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EDITAL 

Tumada dt! Preços n°. 13 GH-00 

COLÉGIO COf\lERCIAL D0 A}It-\PA 

De ordem do Excelenlissimo s~nhot Guver na
dor do Ten itório Federa l do ,\ nwpu, faz<"mos pú
blico e damos ciência ao~ intert::>l'aco:-, dt- a<.:õrdo 
com o Rt>gu lamento-G ... rnl de Contal>ilrd.utle .Pública 
e a Lei 11°. 20U, de ft'n~reiro de: l !;t:i"l , L}lH: ne:>rn 
da la fica abe r ta a preseute Tomada de Pncos plH n 
u constJ u~:,·üo do Cul(•gio C(.t11trcial du :\n.apa, ll(:' .'i

ta capital. 
1. Data e Local: 

l.J . - A licita~·i.iu realhar-::.e-á as 16·0l.i hot&S do 
dia l (i de dezembro de 1969, na Szla dt R<." uniões 
do Fal<icio do Govêrno do Território, rtesta ~.:apitai, 
ocasião em que se receberá e ~e pruet lerá a 
abertura d.:>s ~nvelopes contendo as propt,stas cl~ 
preços d<:1s Jirmas. Na me~ma oportunidade, a C.r 
missão e os representantes cred~:n<:iados das fit mas 
p resentes u re união deverão rubricar tõdas as vias 
das propustas apresen tadas pelos dE-mais con<·or
r entes. 
:.! . Do Objeto: 

2. 1. - A presctl1 e Tomada de Prec,:os t..:m por 
Cinali1ade contratar a construção, por empreitada 
global, do Col0gio Comercial do 1\mapa, de acõrdo 
1:om as p lanta~ de a rquiletuta . de inst&l&çôes, dda· 
lhes e detnais ~:spe('Üicações, normas de ser\"iço, que 
en,buta nih• ttanscdtas, passam a faz<.'r parte inte
grante dêste Edital. 

:.l. Das Plan tas e Esptcific<H;ô"'s: 
3.1. - :\s p lantas dt> arquitenm:. in~ta lações, 

dt ta lhcs e espedficações rtfen:-ntes aos p1 ojêtoS 
que são objt-to da Tomada de Proço:; d..: que trata 
o pres(:nte Sdito l, St:lâO rurneciclas pela DldS:ãü de 
Obra~, meclianlf• o fo t'n<:cimentu du pape l hc liogra
fic·> pt::lu interessado , diúriamente, nas hor~s ttot 
ma is d~ e xpediPnte. 

:3.3. - Os dados, plnntas. espeeilicaç0es forne
cidos séi.o tOtl::>ideradll!> part~s in1::gt anlts deste Edi
tal, r a proposta 'enC'edora e contrnto a str iim,ú
do. indtpendente cie sua t nmseri('fiu 11':!StP d,ot:ll 

menlo 
.f Dos Concorrentes: 

-t.l. - Pvderão c:oncotrer tôdas as firma~ IJ- ' 
galmente regü;tradas p[ ra e:.-et:uçilo de ubt as pa• <:1 

ê5h; Govêrno. no Sen·i:;o de Admir,ist ração Geral 
(SAG). 

·!2. - ,\Jém da documentac,ã(l ~:: ... igirlu p11ra 

t'a':.lastnltllt-Uto no ~':!tTi.,·o dF- .\uministraç[(o Geral 
(Si\G) dest~ G( vênw. as firm~s int .. rt:ssaclii..; deve
rão apresentar ainda a Comi:-sfto 03 s~guintes dc
cumentos. 

a) C:-:pital Sutial :- Pru\·a de t .. r cHpital social 
igu.tl ou sup~tior [) cem C! lll~ÍI0:J ll0\'0:, (NC r·S . . . 
1 tiO,OO), integralmente realizado t' de,•i lat~it:nte re
gistrado em da1a pu~lerior ú pu bti<.:at.;àl> dcst.:: Erlital. 

b) C tpadiade T0cnka:- Pro\·u de rapar:id ade 
tecnica d,1 li1 m:~. alt:stadu por entidê:1de.5 parJ as 
quais tu1ha eonstl ui elo obra;; eongêncrcs de "rt:a 
cumtJ urdH, por U11i h: de. iguais ou aproximadas a 
da p r€:..~nte prop, sta . 
5 Cunl:h;~~t s d '-' F.~~igênt!i:.t~: 

:i 1. - C<onçã(,: ~I:! r <l ~::xigitJ:-1 ll;::, fu·m:;:. int('
re~~ada" <::.!•tçiiu ele cl~z !J1i! cr,,~eJrus novos 
(NCrS 1 O.IJI10.lJ0.1 p& rn oprt:>~n1 ação dns propnstas e 

, como gar;mtia ciu n<: ... in<ltUtCJ d•J re:-;pecti,:o cuntratu 
de cnnc::tr;,ç-::;.0. 

§ Único - O 1ecolhimenLo da caução será 
elo:tu~do p\."lü c .!H.:urTI:! J1t~ apó.s <i"Í"' i mente. pelo 
Pr_sid~!.te •:Ju To:n;,du CÍê Pret;\1';, 

5.2 - Do.s t m:argo~: 

a) A linDa v.:nccdu,a eumpdir;"t o (omecimeoto 
ck todo:> P.; mat'='~·iais, G L :.;;.•cu(j:lD do~ servi<;OS, 
in!-:lnla(,i.'tl do cLmteiru e P,p.tipt~m 11to.; nec.:s:.,u ws 

, ,'1 <.:omplt:ta e pP l'(eifa f!d i fk.-tl'Ü'J cl,, irnC1vt:l. 
b) A finna t:ümpt"tit'd tunda a l',Jinp l ~:t tJt nt.ação 

do pmjdo fomecião com l'Úiculo:,, ti~::La lh es de t:Xe

eução que s:~ fizen:m t~o..·~~s:.anos a cun:-;tr u ~ã lJ. b~m 
comt' e:. t''-'et:u<;üo ch: todu;; tJ:> e!1Saios, \ erificat;ões 
e pruva3 d~ nnlt>rinis que Úl! em 1 xi. ~HJ~.;s pt:la [is
<.:ali.wçfio. 

c) A drm~ :,e rcspun-;abl!iZGt .1 por quat,;qut-r 
danos p .... ~sO.lH Oll maten:ds qui! ocorn:rtm clura!lt~ 
n exe~•Jçcio I<:! ubn1. i:1dusi\·.-: a teJ c.:il os: p~lo pa
gamen'o d:..' ::.<~g•Jru:>, h'l'l)~ to,, l<::is ~ol'ia i s e tõJa ~ 
quak1u~r rt~~:)e.,a r~iet\:·nle ú obrJ, inclush o:: lit:<·n
c,:as ~rn r ·~ ;)' • t ~i~,,e, mllt11ll[>.dS, r~:gt.:.lfLJS, t:lc. 
li. Das Pl O[Ju t::t.:• 

li.l. -· Os cun~.:utTentt-,:; de\· ·c5·J atJre.-.tnt·tt suas 
pru11ustas dt: ;n·.!ttJS em etwelup•· <' lut·rud,h ~.: rubJ i
tados no iecho1 ~utn .. o stgutt l~ • <·unL~ údu: 

~> D.:clarac;:io d.:: iu f~ira sn.;Jni,:;i"w no:; t<~rmos 

dê:;t~ Edit~il l~ a tudo o que s,• co.Jté tn no R~ gula, 
DI i:' lHO < ;01 al dé ConlabilirLl'lt! t>úblic;4, ~~ n L-:i :2 ~)l) 
de lé\eteÍII• J,~ I (;7: 

b) p, e<;u glob:;J rle cadn :.Ndt,lJ rr.~tn ando-se 
<.o Guvi'rnu o di,·~iL !l<"· l·o nlrolar cacto st-r"\' it;o CJU 
tutalmLrlt~: a ui.Jrfl; 

('l Pré!ZtJ, em dias t:on ido:;, ·p:ur~ ~:<•r.dusão d. 
c:;v:la ()IH J" 

à) Orçau!enlo gt! t a! com diseriminaçàll orça
mellt:lria. qu ,nticLrlt: de• str\·ico, prt:(:n~ nnit11 i:.os e 
total: 
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As Hepartlções Públicas I E x p E D I E N i"'2"' t:' · As RepaJ•tiçõt~s Públicas 
'l'errltorials deverão remeter · 1. 1 ,!_. ! cinglr -se-llo às aasinatura11 
o expediente destinado à pu- 1 J auu&is renovadas até 28 de 
blica<;ão oeste [)JAlUO úFI- 1 h111prensa Ofieinl 1 fever eiro de cads. ano e àE 
CIAL, dlàriamcnt~. até às 1 

• luloiadns, em qualquer época 
lil}lO bOl'as, exr.!!tn nos Mtba- 1 DIRETOR ! pelos órgãos competentes. 
ti'os quando deverão fazê-lo ' CA.RLOS DE ANDRADE PONTES A fim de possibilitar a 
11.tP. :\q 11,30 hor·as. 1 reiDtiBt'la oe valõres ncompa-

1\'l t•eclamações pertiueo- DIARIO OFJCIAL 1 uilados ele esclarecimeatus 
tcs il mutérlr relri iH!iúa, nos l lllpn.H; ~:<o llliS Or_ic>inas da imprensa Oficial ; quanto 1\ i' U!l. aplicação. sol!· 
casos de erros ou omissõeH, MACAPA - 1'. !<'. AMAI' A' ! citamos usem oi:! Interessados 
devel'ào ser formul:ldas por -- [ preferencialmente r:heque ou 
eqcrlto, !l 8eção de f{cdação, A ~ S l N A T C H A 5 ! vale postal. 
d,." 9 às lH.~U horas. no mó- Anual N(r:i: 7,~0 ! Os SU !>lcrnentos às edl· 
x'mn nté 72 h o r as após a " • 
slitda dos Õl'gãns oficia is. Semestral NCr.., 3,90 • ções dos úrgiloe oliciais oa 

T rimestral NC'r $ 1,45 se for·oecerlio aos asslnsnteF 
Os originais dt>verão ser 11 ·t t ( 

l l\]l'lnler·o c.,•u]S ('• NC.,·::. o o· qu e UG so Cl a r l'm no 11 o 8 I 
t atiiO~ r·aradn~; e autenticados, l' .. . · ·v • :> nssin:ttura. 
ressalvadas. por rt uem cte di -
reito , rasura f.> ,. ~~meneias. «BRASlLL\ - Este Uiárfo 0ticial r encontrado para teitu- O hm~ioHário público tec>· 

Excolu•;cla" lt@ ":\!'f· o ex- ra no Salão Nacional e llj~c,rnacifJnal dn l mpren~a. di\ I dOe~al , ptera urru desconto • ue 
... ~ •· " COOPEit PRE8&. no Brasília Innl!rial Hotel., 

1
1 ta· 11ru azer jus u cstl! 

tP.rlnr, que s~rii.o !'um p r e 1 desconto, duverA provc..r e~:;ta 
á •l ':f.tiS. U!. llEswaturas poder- Para rac;Uitur aos assinao- I A fim df' ev itar solução I condiçào no Ato da assinatura, 
~ ·~- ao to~mr .. om qunlqucr tos a verificação do prazq d" 1 de contnuiôttde no recebi- O de custo cada exemplar 
epueu. por S t'l:i nw~es 011 um validade de suas assinnturas.l l':'l&oto dos jornais, de vem I atrazarlo dos órgão!:l do ofi
a'lo. 1 na p9rte !Superior do endcré· os assinantes providenciar u ! ciais será, no venda avulsa 

A." d!l:o; l na tura~ venddes 

1 

co vão Impressos o nlnne,ro l'e~'<per.tivu renovaç&o com j acrescida de NCr$ 0,01, ge 
pouer ·:~" 1:1 e 1· Rnspt· nsas ~;em do tuláu <!e registro, o mês e antecedência min i rna. de trin-

1 

do mes mo ano, e de N <..,r $ 
aviso prév iO. o i'Oil em que fin<.!AJ·ú. t1t (~W) dias. 0,02, por ano dc?.Corrido. 

e) C ronograma de ::;erviço a ser aprovado 
pela Divisão de Obras. 

7. Da abertura das prop0stas: 
7.1. - A abertura das propostas de preços 

far-.::e-á perante a Comissão designada pelo Exce
lentissimo Senhor Governador e representantes dos 
proponentes que comparecerem à reunião no dia, 
hora e local indicado neste Edita L 

7.2. - As propostas serão apuradas e julgadas 
pela Comissão que elaborará o respectivo quadro 
comparativo, com base nas condiçõe;; dêste Edit al 
para posterior hom ologação pelo Excelentissimo 
Senhor Governador. 

7.3 - Será considerada vencedora e a esta 
ad j udicados os serviço5, a firma que apresen tar a 
a melhor proposta para execução dos ~erviços. 

a. Do Contrato: 
8.1. - Assi na tura :- Após o aprovo do Exm.0 

S r. Governador, em at11 de reunião para recebimen
to das propostas, a firma vencedora será convidada 
a assina r um contrato pa ra execução dos serviços 
objeto dêste Edital pelo qual se obriga ao fie l 
cumprimento de sua proposta e das demais dispo
sições d esta tomada de preços. 

8.2. - Inicio das Obras:- A expedição àa or
dem de iní~io das obras será somente a partir de 
janeiro do próximo E:'xercíci::J. 

8.3. - Dotação:- As d espesas decorrentes com os 
termos de contra~os ocorrerão por conta de dotações 
próprias, de acôrdo com pl anejamentos prévia
mente aprovados. 

IJ.':l. - Pagamento:- O pagamento á firma 
t:onstrutora será efetuado m ediante solicitação ao 
Govêrno do Território e de acôrdo r.om BoleUns de 
Medições dos serviços expedidos pela Divisão de 
Obras. 

9. Prescrições Gerais:-

9.1 . - Os proponentes poderão ser a te ndidos 
na Divisão de Obras, diàriamente, nas horas nor
mais de expediente, para quaisquer escla recimentos 
a respeito do assunto. 

9.2. - A Tomada tie Preços a que se refere 
êste Edital poderá ~er transferida ou anul&da, se 
as propostas apresentadas para as construções não 
interessarem ao Govêrno do Território, sem que 

caiba aos licitantes o direito de reclamação ou 
indenização. 

9.3. - Será facuJtêldo aos proponentes a ida 
ao canteiro dE; trabalhos para se cettificarem de 
$U a natureza, dWculdades que possam apresentar 
ao rendimento dos serviços, admitindo-se em con
sequêllcia, conhecimen to perfeito dos locais das 
obras. 

Macapá, 26 de novembro de 1969 
CE:'l. Adálvaro Alves Cav"llcanti 

Presidente 
Eng.V Joaquim de Vilhena Neto 

Membro 

Cap. F rancisco Medeiros de Ar~újo 
Membro 

Div'isâo lle Obras 
Aprovo e Publique-~e: 

General Ivanhoé Gonçalve~ Martins 
Govemador 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N.c 14/ ô9-DO 

Sede dQ S e rviço de Geografia e Estatística. 
A rmazém para Silos, Garagem e Escola «Castro 
Alves~, construção de residências. 

De ordern do Excelentissimo ::>enhor Governa
dor d o Território Federa l do Amapá, fdzemos pú
blico e damos ciência aos interessados, de acôrdo 
com o Regulamento Geral de Contabilidade Públi
ca e a Lei n.0 200, de fevere iro rle 1967, que nesta 
data fica aberta a presente Tomada de Preços para 
execução de obras neste Território. 

1. Data e Local : 

1.1 - A licitação realizar-se-à às 9:00 horas 
do dia 15 d e dezembro de 1%9, na sala de Reu
niões do Palácio do Govêrno do Território, nesta 
capital, ocasião em que se receberá e se procederá 
a abertura dos envelopes conten do as propostas de 
preços das firmas. Na mesma oportunid!idt a Co
missão e os r epresentantf's credenciados das firmas 
p resentes à reunião deverão rubricar tôdas as vias 
das pro postas apr esentadas pelos dt>mHis concorren . 
tes. 
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-------------------------------------~--~--~-~--~-------=-----~----~--~~~---------.~ 
~. Do Objeto: 

.!.1. - A pres nte Tomada de preços t~m por 
iin&litlãôe contratttt a I:!X.!ct:çilo de cada obra adian-
te bptl'i [icada, por tmprdtada giobal, dt: 2CÔt'do 

com plontas dt l:ll quitetura, de i nstalaçõ~::s, deta
lhe.:> e rh::mais e:.pe i' tlic~u; ie:;, normas d~ sen•i;;o. • 
que emb«Jr:l não transctttus. pa=-sc.m a fazer par-
te integrante dêstt l!:d l<.l. 

:! 2. - As obres ubj ·to da pre~,onle Tomada 
de Pre<_>o:. compreendem os seguitts scr\'iço:.: 

a) Construçãu do trliftdo-se.Je elo Serviço de 
Geograrw e [';<;tltli:llkH; 

b) Con:- lnl çéiu de um At maém de Silos, p[ll u 
u Oi visão de Pr u·.lu~·iir>; 

l:) Con'>tru~·ão ele uma Garagem e Amoxsn[arlo 
para a Oivisào de t>rod ução . 11a Fazendmhu; 

ti) Constnu;tio du Escola «Ca.:>lro :-'\h' e "i , ne~ta 
capital ; 

e) Cvn~truç1u <h: dua , t· ... sidências p:1ra sen·i
dort:s no bairro Je:-;us de Nuzar0: 

• f) C\lr,struc:.o de duas rc:-:sidênd~s pHa sen·i-
üor es no baino .Jut·art"a~ang<> . 

3. Dr.:; Plantas e Esp~dfku<;Ü"S: 

.l.l. -- :h plantas de at quzteturo. instalaçõ~s. 
delc lht:'> c e::-pe~·ificu<;õe:. reierentts a11S projt>tus 
qut s;1o objeto ti·, Tum:1da dt> Pr .. ço.- de 4U<' 
trata o prtSc!llt: T:d itn I se r;in ft. rneudos pd ;1 Di \'Í 

sao dl· Obras. medtante o r, mecimt'ntu do pap~l 
htlit)gráfit:r) pelo i nl~: e-~Hd 1, dti. tia:·ner. te, nas hora~ 
twr:n&b de e~peclienle. . 

:$.:!. - Os tlacio:>. pl· nlas esperifí.::;çõ~s [l> rne
<:idos ,;;o c·nn~iderrtritts pat te~ l!HeJl'àlltéS dê:;t~ 
Editul, da pn•:JOsb venceclor.1 ... do contrato n :;er 
firmado, iu.lepencl('nt·· d~ 5ttn ltaascri:;ao nc:ste d•}
cum•·nto. 

-1. 1), 1s C'on<'nrrenlec;: 

-} I. - Podl'!l:~ · ~ cunnJI'I'er llidas as flrnut_.; le-
galmentt- 1 egbtnHn.· 1 <11: a ~-~t:cuc;àú olt obra::. 
pé!ta l':-l<:. G l\'Cl'll!t, .10 Sei 'dçu de r\Jmini~tru..;iio 
G ... ral (S: \ (;) , 

5. ( 'ondic:iie:. cit• Exi~(·nci· -;: 

.i. l. C~tu..;liu: - S l"t ,..xigi rJa ,J·1s lirmas in· 
tcresS[l lc.~ C" lh;ào de qua11·o mil ,.. ~Jllinh~::ntu.:> cru
tein s O()\'Os (·I.!)GO.OO). [>'li a apr~sentação Ja pro
post 1 glob:;l I! como garantih <IH a~:>illatut .• do res 
pedh·o contt al o de l'On~tr w;cic. Entr t!lanto. exrgrr· 
se- • caução clt: hum utll t'f llk ... ro' novos (:\C1 $ ... 
1.001•.0:.:} por caria obr:1 I'«·l:tcia 

§ 1°. t l n:·colhim•!nto ria l'atH;ào :-.er.~ eietuarlo 
p~lo con~..,JI'I'cnte após def~riml!nl<J pelo P! e:.idenk 
cta Tumarh ti~:: r' r ~;:o~. 

5.'! . - Do~ Enca rgt,s: - <:) ~\ firm:t 
ra CJmp<:>ti r il o for IHH'itn ~ntn de todos o:. 
a exent<;iio dos :;;u\'i<,·tlS, in stulaçâo do 
e t>q uip :.~ menlos nt-•···~·sa t ios n ru:-nple1.tl 

·c .liftc<H;,io do:-; imch·~:i:;; 

b) A firm a s~ l't>Sponsabtl.?.ara : 

\'!•nct:do
mahf'i::ti>, 

ca nteim 
,.. p~ 1feilu 

- por q 1 ds pt• r rlnnn~ P"'~S'1ais ou m:'lt~ri'lis 
q ue oconerem durw1tr- :J .. x~ntcâr) la obru in ·lu-
s i\·e a te rt:•.!Í l'llS: 

- pdo pagamento d ~> ~eguros imoostos, Leb 
S<•Ciai:; .. a t<id .. s t:' qnubquer despesáS rder.-ntes i1 
obra . inclu:-i•:P ,I h·<·nçn l'm 1 epar·tiÇÕt"s :nunicipai:-:-. 
r~gí~l rn~: . e h~. 

•i. [)as Propo~tn.;: 

() l. - Os COJH'•JII'"'lltes cle\'Hào ap•·t:s~ntar J 
suas pn•t)tJstn.; de prt'<;11s e m em• dope~ lac1 a dos ~ I 
rub1 i«'a,in"i '10 fêdto. cctm o ~tguinte •·onto:ii'I Ct: 

n} DecJ:,raçio cl• inteira .~u~lnis~:~o acs t~rmos 
dêst·· Edital c u tudo qu~ :.-e conlCi·n no Reguln
n:entll liPrai de Contabil:dade P "lblit·r e a Ld ::co. 
d Ít\·ereito ue Ulhí; 

b) Preço ~lob~l dbtln • p· ru c..srl'i obra. te~e~
\':tnc1o-se a c Go\·~rrw o d: 1 dto (!t> conl r:1tar eaaa 
s~n·iço ou ht!tltlJI_nte .1 ub · a: _ 

c) Praln. em dib co:ndo~. i)Sta com:lnsao clt
cada obra; 

cl) ~ )rç Hnent0 geral co:n <iis..!n:dtw.,:ão urrét
m~nt:iria, quanl!f'JCir!t$ cie :, 1 vic;ns, prel,'O" unit:u,os 
e tolub: 

t>) Crono"t3!l1i.l de s • \ ir:o a ,.;.•r <l 11'0\'<1 ~'J ,pela 
Di\'bàu de OI; I ele;, / 

7. I )a J\bt·rtu: a ch.!' P1 o} t:1s: 
7.1 . - ,\ abertu: n lr.s pt· P'1st:h c1·' p1 ~::<;o ic~r

sc-:i p~:rnnt a t..:omio::siio dl!si·~nn in p!!IC> E . ..:..:ele:11JS
simn Sonhor Gn,:~t n:.tdnr •' ll'PI'~~Lillantes dos nro
P 1:1e1oles CJllt: comp·,rct·~rcm a n~união no (~ta. lllol a 
e lot:'i l indi ·arlo!; neste Fdil:l l. 

7.:!. - A:. nnmo~las -.t-rüo aptuurln~ - JUigada:
pdn c,)mt~s..i, qLH' clab trara o re~ > · ih ,1 quadro 
eonmaretiVt• eom base ll'b ccn ltçi s I; t' Erfirnl. 
p·1ríl. post .. ri~t homo:o~· ção pt'lu Ex ·lenii .... simo Se
nhor (;llv .. rnar]c.r. 

7.::!. - ::;~1,\ t.'CtiUII.lerat.h ,·ct.ce iora l. n t:·t·t ac:
judit>:«dos 0"' serviçoc;, a ftl ma que apre"it!nl~t· n me
ihor prnp lt.h pot n o.:-.:tcllçftv do!' -.er\'iço-.. 

B. Un Cont1 ,1l.J: 

f:.J.- A'•in:.lltl l a. - r\pó,; o uprrn•o do Extn.u 
.::>1. (irn·cm:Hior. t·m ·1ta de :·eundo JHl!'a re~:t>billliC'll
t•J das prop•"hi; .. fitm<~ \'ence:1iorn -.~:r.l tOII'.IOa

Ja a us;in·,; um ~·ontt~tlo p.trn e:xtcuç:.lo do:;; s ... t\'1-

Ç:J.'i obJdo cJc,.lt: E lital, p.·lo qu:1l s- ohrig: ao 11el 

l'Utnprimt>nt·J d·~ "'ua ptopo:-lrt t: da:. lc:muis rli5pu· 
siçcie-: ele.;!.« Tomncln rt,• Prec;ns. 

ll.:!. . - lnicln rltl:- Obr:.s: -\ ::xp:.· di.;~... da or
dt!ls t dt:! inki 1 du.; ob:·,1s ;t!rit .;;()m,~nte ~l p"rlll' cls• 

i:-~neir11 du nrit:·dtnol t•:o.;cn:kio. 
. :u. --. 01)taçil<1: t\s rlespe$<1.:. d•>\.''tl'l't:nlet ~· c;m 
os tênno,; de <o llrnto:; (H.ut'I ~~i 1 p.;:· 1. Jttta da~ c.u
taçõ :-s <•IÍI.Ill h1s lo l\11!Jl..;L61 in •l·> ln•~, :t•l', 'rçl!llt:n
tad<l s 110 t:xerdr·i" d!: t.mi\.1. 

l!A . - Pa ~Rtnt;ntu: O p lg.J.~klllo il frr;nu cuns
tnttM<l ser:t dduado mt lianle .solid~ •• t;..io no G -
\'t'l'll(l do T~Irilúril) I! cl ' acv: !n com B llc i~..; i':! 
Mediçues cln:; :..1:'1 \ h,o. ..-xp!:'dJ loJ' pela DH·i:-fiu CP 

Obr t. 

~}. Pr~:.; ·tilioe-. Gerab: 
'J 1. - Q,; proponent ,; po1 •r5o ~e• ::t w.ifl,J, 

na L>ivt!;a , de Obras. d :.l'ianH!•lte. na~ horfls nm· 
m<ti;; de t:'\.p~Hent .. , parJ 1unis sJer e~c'.ue,·imentos 
a re.•;peitu do uSSUUh>. 

~J...:.- A 'T'11malt: d P teÇCls :l que S" ret!· 
(•:;te E iiLnl pwlc rú ~er tr.m-.f~lida 11\1 anui... la.!>· • :
pru1)rl~ ta· apr!:!· n,adn<; ~Jarn as l'Onst uçt'l-;; tlÜ 

intt:r~.:s,.;:;n·ro r o ~:n\'l'l no d•) 'l\•1 ritó: h, :;em !l'f 
caibfl : es ]il·ih PI<''· u uireitf' dt• reclam;H:i;" 011 

; ndt ni.:açilP. 
!J.:~. SPr;, fal.!ulr acill nL:; pnJrYII1ent,.~ B idn 

ao l':lnt~·iro de trabalhos pru•a se 1'-:l'tifkarem d •. 
sua natw•·'.a, dific'uldndc qtt..! p~_.s d ;.pt·e~~·ntnt• ntl 
1 enclim -nsu do.; -.e r \'J~·o ... , aclmítin Jo ~e em t:on:-.L

quênt:i;~ ('«Jllh ·C:Í'11(•uto pet·f ·it 1 G">,; t..J~·ai,.; t:n, 
nhra-.. 

l'vln{ap:i, . .!4 ri·. no\·emb ·o cl~" HJMI 
C<'l. Ad ,)\• r 1 Ah·es Cavakonti 

Ptbidente 
Enu.0 Jll_.quim de Vilhen<~ Netr; 

i.\Iembro 
1..'ap Frand,;co ~l<>r.J.,iro-: oe t\r auj•J 

: lt~mbt1' 
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Div'i.Wio de ObTas 

AprvV(l e Publique-se: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

ED IT AL 

Tomada de Preços N°. 15/69-DO 

Ampliação do Hospital Ger::.. l de Macapá 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governa
dor do Território Federal do Amapá, fazem os pú
blico e damos ciência aos interessados, de acôrdo 
com o Regulamento Geral de Contabilidade pública 
e a Lei n°. 200, de fevereiro de 1967, que nesta 
data fica abert& . a presen te Tomada de Preços pa
ra construção do Hospital da Pediatria , nesta capi
ta I. 

1. Data e Local: 

l.l . - A licitação realizar-se-á ás 16:00 horas 
do dia 19 de dezembro de 1969, na sala de reu 
niões do Palácio do Governo do Território, nesta 
capital, ocasião em que se receberá e se procederá 
a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços das firmas. Na mesma opor tu nidade a Co
missão e os represen tantes credenciados das firmas 
presentes à reunião deverão rubricar tôdas as vias 
das propostas apresentadas pelos demais concor
rentes. 

•) Do Objeto: 

2.1. - A presente Tomada de Preços tem por 
finalidade contratar a construção d"o prédiu do Hos
pital da Pediatria, de acôrdo com plantas de ar-
9.uite_tura, de instalações, d~talhes e demais especi
flcaçoes, normas de serviço, glle embora nãú trans
critas, passam a fazer parte integrante dêste Eàital. 
3. Das Plantas e Especificações: 

3.1. - As pla ntas de arquitetu ra, instala~ões, 
detalh_es e . especificações refen:ntes aos projetos 
q ue sao ObJe to da Tomada de Preços de .:tue trata 
o presente Edital serão fornecidas pela Divisão de 
S?bras, m ediante o fornecimento do papel heliográ
fico {:leld interessado, diàriamente, nas hor&s nor
mais de expediente. 

3.2. - Os dados, plantas, especifidações for
necidos são considerados partt::s integrantes dêste 
Edital, da proposta vencedora e do contrato a ~er 
firmado, ind ependt>nte de sua transcrição neste do
cumento. 

i. Dos Concorrentes: 

-l.l. - Poderão concorr er tôdas as firmas le
galmente registradas para execução de obras para 
êste Govêrno. r:o Serviço de Adm inistração Geral 
(SAG). 

4.2. - Além da documentação e~igida para 
cadast1 amento no Serviço de Administração Geral 
ISAG), dêste Govfrno, as firmas inlere5sadas deve
rão apresentar ainda a Comissão os seguintes do
cumentos: 

a) Capital Social: - Prova de ter capital so
cial igu&l ou superior a cem mil cruzeiros novos 
(NCr$ 100 .000,00), integralmente realizado e devida
mente registrado em data posterior à publicação 
dêste Edital. 

b) Capacidade Técnica: - Prova de capacida
de técni<·a da firma , atestado por entidades pa ra 

as quais tenha construído o bras congêneres de área 
construída por unidade iguais ou aproximadas à da 
presente proposta. 

5. Cond ições de Exigências: 

5.1. - Caução: - Será exigid& das firmas 
interessada!: caução de cinco mil cruzei ros novos 
(NCr$ 5.000,00) para apresentação das propostas e 
co mo ga rantia da assinatura do resp~ctivo contrato 
de construção. 

§ 1 o O recolhimento da caução será efetua
do pêlo concorrente após deferimento pelo presi
dente da Tomada de Preços. 

5.2. - Dos Encargos: -- a) à firma ve ncedora 
competirá o fornecimento de todos os materiais, a 
execução pos serviços, instalação do canteiro e 
equipamen to necessários à completa e perfeita edi
ficação do imóvel. 

b} à fi r ma competirá a inda a complementação 
do projeto fornecid6 com cálculos, detalhes de exe
cução que se f izerem necessários à construção, bem 
como a execução pela fiscalização. 

c) A firma se responsabilizará: 

- por quaisquer danos pessoais ou materiais 
que ocorrerem durante a execução da obra , indu · 
s ive a tert:eiros; 

- pelo pagamento de segu ros, impr>stos, Leis 
Sociais e a tôdas e a quaisquer despesas referentes 
à obra, inclusive licença em repartições municipais , 
registros. etc. 

5. Das Propostas: 

6.1. - Os concorrentes deverão apresenta r suas 
propostas d<: preços em env elopes lacradas e rubri · 
cados no fêcho, com o seguinte contP.údo: 

a) Declaração de inteira submissão aos têrmos 
dêste Edital e a tudo que se contém no Regula
m en to G~ral de Co n tabilidade Pública e a Lei n .O 
200, de fev erei ro de 1967; 

b) Preço global e de cada serviço, reservando-se 
ao Governo o dü·eito de contratar cada serviço ou 
totalmente a obr&; 

c) Prazo, f"11 dias corridos, para conclusão d~ 
cada obra; 

d) O;·çamento geral con~ discrhninação orça~ 

mentária, quantidades de servh;os, p reçc.s unitários 
e totais; 

e) Cronograma de st::rviço a ser aprovà"do pela 
Divisão de Obras. 

7. Da Abertura das Proposb.ts: 

7. 1. -- A a bertura das propostas de preços 
far-se -á perante a Comissão designada pelo Exmo. 
Sr. Governador e representantes dos propor.entes que 
comparecerem à r~união no dia, hora P. loca l indi
cados neste Edital. 

7.2. - As propostas seràv apuradas e julgadas 
pela Con::issão qu~ elaborará o respectivo quadro 
comparativo, com ba~e nas cond ições deste Ed ita l, 
para posterior homologação pelo Exmo. Sr. Govf:'r
nador. 

7.3. - Será ccnside rada vencedora e a esta ad
judicados os serviços. a firma· que apresentar a m P.
Ihor proposta para execução dos !'erviços. 
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8 Do Contrato: 

8.1. - A~sinatura: - Após o aprovo do Exmo. 
Sr. Governador, t>m ata de reunião para recebimen
to das propostas, a firma vencedc.ra será convidada 
a assinar um contra to para execução dos serviços 
objetos d ês tt: Edital, pelo q ual se obriga ao fiel cum
primento de sua proposta e das demais disposições 
desta Tomada de Preços. 

8.2 - Início das Obras: - A expedição da or
dem de inicio das obras será somente a partir de 
janeiro do próximo exercício. 

13.3. - Dotação: - As despesas decorrentes com 
o têrmo de cont rato ocorrerão por conta das dota- ' 
ções próprias, de acôrdo com planejamt ntos previa
mente aprovad os. 

8.4. - Pagamento: - O pagamento à firma ' 
const rutora st:rá efetuado mediante solicitação ao 
Govêrno do Território e d e acôrdo com Boletins 
de Med ições dos serviços expedidos pela Divisão 
da Obras . 

!.J. Prescrições Gerais: 

9.1. - Os proponentes poderão ser atendidos 
na Divisão de O bras. dià riamente, na3 horas nor
mais rle expediente, para quaisquer esclarecimentos 
a respeito do assunto. 

9.'l. - A Tomada de Preços a que se refere 
êste Edital poderá ser transferida ou anulada, se 
as propostas apresentadas para as construções não 
interessarem ao Govêrno do T~rritório, c;em que 
caiba aos licitantes o direito de reclamação ou 
indenização. 

9.3. - Será facu ltada aos proponentes a ida ao 
canteiro d e trabalhos para se certi11careu. d e sua 
natur eza, dificuldad~s que possa apresentar ao ren
dim ento dos serviços, admitindo-se em consequên
cia conhecimento perfeito dos locais das obras. 

Macapá. 26 de novembro de 1969 

Cel. Adálvaro Alves Cavalca n ti 
Presiden te 

Enl{ 0 .Joaquim de Vilhena Neto 
Membr.) 

Cap Prancisto Medeiros de Araújo 
Membro 

Di u'isfio de Obras 
Aprovo e Publique-s<: : 

(;eneral Jvanhoe- Gonçalves !\1a rtin s 
Governado r 

COF! A AUT~NTJCA da ata da reunião 
para r t>cebimento e julg amento de propos
tas para ~xecução dos servil;os a serem 
PXPcutados na C1aragem THritorial. 

Ao!-. dezoito dias do mês de novembro do ano 
de h um mil novecentos e s~ssenta e nove (18.11.1969), 
no prédio onde funciona a Divisão de Obras, s ita 
na rua Mendon ça Furtado, n r. 63, nesta cidade, pe
rante os Engenheiros J oaquim de V ilhena Neto, 
Diretor da Divisão de Obras, José Aleixo da Silva 
Lim::t e Douglas Lobato Lopes, componentes da 
Comissão incumbida do recebimento e j ulgamento 
de propo!.tas para a execução dos serviços de re
paros e adaptações no prédio da Garagem Territo
rial, nesta cidad e. compareceu o senhor .Josf> Poli-
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carpo de Miranda , Procurador da firma Construtora 
e Imobiliária Fonsêca Ltda. a fim de tomar parte 
na citada licitação. As demais firmas para as quais 
foram enviad&s cartas-convites para a execução dos 
serviços acim a referidos, não compareceram a esta 
reunião. Precisamente, às 11 :00 horas deu-se inicio 
aos trabalhos da Comissão, acolhendo-se a proposta 
da única firma concorrente, que apresenta o se 
guinte resultado: o preço global para a <!xecução 
dos s~rviçoc; de reparos e adaptações no prédio da 
Garagem Territorial é de nove mil e novecentos e 
seis cruzeiros novos e dezoito centavos, com o 
prazo de trinta dias para a conclusão dos serviços 
propostos. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a 
presente ata, que segue datada e assi nada pelos· 
presentes. 

Macapá, 18 de novembro de 1969 

ass) Joaquim de Vi lhena Neto 

.Jos" Aleixo d::1 silva Lima 

Douglas Lobato Lopes 

.José Policarpo de Mirsnda 

Dékit• Ramos Duarte · Secretá rio 

Extraído do Livro de Registro de Atas, às 
fôlhas n°.s 47- V e 48. 

Confere com o original : 

Em 18/ 11 / 1969. 

1.WinisléTio da .11 a1·inha 

Diretoria de Pertos e Costas 

Agência da Capita:1ia dos Portos do Estado do 
Pará e Amapá, em Macapá 

Alteração feita r.as observaçõE.s das instruções 
para os exames de Cor,ft.renteos e Consertadores de 
carga e descarga a se rem realizados proximamente 
e m Macapá, publi cado no «Diário Oficial» de 7 de 
j unh o de 1969 do Território Federal do Amapá. 

OBSERVAÇOEs· 

1) - Os ~xames serão realizado .. concomitante
m ente, em data a ser marcada . nas cidades de 
Macapâ, Santarém e Belé m: 

2) - O valor total da prova será o de cem (I 00) 
pontos. Serão considerados aprovados os candida
tos que obtiverem nota cinquenta (50) ou adma; 

3) - O aproveitamento dos candidatos apro
\'ados se rá baseado em dois critú ios: 

a) aproveitamento preferencial para os eandi
d a los já n ·sidentes nos municípios onde vão exe r
cer a profissão de Confe re ntes ou Consertadores 
d e caq:;a; 

b) elevação do nível intelecual dos profissionais 
daquela s ratt!go rias. 

Para isso o pree nchimento das vagas riar se-á 
da seguinte forma: 

a) aprov~itamento dos candidatos de>s munJCJ
pios, por ordem de classificação, que tiverem obti· 
do nota globa l igual ou superior a s -: tenta (70): 

b) caso o total de vagas não seja preenchjjo 
com o pessoal da alínea a) a cima , o restante de ,·a
gas será completado com pessoal que reali1.ou exa
me em outro município e que tenha também obti
do nota global igual ou superior a setenta (';'0 ). 
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~) se ainda assim o total de vagas não íôr pre
t>nchldo, o m esmo crithio será utilizado para os can
Jidat()s que tiverelfl obtido notas entre sessenta e 
llO\'t! (6!)) a cinqüenta (50). sempre observada a 
classificação: 

-! -Os t'andiclatos aprovados serão relacionados 
pot ord<>m de clas~ifi:ação rigorosa, que será pu
blicad~ em órgão da imprensa local , logo após a 
c·c;nt-c;.to d'!s ptovas; 

. 5 - O preenchimento de possíveis vagas que 
'1e1 em n ocorrer durante os dois anos que ~e suce
d~J em ú daL.t d"! publi o:a ção acima citada àar-se-á 
de ~côrdo com a ordem de classificação publicada; 

() - Após dois anos a lista de classificação aci
rna perder[! a validade, devendo ser realizado nôv(l 
e~ame para organização da 110va lista, inclu
Sl\'e para o pessoal que havia sido aprovado mas 
que não chegou a ser ap1 O\:eitado. 

asl Jns\~ :\1ada Barre ira da Fonsêca, Capitão-de
i\·lar-e.Gut>J ra, Capitão dos Portos e Dt:legado do 
Trabalho :\Taritimo no Pará. 

"V A' ••• ..... .,, ..... ....,_..~,.J'I"''>"'"~Al "(' .. 

Divisr7o dP 8PlJU1'(17l\fl e OuaTda 

Aprovo: 

Coronel 1\dáh·aro Alve~ Cavalcanti 
GovernüdOr Substituto 

PORT:-\RJA i\0 . u::~ 69-DSG 

O Capitão-de-Corveta Luiz Gonzaga Valle 
Diretor rla Dh·isão de Segurança e Guar~ 
da, usancio de suns atribuições legais e, 

_Considera n do qne as eleições para vereador 
~erao rea lizHdns no próximo dia :30 de n ovembro; 

, ~on sidt=rando o n ecessidade de tomar provi
dt'ncJas preventi\ as para que o plo:il.o se realize 
dentro da maior normalidade pos~1ível; 

Considerando o que prescreve a Lei das Con
tra\u•n<;ões Pt!nl'li~ em seus artigo.:: 10, ~o. 6~ . 63 e ()5, 

11ESOLVE: 

Proibir a venda de bebid<B alcoólicas no perio
clo d~ UO,(l:J hora do din 29 rle no\'embro às 24,00 
horas do dia 1.11 de dezembro do corrente ano: 

:juspender a realizliç~o d e fe:>tus dançantes em 
boite.;. dancing~ e clubes no~ dias aci:-na menciona
cJ,)s. 

JY·-:.;~ d· ·ncia e cumpra se 

(Atbinctl' da Chefia de Policia. t:rn i\Jacap5, '27 
cl·· novt' ttl bro de 1960. 

Luiz Gonzaga Vale 
! 'C:\F'N - Direto t da DSG 

Brll.tJIIZeel Madci1·ns ,'\.ti. -- BRUMASA 
As:;urn!Jié ia Geral E~lraordinúria 

Edital de Convo<'ação 

l:kam oc; Srs. Adonistas dP Rruwszeel Madeiras 
-;;.:\ . - BRUMASA convida<los a co.mparecer à As-
-;,•mb!dn Gt!tOI Extraordinária a real izar-se no pr6-
:\:im0 dia H de d e;.em bro, às 15 horas, em sua sede 
social. .i r\ venidn Iracema Carvão Nunes, n.0 -tOO, a 

fim de discutirem e deliberarem sôbre a seguinte 
ordem do dia: 

a) Autori:tação para lançamentqs contábeis re
lacionados com exercícios a~teriores; 

b) Consolidação e reforma dos estatutos sociais. 

!VIa capá, 1 1 de novembro de 1969 

Samuel Fineberg 
Diretor-Superintendente 

~n··_.. ,._.._....._~~"""'""'*"•·--•·..,.,_.......,.._...,.._""'"""""""'""'"_..'_' .,..:x:~ 

Di'vuu7o de Ten·as e Colonização 
Scçãn de Térras 

P.l>l'fAJ S 

Do ordem tio Senhor Diretor da Divisão de Terras 
c Colonização. torno público que, lnés Nunes Macêdo. 
brnsilcira, casadD, agricultora, re~iàent;, e domiciliada ua 
Estrada de Fe;;rro do Amnpá. Município de Macap{l, reque
reu nos têrmos do Artigo 1$3 o F>eus §§ e § Uoico do 
Artigo 203, do Dcc~·eto-Lei n.0 9.760. de 5 de setembro dl' 
1.!116, Licença de Ocupação do uma área <.le terras devo
lulas. siluadu uu margem direita da Estrada de Ferro do 
Amapli, Km 12-1, Mtlllicipio de ~'lacapá. abrangendo uma 
úrl!a de JO hectares. rt"ssalvados os terrenos de marinha 
porventura existentes. distando da linha divisória tio Ter
ritório Nacional mais de 150 quilômetros. que a supli can
te pretende para deseovolvet· a explorllçiio da indústria 
ag11:cola. Dcc~ara a peticil,nâria que as terras poí' ela plei
te!ldus tem ab s~:>guintcs indicações e lifllites:~ Faz fl·entc 
para a mar~em threitu da Estrada de Fer1·o do Am11pá 
llmitaodo-sc pelo lado <'SQuerdo c<'m a plaea do K·m 1 24 
lado direito com terras oeupadab por Valdcvino Paulo de 
OllvPiru P fundos dav<J!utos, medindo 2UU metrús de fren
te pot· f>OO dilos de fundos. 

F.. para que nfio sr alegue ignorância, será êstf' 
publicntlo P<'ill lmpl'CUS8 O!iciaJ e arixado por .trinta (30) 
dlns na pMia do edifício doSLil RepartlçàP. 

Mncapá, Wf ll /69 

AHroclo Luis Dua rte de La-H.oque 
C:h<1'fe da seção do Terras 

IW. - li5~1li6!l - 10. 

De ordem do s~nhor Dir etor da Divisão de 
'rerras e Colonização, torno publico que Dinomar 
Leal :Vlonteiro, brasileiro, solteiro, residente e do
miciliado nesta cidade · de Macapá, requereu nos 
têrmos do Artigo H3 e seus §§ e § Uuico do 
Artigo 20:3, do Decreto-lei n.0 9.760, de 5 de se
tembro de l.Y46. Licença de Ocupação rie uma 
área ele terras devolutas situada na localidade de
nominada (< llha do lVU.ri•, ~runicipio de Maca pá, 
abrangendo uma á rea de :3 hectares e 45 ares, 
ressal vados os terrenos de marinha porventura exis
tentes, distando da Unha divisória mais de 150 qui
lômetros, que o suplicante pretende para dar inicio 
aos trabalhos da exploracão cja indústria agrícola. 
As terras pretendidas têm as segu intes indicações e 
limites: Lote nr. 27 faz fre nte para a Estrada «A )) ; 
limitando-se pelo lado direito com os lotes n°s. 2ô 
e 26; pelo lado esq ue rdo com o lote nr. 29 e fun
dos corn a Estrada «C», medindo 150 metros de 
frente por 230 ditos de fur.dos. 

E, para que se não al egue ignorância será êste 
publicado pE.>lo Imprensa Oficial e afixado por (30) 
trinta dias na porta do edifieio desta Repartição. 

Macapá, l í ?16fl 

Alíredo Luiz Duarte de La-Roque 
<'hefe da Seção de Terras 

R.D. No 55-!1-1.0. 


	

