcr·iorm('fíti' ao autorizo do 
ÜO\'cl'llador do Terl'itório Federal do Amapá. 

cu. Oélcio H11mcu; Dusrle, Coordenador du Oi\'isão 
ele Uhr·ati. pr<•parci c as~lrro ê:.te con\·l!nil). 

\l;~cap:'l, 12 de novembro ele 19J~I. 

Eugcnhelro ,Jollquim dt· \'llht'nu Netto 
Uirctor da Di\·isfw d<· Obras 
l{oc:qu t' rlll Snuzu Pt<nnal'ort 

J)rt>t'ello ~lunicipal de ~1lazngfio 

.Joüo :\urino llia.s 
'l't•:;t<:munhu 

.Jot;é Alctxo dn ~ilvn Linm 
Testemunha 

Dé lc:lo ltllmos Duarte 
C'oon.lcnudor 

Orcomento cstirt':!lll>o rwru 1t ampliaçiiu c aclaptn
~·i\o , iu~:olalução d<: umu c·onlina t• insta lações ~auit;ll'ias 
na l·:~co ln Agr·upada dt• ~iuzagão \'t•lbo. 

Cap. 

" 
1-UO 

11-0ri 
I 11-úO 

ru:~u:\10 DO ORÇA \JE~TO 
Ampliaçiio e Adapta<·ãu 
fostala<;lio d<.' uma ra.ulina 
lnstai.J<;õ~~ Sanitari11s 

To tu I 

;'1/CrS I o.ooo,oo 
1'\Ct·S :-J.ooo,oo 
,'\CrS 2.ooo oo 
N~I-Si5:ÕÕÕ.ÕÕ 

Importa o presonlt' PlliiiO na impoJ·tància de quinze 
mil cruzeiro~ novOI:i (15.!100.00). 

,\lucapá, 1:! <lo non~mbro de JS6!J. 
Engenh"iro .JoMJUit:J de \'ilh•'na Xetto 

J>irélor 
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Orçamento Estimativo para Ampliação e Adap
tação do Prédio da Escola Agrupada de Mazagão 
Velho. 

Item: E s p é c~ .. UuitJ. 

t:iio--
Ql!ant.l P. Uni!. I P. 1'ot~ 

01 lnl'lllluçilo da 
t>l>ra 

02 F:sq ua ri riu s 
Oll Pintura u cal 

Yerba 
!'u2. 

<' cola M<!. 
0-1- Pinlur;t a •)h•o J\12. 
on lnfitulucno 

HíclrAulica 
Otl lllstu I ação 

eléLriCtl 
07 I n.atnln~·ito 

rle t•sgôtu 
O!l lm;tnh•<:llo 

sunitát·la 
OH J.lmpt'Z"' l'ioal 

\' cr l>n 

\ 'erba 

\' or·ua 
\' e1·1.>a 
Soma 

lb.lo 

fl28,oo 
2ílo,oo 

Tra nl:portes 
EvE'nluah; 

Total 
Il l n!.lalaç:io !lo uma 

<'Olllina \ 'rrbn 

45,00 

I. OO 
Jo.oo 

Goo,oo 
bH.óo 

2.112,(\() 
:l.8oo.oo 

·100,00 

Roo,oo 

:~oo,oo 

;joo,oo 
200,00 

1\ (;r$ - H_ .. I2tl,fHI 
<I li4~.1l5 
« n o.H:> 

NCr$ lo.ooo,oo 

3.000,00 

111 [u.-tnlaÇÕl'S 
sanitú rias \'cri.>H 2.noo,oo 

Tola i _Qcr~l. _ __ ___ :\Cr$15.'õoo,~ 
lmpottn o presente orçamento na qcantla ,Jp quinze 

I 
mil cruzeiros uo\·os (:'\CrS lf>.OOO,Oil}. 

~lucup:'l, J2 de uovemhl'O de 191:9. 
Eugt'ullclro ,J U!!Qllim de Vilhena N1~tto 

Din~tor 

Divisao de OlJrn.s 
AproYo c J>ubliC'JlHl-se: 
(i t>ll. I v a uh o é Gunçgl vt~s ~la rlin~ 
O o v e J'lii.HI o r· 

C(iuvôni o de compt·omissos e clelegação de 
t~Ll'ibuiçõcs entre o Govêrno do 'J'erri iÓrio Ft!
cleral do Amupá e a l)refeitura Muoicipul elo 
Oi o (lOQUE', na forma a baixo: 

L. Pari(}S t'nnvcncionnda~:- O Govêroo do Território Fl·
derlll do Amapá, a tr·avés da Uivi~ãC' de Obra~. c'.IHJUi po1· 
diante dcuominnclo (l'n'A-IJO. r·Ppreser!tado pur seu J>irc· 
tor ,Joaquim dC' Vlfhcua Ndto. cngeuheirn, uh·el 22-B. 
exNcentJo atualnH•nte o corgo cm comist-áo f,.(' e & Pt'('[CI
tura :\lunh;ipal do Oiap(IQUC. daqui p<lr diante denominadl:l. 
P~IO. rt>prcst>ntalla po:· seu Preft>ito. seobor Frsnl·isco Gul
lhorme Piuwntu. 
2. Local c l>r~tn:- Ll\\'flldo e os~imHin n~>sfa capital. na 
sede lia Di,·isfin cll' Ob;as, Gabinete do I>it'C'tor. aos tloz" 
(I~) di·IS elo mt>s c novc111bro do :100 de hum mil non·
cento~ e t'(':>St'lltl\ c nove ( I!Jli!J). 
:J. OI.Jjl'lo do Uonvii oio:- O GTFA· DO rnz tL I'MO a decln
•·uç!lo ele ~~ rilHl iÇôi'S c r ecursos para os scniços o serenr 
execut:Uio:; no pr(·dlo do Grupo E.~co lu «.lonqnim Caeturw 
da S.lnl», na sl:cto do ~lun((~fpio do Oiapoque. assim e::;pc
cil'icudos: 

1q Recupen:çiio geral do préclln: 
l>) ln:otulnçüo de uma cantina; e 
c) lnslulu(,.'(lcs saui târias. 

·1. Furl'lament•, Legal rio Convr:n io:- O prt•sid!'nle co nvC!nfu 
rol luvruclo tundt~ meutac\o no~ fl" .. do art. 10. do ll<wrelo
l.ci nv. 21}0, dt• ~5 de fevereiro de 19tii'. 

5. gxecuçiio dt)~ lrlihalhos caberá à P~lO c (lbNltl<'C•ró u.s 
nomras técnkM, proielo!l, cl'pedl'iençih:s 0 plauo dr Aplr 
cnçiio tomc>l'ido.s pl:lla. Uivisüo de (!bras. 

li. Uotuçiio:- A despesa decorren te. orçada em: 
a) Tre1.c mil cruzC'iros no,·os (1\Crs-:a.oon,OO). para os 

l:iCI'ViCOS de l'l'l'\l(ll:!r/H,:ãO ~eP!l) do prédio: 
I.J) Três mil cruzeirus no\·os (XCr$·3.000.00), para u 

inslalnçào ue llllla cunlinn: 
c1 (lu~:~tro mil cru7eiros nO\'CIS cNCr$-~.000,00), para a::; 

instaluçõ~s sauilárius, ccot·t·erá por conta das dutaçõt>t; 
orlundus do Ministério da Educação e Cullur·a, de acôrdo 
com o Plano rlt> Aplicação ~IAI.Jorado peh1 l>h·isào de Edu
cação df>:.te Gc,n:r·no para n cxcruçilo de obras do rnf:rno 
pl·imário, no t>XC'l'cíe'io de 196!l. 
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7. D Pspesas:- T údas as d cspe~as eretundns pura a ob rü 
ocor re rão por conta da P~ I O . inci•Jsive us dt• riscalização 
P<• l' pa rtt• tlu GTPA-UO. 
b. Fi,.ralizaçiio:· O GTFA-DO fi sculizani a <•xecução do ~; 
trabalhos a qoa lqUúl' lt' wpo c podl· rá determinar i nspe
ções tócoicas i nde!)c ntl ente da l isc&liza<·ão pérmanen t~. 

!J. Hequisiçli o de Numerúrios e F.ntr t>ga doE: Recursol:-:
As r eq utsiçÕL'S dos numerllri-os se rã o Pncnmin hadas ú Ui
visão de Ol!ms c a c nlrPga rlo:J r eru r!>os r.Prá feita pl•lo 
Seniço de Ad•:ninlstrn<•fw Gcr!ll (S.A.G.J, com uutod;.ução 
do Guvero!1dor. 
10. Pr estaçl!.n de Cr,nfus:- A PMO prestan\ conto s clo!'i rr
<'Ursoq t·ec~:~l! iel o~o: nu Sl'l',·iço de Alfmmit~ll'llçAo Geral (S.A.G.). 
mediante aprusen tuçüo ele f utura~. 

11. Hescis!io:- Qu!llquer elas parte~. o GTFA-00 ou tt P.\10. 
poderà, <~ qunlf!ue r m omento r esciulli r o ptl':S('nle convl:
nio, se não \'oro:n cumpri rl t~S q11 11 i squ er de suas cláusulAs. 

E. pot· ns~im estarem d tl a;:ôrdo. assinam o prt•se n
te COO\'ên.lu em quatro \' ias de i~ual teor os H•preseotao
tes do GTI~r\-00 e da l'MO, com ns duno; testemunhas 
abaixo, sendo subm cti rlo pos teriormente ao ttutorizo do 
Go\'crnRdor do 'l'e rritôrlo ['\•dNa l el o Amapá. 

Eu, Oél<'io Bamo!l Ouarft'. Coot·den acl or du Oi\'isão 
tle Ubra:;, preparei c assino e~1e co nvênio. 

Mac.:apfl. 12 de ncwmi.Jro de JPtiH 
Engo. Joaquim dl' \ ' ilhC'nR l\('tto 

Diretor· Ju Divisão th! Ob ras 
Francisl:() Guilht•t·mc Pim('nla 

P:·cTeito ~lunicipal de Oiapoque 
('nrlos ~! nnl<'il'O 

Testl•muuhu 

Jo~<' Policarpo d<: ~liran t..la 
Tesl<'mt•ohu 

Dél c· io Hnmc.s f)un r te 
l.'oorri t•n a cl ot·. 

Divisrio de Obras 
Orç·arnento Est irtHIIi\·o pa r;l Heeu:HHaC'àO, Jnslal<içüo dt• 

uma C:antill<l e !u~tula<; ih't! t->una~uia~ . 

llcm Di:>l.'rim inu ção Preço Total (:\CrS) 
I -- ---

f-00 Hecupl: L'!lt;ün 
111 Pin tura ~er;; l 
U::! Jn ;;l nla~·üo bldrúulka 
0.3 l ns1 atac,;ão de upun~lhos 
111 f·'•-rragPn:; 
(),) ' l'f'llldfl() 
06 J H \'t'l'!'OS 

l l-00 Saniü.iri:1s 
UI < 'onst1·u ~;ão ll<' ci;,tcrua 
02 Cuíxa elovndu 
Wi Unmba l'i('lr·lca 
OI ~ 1ào-d c-Obru 
05 Divers!l l' 

111-0() Cnnlina 

SOIUU 

SonHl 

OI ('on:stt'U<;,ão ele uma ennlinn com ór ea 
tl fJroximorlo de Ja.:m m~. tk ut·ôrtlo 
C!Jm u pr ojeto 

HESI'MU: 

!J.ono,oo 
l.noo.oo 
1.000.00 

5oo.oo 
2oü.OO 

Ulno.oo 
:\Cis t:i.ooci':õõ 

J.floo llO 
Hoo.oo 
;:;no.no 
!Joo,oo 
fH>n,oo 

'~õ.üõ 

~l (' t'S·il.ooo.011 

l' AP. 1-00 H r cu pc ra~·iio ::--J( ' rS-1:1.ooo,oo 
« Il IJU lnsllllllÇill'H ban ilúrius • -l.ooo,oo 

111-lltl <'onstr·u~·:it. cfu Cantina :i.oon,oo 
CJi ~) .. !.IolM 

T o t a I i\ I' l'S-2o.ooo,oo 
Importa o pre!'<·ult• or~·am ~n to na quantiu da \'illté 

mil cruzeiros novos (i\C rS-:io.thLO,rH>). 
) lacapa, l2 dt' 110\'ctnhro dt' 196!l 
Eng." .Jonquim rte \'llhenn ~l'llll 

l l irl'ltH' 

1Ji?1i.wio ele Oln·o:-; 
Aprovo e Publique-se: 

(icnPrtll lvaohoé Gonçu l vcs Jlttl'1ins 
ÜO\'er·nadur 

l..'onvcnio do Com promissos c Dl'legaç:io d<• 
At r li.J ulçü<'S e-ntre o Go1·cr no do '['t;l r ritótio [i('
deral do "\m apá c a Preieilur·u Municipa l de 
Amupâ, na forma aiJ;üxiJ: 

I. Purte$ ('ou \·P rlcionaela~:.: - U Gor tlrno do '1\· rrilú
riu Fl"Lieral do .\mapá alr:t \'t's da llt\"!Hào de Ohra s. daqui 
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por cliantl' (lc•uuminada (JlfA·l><l. rC'lHP:et•LJI;ltl<l p• r .... r·u 
Diretor .Joaqujm de \'ilhena );dto. l'IIW·nhe rr·n. tti\t'l ~~·B . 
t•xerc~:ntio ~otualrn< tdt' o C'Jlrgo em ••umb~~~o ;).(' e a 1'1 P

l'E'iluru ~lunltil ai <h- .-üu::pü. Jaqul por <linnw d nnmi~tat:a 
1'.\1:\ . rl'pre~-ot'll l tt<io por st ' ' l'refl'J<n. H. l.l'IJilel \u-ciru<'•· l• J. 

2. L{•t·a l e llutu: - LH\'t'arlo l' nssin:ldo n<•:;ta <:i:lpi
tal. mt H•tlt• da Diril'ilO de ObraJO. liai.Ji •ucl!.' tio lJir•·ll•r. 
uns quatt,rzt• (I.!) <!iH:; d11 mó.> de n ''' mhro <!o bno ti<· 
hum mil nu\'<•<·eu ios <' sesot·ntu t> nuH· (l!Jü!l). 

:J. Ohjcto do <'Mn·t:uio: - O ( ,'J'FA-lJO fot 1\ l'~l:\ a 
<l l! tl líll'<l<,:iio ele al rilJui<,'Õ<•:-: L' rt·r·urs"' ]Jilf a os St-1'\ i:;c•s de 
instaJu~·iic•s cit' un.a CU!IliUil na F'-l'llln r\glupatla tle ~Ílú 
~~~~llll du l•h-xal, loculizadu nn Ll'ltoicipio dt· Amapá. 

I. Fl!tlc!awcnto L{'g-u l dr. l'l'll~c'n'<': - O pn•wn!tl 
<·;,rnênio foí l>tHado lunllamt•urulo pn ~ : •. •. <l tl :\1t". 111. 
do Deert•to-Ll'i nr. ~(.0. dt• ~ii de ft•\·an•i,.o li<· I!Jti7. 

5. l·::o..Pt'lH:'flO: - A "Xl'l!lll;flo elos trul,~!lho$ l'àbl'rit à 
P~JA e uhetiN•f ra IH\ uc.r·nl fts tf>t·n•c:al-. pro.i< lt1!', c~pl'l'ÍÍI<'<>
t;õca P pl no 1lc nplku<;iio l'o rne1::do~ pt'là ll.d~l\(• clt' Otn·as. 

6. Llvlaçü<r: A dC'Sp('~:l dt>t'••rr< ·n tf. <•n·ad11 t'lll 
quatro mil l' ~e1sct·ntos e lrin t;• t' ~l'is L'IUZ';!ir<'l< ur,vC\:; l' 
vinte e cinco 1·unto\'o~ (;\CrS -l.li::li.2:>J, U<'t'rl'l'l'll JlOI <'nnta 
da<; rloi<H.'ÕPs ori uudas el11 .\linl~tt:·r:u d,t E lU<'<•';iit) t' lullu
ra , de ~ll'Õrdn I'OITI o PliL I}U de ,\pliCbÇ~ Ii tt club•n·udo veta 
lli,•isão rlt• E lncaç-iío <i('Sle' Utr\'l•rno. p:na t•;.,.el:tl~·üu !lu 
oiJI'as no t'n:.ino prrmü1io . uo ~:x t> l'ti' iu ele 1nm. 

7. De-Jl!' ·as·- Tllda~. u:. dt·~pf'~rH; dl'tualius para a 
ohrn ocorrerão por <'oll!;t da l',\lA. iu<·lu~i\ L' us d•· fisl'.dl
zuç:io por p !ll'lP !lo G I' F.\- L'ú. 

8, Fi:;c•n lizaçiio: - O (lTI~A-Dü tiscnliz,nú n execH
ç!lo dn.; trl:lbalhos a quillfllll'l' ll'lllPll I' pndt·rú dt.>lumin;.r· 
ln~pe~·iít's tê<'llil'hS inllt'pcucft•nt~s ll'i íi~t·alrz;t•:ilo pl'rOJuuen· 
ti'. 

!1. llequlsit;fín de );unH.•:-àrins c Entt'<'r.l'á dr.s ltP,'lll'
sos: - .\;; l'Cqlii~i~·ílcs clus IJU!ltl'l'àrios b<ll'ilo encnm iuha
dus ú llivisiio ti!" Obntt; c H entn·~:t dtl" l't>Cttl'-'•>:-> .~crú tt· l
ra pelo S<!n·i<,:o rlc A lmir!lliltn<,·úo Uu·ul cSAII), e!Jm unto ti
za~·:io do Oorl'rnadnr. 

lO. l'r•.oslaçüo lil' ( 'ontu;;: - A I ,\].-\ prer,tarú rnulll'> 
tio-; ru·ut·,o::; rr·cd>ilft•S un ~"'n rc,·o cl<' A<lm rn!~ tt aç.::v <•tl'UI 
(SAGI. lll l'dlêtlllü npl'(• t;t•ntaçr1o tlt' F<! tUrns. 

11. llescb;ão: - Qutdl}Ut'l' lias portt!'. u GTF.\-110 
ou a P.\TA , porl 1•ra a qualquer m• rnenlu rcs<'indi r <' prl.'~t'n
t c c·onvénio, HC nüo furem eumpr:das quai:-.q!Jl'r <le suus 
<:lúUblii:IS. 

E. p<J r asl'im t•s!a n ·m de ueúrclo. assin:lm o prt'"l' llto 
••on \' Í'nío e ru q ua lro {4) \'la:; d c ;g11:1l lt·u r t.~ r e pl'l't>•·ntnn
II'S do CiTF.\· UO <' dn P,\t t\, com a~ tlu:.~'l tetill'!lHmlws 
aba ixo, sr·ndo submeLido p<J:>lt·riornlt'llk ao autorizo 110 
Uo\'(' 1 uftrlor do 'l't•rril ório h'Ut'ral tlo .\mapú. 

Eu ln:•k!o Ramo;; ll11artP, ('of•rtll•:wdtt l' da Di\'hiiP 
til' Ohrns. prc•pa rel L' af'~íno C'<tl' <:Ctll\t'nít~. 

Macap:í. I I de OO\!'Illbro dt· l!Jrifl 
En~·· .J naquilll dt• \'l l ht•na :--lcUt> 

l l'rl'lor da t:h·i~fw c:.• <lbrns 
L<'OI!I• ) :'\a"t· i m~ntu 

l'rel't>ito ~lunidpul rlt• :\mnpil 
La ud I'\' l}m·i I'Ú7. Me 'Ide:; 

· '1\•:-; temuuha 
.luiio ~~·usn 
T<·>IC!llllfiiW 

I)(· lHo lü11110:-< l l ual'lú 
Cthll <lenatlu r· 

Segwulu Zmw R!eitora l do Gumorcn 
de ;_llfl('liJHÍ - :"'.CÇJU lida Cirl'll JtscriçOu
capital elo Tc'l'l'ilôrio Fec/( l'uf elo A ' iW]Jtí 

EDITAL 
O lloutM Antônio Alllt'no l'tH:c·a .. Ju i;: EI~Hornl 
<I<'Sl!l 2'\ 7.uua tl<• .\ lhcaoa - Sro!_!undu t ircuns
criçà•l - f·upilal do f'N.riiiÍI'in i'!·llt'l'JI do .-\ul:•
pa. ua l'nrnta fhl Lr· t l'le .. 

Fnz saber qlll' <'111 \'lrtutk dP lliill ~-oc encoutral' t•l!l 
nPsla <1:'. ZolJa Elt'iloru l !JS elt'ilon·s <·scnll!Jdo~ p ,ru s··r
\'Í l'\'111 nas t'IE: i ~·ões Jo pró~lmo dia ao. fi<·a nlt•·l'3tl'' o 
edltnl lfp t•. rir outubro do cnrr(' lll l.' UII 'J , nublil'lldo nn 
« Uitlfi 11 Oficia h> o0 • l.IJH. ct c Oli- LU.b9, pu r a q Út' chug-uc no 
conhel'intcnl~t tle t<tdu:~ maodou cxpl~Uir o pr, ~Pute editul. 
ua !ormu l e~àl: 

·l''. ~J c.sa l!ecPptora - Iostituto c' (• t::. deste ' l'rr tit{>t'io 
(IET:\). 

l'nra 2". ~I\'~Íil'ill - ExpéiJito t·unhu Fr.r l'o. 
i". ~ ~e~a lkcl'pln r,\ - Es<·ota l!d1•01a r ~lain - l'ôr

lll rle S:wt<t ua 



:~a . e 4a.-fE:iras, :25 e 26 de novernbro de l 969 

Par a Presidente - F1·anci!;eo .:.\dail de lima 
Para 2°. Mesário -- Wu lmir !'<.!.~soa FP-rrC'ira 
: 1a. M.;lsa Receptora- Giná~io f'emiuino de Ma::ap<'i. 
Para Suplente - rtaimundQ Brago de Almeida. 

13~. ilfcsn. Receptora - lnstilutu cto Educação dêstc 
'l't•r-ritóri o (IE'f r\). 

Par11 P re~;i.deulc - Micllel Abrhão. digo, Abtahão 
Para 1". Mcsilrio - AlteYir CnvalcRntC' Lopes de 

Souza 
Para SccrctáriCI - MarizP. Tava rl'!'; Pimtlnt.el 
w•. ~tesa Receptora - Giná~io Feminino do :'.Taeapá 
Para Pccsillente - Edras Pinheiro Tôrrcs 
I;~ . Mesa Hoccplorn - Ginftsio F('miniuo de Maca pu 
Para 2Q. Mesário - .José Ribaulat· Pa.staoa 
Pat·a Secretário - !Vianocl ~lnnte fie AI rncida 
I!:P. Mt'sa Recepto ra - Ginúsio Fl'minioo de Macapá. 
Para l'rC'Si rlentc -Paulo Maciel do Almeida 
2l3ª. Mt):;a l{<'r.cpt.:>ra - lnslituto !lc l~duca~ão dêste 

Terri tório (iETA) 
Plira Presidente - ,\ulónlú Cabl'tll de Castro 
21n. ~lesa Rc'C'eptora --Grupo E~colar Purá 
Para PrC'sidenlc - Aurélio Lobnto de Sonm 
Pal'U Secretário - DJoCiides Franco .Mont'Al ve l'n o 
Pura Suplente - - JosC'IUál' Mendl·S de Souza 

2fla. Mesa Recepto;·e - l !l-:;tituto tle Et.lucth;ão dêstc 
'f erritôrio (I ET A) 

Para Pr·esidunte - José Dias Puçanha 
2ô~. :\1esa Receptora - Escola Rut'H l de Macaconry 
P&ra J>r·e:;ide:ntc - lbimundo :Vl ent.les :\1<:~cbado 

Para 1°. Mesário - Autõuio de M:evêcto Costa 
Par·a 29. Mesário - ,Jon l .Jansc'n H.otfri gucs 
l'ara ::iccrelár·io - ,João Anastr.it:iu dos Santos, Ma

no~! IJr ito Braga 
Pura Suplente - Rt!nedilo Chaycs do :--lasc:imcuto 

2í". i\I~sn Rl!ccptom - Esc·olu Rural do Santo Ao-
tõoio da Pedreira 

Pa ra PresitleHlc - f.>n11nuel Serrn c Si!VIl 
Pura 1°. Mesôrio - Ubaldino SoarC's Picauço 
Pu rn 2°. Mes!trio - J o só :t\ ey Pica nço 
Pa ra Secret:il'io - Raimundo dC' Souza Picanço 
Para Suplente - Raimundo Soa re" Piranço 
;;oa. ~Te:'a Receptora - Escnln. llildC'rnar Maia 

Vila de ::lnntuua 

:\~'.' iU 

Para Pr<?sidenll'- ,Jos6 Luiz Augusto Freiro 
P<1rn 1° MeHát·io - Haimundo Queiroz dos Enutos 
PMa 2°. Mesário - Edoa I'\azaré de Souza Sa ruivu 
P11ra Sec rctsrio - Higluo Oliuni 
i>a1·a Suplentt' - Frauc::isco ~,!C'dC'iroíl de Art1 tí j o 
:l~a. :Vícsa lü·ceptor'' - Escola Hutal de Serra do 

Para Secrl'ló r io - Artur Go n~\ü l ves dos Santos 
l'aru Supleute - Jo;:;é dt' Hibamat· Guerreiro 

iW1• Mesa Heecptora - Instituto dC' Et!Lwa~·üo dêf'lt: 
T0rritürio (JETA) 

l'a1·o Secretário - Jorge Armandn Frf'íltts elo Amoral 
:li~. \[e;:a Recr ptom - Giml~io Femin ino de Macapâ 

Para Prcsident<· - \\'!l~ou liMvulho 
Para 2". :\lcsúrio -- Raimundo Dr:1~~ Chucre 
Par•a Secretário - J\i lza Lobuto Pereira 
as. l\·l esa Hec:cptor a - Grupo EHCOlt!l' Coal'ar.y Nun es 
Pn ra Sec;·etál'io - Mot·la .iosé Rocha ele Andrade 
aua. Mesa RE>ceptont -- 0inúsio Femin ino de Mat:upá 
Para Pl·e~ icl entc - ,Juramli r Pinheiro tio t'as1r(J 
J20. Mesa Heceptora - E~;co l tt 1\ural de ?ôrto Grande 
Para Presidente' - ~lanoel dtl ~nuí',>1 Mareco 
.f3n. i\'leí;a Hecl·pttl!'n ·- Et'cola Huml do Ferreira 

Gomes 
P:1ra Presidc·nr e - \\'alter da Siil•n Gui:narã,~s 

Pura 1°. ~les~u·io - A l berto· úc• Alcftmar·a Penulber 
P11ra Socrf'tór-lo - Terluliano dt' Oliveira Cambraia 
Ptmt. Supl!!ole - Cél[a Aldemi t·u dC' Souza Albu-

((UC'r que 
·W'. Mesll llcccptora - lnsti tn lo de Educação tlêsle 

Tet·r·H(J;·io [IE'l',.\) 
Para Secrctú1·io - Braulino 13orges Pim ('n!el Nelo 
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J5a. Mesa Receptora - Grupo E~eolar Coaraey 
Nunes 

Para Sec:r·et;h·ia - Do1·aJi ra tla Sih·a Ramos lia.u-
luária 

.lfin. ~i <'sa Heceptora - Ginásio Feminino de l\'lacapú 
Pat·a 10. ~1esát·io - Ubiracy do Azevedo Pi call(;o 
•179 • Mesa Heceptora - Grupo Esrolar Coa racy 

i'\un6's 
Para Presidente - · Domingos de Quoit·oz VosQtii?S 
Pa ra. 1°. Mesá r io -- Adilson Araújo 
Para 2'\ Me~;i. rio - Oavitl Pimentel 
4tl~. Mesa Hoceplora - Gt·upo Escolar Pnrã 
Pura Srcretárin - .leovana Plcbei r o e Silva 
E. para constar e chcgat• ao coullecim~nto de lodos. 

~~xpede-R<! o pl'esenle. P?r<t ser afixado no l ugar de cos
tumP. e publicado nn «Orgão Oficü.d » do Governo deste 
Território. Dado e passado nesta cidnde de Maellpá, capi
tal LIO Território Fedrt:ll do Amapá, aos vinte c ctneo 
di as do mê,; de novembro do ano de hum mil novecentos 
~~ sosser.tn c nove. Eu, Eloy ~fontt' iro Nuoes, - Esct·ivão 
E leítor<t l , subwrevi. 

Antônio Alberto Pacca 
Juiz Eloi!om l 

~~--~--~~~--~~~~~~~~~~ 

Serviço de Arlministraçao Geral 
SEÇÃO DO lVI.'\TERIAL 

Tf:RMO DE RECEBIMENTO Nll. 41/ fi9 
Das fõ lhas n"s. 55 e 56 do l!vro de Têrmos de Recebi

ment•) de Bens, t ranscreve-se o seguinte: •' J.'êrmo de Rece
bimento n°. 41/69 - Aos vinLE' e sete dias do mês de " u
tubro do ano de mil novecentos e sP.ssenta E' nove. nesta 
cidade de :VJ:acapá, c<~pital do Território FEde!'fll do Amapá. 
foi recebido pela Seção do Material do SAG o seguinte 
material: n) Uma Maquin 1 de escrever Oli\·etti. modêlo 
Tc:::l<ne :3/46, n°. 237.ll79, ao preço de NCrS 2.660,00 (dois 
mil. seisc.:enlos c sessenta cruzeiros novos); (1) Uma mAqui
na de escrever OlivetiL f'l~trlca, modéio Teckne 4 i:~5 . nO,. 
6.5ii0 748, ao preço de NCr$ 2.960,00 (dois mil, oovecenttJs e 
sessentll cruzeiros novo'3). O refe rido materi11l foi adquirido 
pelo Gov0rno d ês te Terri tório à firma Irmãos Zagury Cia. 
Ltda., ao preÇo de NCrS 5.620,(\0 (cinco mil. seicentos e vin
te cruzeiros novos), confor me Nota Fiscal n°. 000015 - sé
rie B3. datada de 23 de outubro de 1969. Do que. para 
constar, foi lavrado o presente têrmo que vai assinE-do pe
lo chefe da Seçâo do Materia l do SA G. AlmoxariEe Gera l 
e visada pelo senhor diretor do Serviço de Administração 
Geral (assinatura!>). Capitãc~Tenente AFN-.RRM, F rancisco 
Medeiros de Araújo. chefe cin Seção rlo Material Elo SAG. 
Walter Batista Nery, Almoxarife Geral e Walriem irc' Demós
te nes Ribeiro. dire~o t· do Ser vi ço de Administnlt;'Í!O Gcl'al. 

Confr:re: 
Francisco Medeiros de Araújo 
Chefe da S!!Çâv do M<ltcrl:~l 

T ÊfUIO DE ltECEBlll-lf•:.'iTO F'\ 0 • 42/ 69. 
Ua s fõlhas n°s. 56 c 57 do livro de Termos de Hecc

bimcnto de· Bens. transcreve-se o segui nte: «Têrmo ele Hc
ccbimento u0 . 4:!i tl9 - Aos vinte o nove dius <lo i.L:ês de 
outubro do ano dP mil novecentos e sessenta e nove, nes
tu. ci t!atle dO :,ftwapa, capital <lo T e l'l'i tório F('deral du 
Amap~. l'ui J'Ccehido pela Scçiío do .\'lt)lcr iol do Sr\G o 
seguinte malL·;ial: ( I J Um Jeep Willy!', mo~&lo CJ-6-6z2.t. 
côt' verde Maj<•rt\a, tipo lt·llO- lS6!J, sct· i(' 9·622·J. 11°. Otrltü5 
com motor de G ci lindros n° . H\J-35:!9S:l, chtlpa Oficial n". 
4lll com os acos!>ÓI'ios macaM, f'have de roda e t riã.ngu· 
lo d ~ aegut·anç11 . rleslioado ao Serviço dé !\.dministra.çii.o 
Ger al: (1) Cu~ .l t<'j; 'vVillys modê:o t.:.J-6-6224, côt• \'t>rde 
Majorco. tipo H-111 - HJ69, Ré1ie U-6224. u0 • OIU26J, com mo
tol· dC' 6 cilindros n". 139-:3529lH, ehapa oficial n°. 4J5, com 
os acessórios macaco cnrn Ctlbo, cbu v e r! e rodu c 1'rián
gu lo tJ(' segurança, destinad o it Divír;HO de Educat;üll. O r·e
iet·ido lflllkrh:l fvi udquiridn pl'lú Gov'2 rno clêste Territó
rio à fll•ma Trmii•)S Zn~uçy Ciu Ltr.la, no preço de :"lCr $ ... 
l t.H5G.01,} (doze mil. seiscenlos \' cinqii(~n!a ci'UZPit'O!I uovns) 
Chdi:l, purfàzendo um tora! de .I\C1·S 25.HOO,OO (vinto o c ineo 
mil e tr·ezunlos l' ruzeirot: novos), conforme ~oias Fiscais 

1 n<>s. OOOUlti t' 000137 - série IJ2, datndM do 27 de outu
bro de lllti9. Do que, para conslnr , fui lcwrado o presente 
têrmo que vai asr.inud o pelo Chefe da 8e<;ão do Ma.tel'ial 
elo SAG, Almoxn 1· iYe Ot:r a l e v isaclo pelo senho r· Oiretor 
do Set·viço de Administ1·nção Gcru l • (assinalu ras). Capitão
'l'cncntc AFi\-l!itm, [•'runiÜS{'O Medeiros de Aratiiu. Chéfe 
da Seção do Material, \\'allcr 13atü-ta Nery. Àlmoxarilo 
Geral <.: Waldcmirtl DemósttcnC's Hibciro. DirNor do Sen,i
co cte Aclmini:; lmçüo GNal. 

C: o v [ere: 
Francisco Medl'iros de Araújo 

Chefl:l da Sc~\ão do :'.JaiNial 


	

