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DIA RIO OFICIAL 

Decreto no !, de 24 de Julbo de 1964 
-----------------------------------------------------------------------~----Ano V. ~úmero 1091 Macapá, 2.a-feira. 19 de janeiro d~ H)70 

ATOS DO PODER EXECUTI\10 
DECRETOS 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
u sando das atribuições que lhe conferem os itens 
I, VII e IX, do artig~ 4°, do Decreto-Lei n°. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, e tendo em vista o 
dispôsto no artigo 37, parágrafo único, do Decreto
Lei n°. 6.887, de 21 de setembro de 1944, e ainda 
considerando o que consta do Processo n°. 8.37!3/ 
69-SGT., 

RESOLVE: 

Nom~ar, a cidadã Maria Rosinda Monteiro Ro
drigues, para ocupar o cargo de Escrevente Jura
mentada, da Comarca de Amapá, sem ônus para os 
cofres do Território. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, l2 de ja
Di!iro de 1970. 

General lvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adlllvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

N°. 001/70-GAB. 

O Governador üo Tenitório Federal do Amapá, usan
do das &tribuiçOes que lhe conferem os itens I, Il , V e YU, 
do artigo 4°., do Decreto-L~1 n°. 5.839, de 21 de se
tembro de 1943, ll, 

CONSIDERANDO: 

1 ".) que determina o artigo 4°., do item 11 do De
creto· Lei n•. 5.839, à e 21/9/43, ser da compet~ncia do Go
'Venador do Território cumprir e fazer cumprir as leis, 
ates e decisões do G,úvêrno da Unilio, expedindo para 
êsse lim regulamento11 e instruções; 

2°.) que, de conform_!dade com o Parágrato único do 
artigo 203, de Decreto-Lei a 0 • 11.760, de 5/9/ 46, só os Go
vernartures poderão exercer as 11 trll)uições da Lei, com , 
respeito às concessões das terras dçvolutu; 

3°.) o que dispõe o Deereto-Lei n•. 5.812, de 13 de 
setembro de 1943, em seu Art. 2º referente aos bens que, 
pertencendo aos Estados e Municípios, passaram para a 
União; 

-4°) que é Imperativo da lei , a todos os que possuem 
terras da Un iãe, apresentarem os rellpect!voa títulos para 
exam e das Repartições competeates, em qualquer tempo. 

DKCRE'l'A: 

Artige 1". - Fica cedido no Govêrno do Território 
Federal do Amepá, neste ato representado pelo Sonhor 
Diretor da Divisão àe Terras Q Colenização, a área de 29 
metro11 rle frente pela Pra11a Veiga Cabral, por 39 ditos de 
fun.toa pela Avenida Mendonça Furtado, situada na e~q ui
na da Praça com a A venída e limirando-se à direita com 
a \::ompanbla Telefônica e ao fundo com a Divisão de Pro
iuçâo. 

Parágrafo Único - a cessão elas terras referidas no 
artii{G anterier regulariza a ocupação da área, pa

Govêrno do TerrltGrio Federal do Amapá, n& pel'imetr~ 

urbano da cidade de Macapà. sem agravo à União com ~nus 
.te qualquer nature1.a. 

Artigo 20. - f:ste Decreto entrarA em vigor na da
ta de sua publ!ca\\110, revogadas as di .oposições em contrário-

Palácio do Set~ntríão, em Macapá. 18 de janeiro de 1970' 

Gen. Jvanhoé Gonç!.llves Ma rtins 
Governador 

Cel. Adélvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Gera.! 

No. 002!70-GA 8. 

O Governador do Território Federa.! do Amapá, usan 
do das atribuições qur. lbe conferem os ilenll VII e IX, !'io 
art. 4", do Decreto-Lei n°. 5.S39, de ~l de setembro de 
194.3, e, 

CONSID~RANDO: 

- que o Serviço de Impren&a Q[icial e o de Radioai
fus!lo constituem-se, em sua essência., órgã os de obje!ivus 
af1ns, com ati·;irlades similares, cuja orteut11ção deve •er 
uniforme, tntegraocle-se como órgllos de informações e ài
vulgaç!l.o; 

- que a experiência lem provado que é perfetta
mentamente adequada e. sobretudo econô'mica a rcuni&o 
da Imprensa Gficlal e do Serviço de Radlodi!us!o nu111 wu
mo organismo, 

RBSOLV E: 

- FuHdir a Imprensa Oficial e o Se rviço de Ra .. di
fusão do Território num óoir.o serviço, denominando Ser
viço de lmpren .. a e Radi(Jclifut~llo do Amapá (SilWA). 

- Declanr que a prf'SAute dectsAo é apenas de Or
dem Admiaistrativa, som oca:- ionur nenhum Onua para ua 
cofres públicos, visando, ao r.ontrário, diminuir despesas 
com os serviços ora reunidos. 

- Nomear o senhor Carlos de Andrade Pontes, a~ual. 
diretor da Imprensa Olicial, para OirC'tor do SIRDA. de
vendo apresentar, cr•m a br,wiriade p .. uível, para minha 
aprovação, as medidas necessáritts à. efetivaç!lo da peci
são ora tomada. 

- Determinar u vigência do presente Qecreto a 
_partir de dia 1°. de fevereiro do 19í0, após a· apr.ovação. 
~as medidas indicadas. 

Palácio do Setentrião, em Maca.pá. 13 d,e ianeiro de 1970. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Cel. Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretflri o-Geral 

Divisão de Produção 
AproTo 

General I vanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Ordem de Serviço N.º ü4/70-JJ.P. 
O Diretor da Divisão da Produção rlo Govêr oo do 

Território Federal do Amapá, no uso legal de suas atri
buições, e tendo em vista o que consta do Proc. n.0 

174/70-S.U.T., 
RESOLVE: 
Desiitaar os functonárles Dr. Aa.thlo Clóves Quei-
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As HPpartlções Públicas ! Ex pEDI E N IT'IIl E 1 As RPpar tlções Públicss 
Tn l.\6fials deverão remeter 1 ci.ngir-se-ão às allsinaturall 
o expediente deslin.acto à pu-

1 
I anuais renovndas até :!:i de 

bl ü;a~:ão nest e OLARIO OFT- ~ h npre.nsn Ofieial • fever ei ro de cada ~tno e à~ 
C1AL, diàriarnent~ . até às Ini ciadas, em qualquer époc& 
L::l.:l'l hot"ll s, exr.e to a''" fiába- DIRETOR I pelos ór gã0s competentes. 
rios quancto de verão fazf•-lo CARLOS DE ANDRADE PONTES I A fim de possibi litar a 
~t t:• ,)<.; l l, i3G horas. r·emessa de 1 alôres acompa-

-\<; rcclamüf.'ões perti nen- DIÁRIO OF'ICI.AL j nhados cte esclareci mentos 
tes a rnatf> rir re tri buiflll , nos .tnpr·e:nw r11:1 s Olicinas cta Imprensa Ofi cial quanto à sua aplicação. 80ii-
ca ~CIS de elTOS ou omiRsões. jiACAPÁ - T. F. A~lAPA' ! citamos usem o,; interessactos 
dfo•;Prâo ser for muladas por pr·dereneia ln P.nte cheque 1•U 
e'l~•·ito. à Seção de lledação, A S S 1 N A T {) R A S valr postal. ' 
d>~.~ ~l às 1:-l.~O horas, no ml-1- Anua l N(r~ 7 ,~0 Os suplernenrns às edl· 
x ;mn at é 72 r o r as após ll Semestral NCr$ 3,90 ções dos órgíioE ofieiai!' ci& 
·s:11 <1a dos órgãos oficiai s. NCr$ 1.45 se fornecer ão aos aso;inllntee: T r imestral '1s origma1~ deYer ào ser C , 0 que as soLcit:lr!•m no ato só 
da u~t1gratartn .- e au tenticados, 1\ úmer o avulst, N r$ ,05 assinatura. 
ressn1 vadas, pPr (] nem de cl i- O futlCi<ll at· ,·c pt'lhli·c1 r·· 

'
·I' .. ' A."'11 ,} • - Este Viár io Ptícial é encontrado para I ri tu- 1 

., t • r ei to, r asuras t- ~'llH'IHhtR. • "' '"' ' cteral t, ·á 1 de c ntr •e 
ra no Salão N a cional e lJ ,t;:;lnacional da Imprensa, da • < 

1 1 
"

1 ·~ 0 
• ' • 

1 

Excetuadaf' a~ oA. rb o ex- COOI'ER P RES S no f , r asília lmverial Ht te ' .» JOO/o· Para fazer JUS a e~te 
u~r1 or, que serão ~em p r e · · 1 desconto. d1•vern pro1 ;.r e~t>i 

. anu&is, as assi11atura~ poder - t'ttra taeilitur aos a~sinao- j A l'im ~e evitRr soluçã.o I conrlição no <il'1 c!a R>'"IIHll llrr. . 
se-ão tomar, ~ m qnslquer tes 8 vNifwaçfw do pra z<:> d~ 1 cte con t·ilmdade no rereh1- ' O cte custo Clvla P\.CillflJar 

··época. por sei >- mPRPS 1lll um valirin.Je ele Ruas assinaturas, I mEnto dos jornais, d t' vem atrazado óos r\rgii.o~ do oil-
a'lo. I 118 O'llte ::mpt:rior do ent!er ê· j 0 8 assinantes prov!dvneJar a cia's será, no H·JHil anil-a 

A.s assinatural:l vPncidN; ço vão it;J~n·et,sos o n un~ero 1 es perti~·a . rrnovaçr;r, com ati'PScida d'-' [\1 r$ 0.01 ~P 
puoer:ío ser 811 speusa~ 1 1-em I do t<tlão de reg ist ro, .o mes e j ''.nt~.cerle.ncw mlll iiDh. dE- tr i!J· de. mesmo ann. (• dP :-; L r s; 
aviso prévio. n :>.,:1 c•n1 qut> [mdn ra. ta ! ·~O) dtas. 0,02. por ano d t1CI\Jl'Jcio. 

roz Vasqucs, \·e:erintrio. nível :;2 -C e Chd~· da. St>ção 
de Fomento da Produção Anim;> J. -nnholo :~-F .. H.aimtuldn 
de Souza Ataidu, A u:-.. ihar de lusp •<,:â•• S.mit'Hia lü . .r.l l. 
nival 8 c Augusto Rocha ele Oliv<lr 1, \l.cst··e 1-lural. nl vc-1 
8 todos do Qu ,1 dro de Pes ·oal da Uovi<rou H'llapaeuse, 
l~tad os na Divisão de Prouuçün. para. ,ub a pr••s id<'·n:·ia 

' ) l o ·pl'imeiro. constituírem a CPnoi,:;flo in' ul.Ji<i:• •'e ~roce
der rxame nos ammais en nmerados r. o Proc. n°. 17 l/10-
S.G.T .. apenl:lo a l'Sta Ordem el e Sl'rvi· o. e c~nitir parecer 
sobr e a pt1rn1 1111êOCl!:l OU não, dn>: reh·ri.Jos bovin~~ no 
plante! do Govnrno T err i torial , na Fazl'nda l'ucunarc, SJ

-t.uada na r egiã o dos Lagcre. · 

Dê-se ciência. cump.ra-se c rcgi ~tra-l:<C . 

Gabinete do Dit·etor da D i vi~ão de Pr od ução, em 
Maoapá, 14 de janei r o de !970. 

Luiz A lb0rto Lavôr Benigno 
Eng.º Agr ônomo. nível 21-B Resp . p/ exdi ente ela DP. 

c Divisão de Obr as 
A provo e Publique·se: 

General I vanhllé Gonçah1 CS Mar~ins 
Governador 

Cópia Autêntica da ata da reunião para rece
bim ento e julgamento de propo~ ta'> p ·• ra ex c
eução de se rviçvs para a rodovia BR-156 -
Macapá/Cl&velãndia. 

Aos vinte e dois dias do mê.; de dezembr o do ano 
de· hum. mil norecentos e sess en tH c nove, no gabinete do 
Dit·c'tor da Di visão de Obras, pe rante os senhores Enge
nheiros Joaquim de Vi!hcoa Netto c Jo:;é A lei x o da S1lva 
Lima, incumbidos do r ece bimento e julgamento de propos-

· las para. os Rer viços de coufecça.o de qutnhentlls manlltlas, 
sendo duzcn t.a~ ee diâmetro igual a quarenta centímetros 
e tr ezentas de l1iâmetro igual a oilenta centímetr os, tudo 
em concreto armado vibrado pa ra l:le rem aplicados na r o
dovia BR-156 no trêcho Cttlçnene/ Llturenço, sub-trêcho 
Claçoene/Agamim, bem como pr opostas para. constr ução 
de uma r e!'idência para engt>nbei rv. na localidade de Lou
r enço, no municíp io de Calçoene, compareceu o senher 
Walter Pereira do Carmo, gerente da firma Construtor-a 
Comer cial C&r nio Ltda .. e o Engen l1eiro Antonio A rmando 
Barrau Fasoio Fi lho, técnico da Urma a fi m de tomarem 
parte da reanião. Precisam ente, aE 17::l0 horas Iniciou-se 
o~ ·trabalhos acolhe.ndo-,:e 11s duas p rupostas apresentadas 
pela f irma, veririaando-se que para a construção da r esi
dência destinada a engenheiro, na localidade de Lour enço, 
a firma se propõe a execu tar referidos serviços pelo pre· 
ço global de duzentos e quatro mil c quinhentos e noven
ta e hum cruzeiros novos. com prazo de quarenta e cinco 
dias. A outra proposta que se refere a confecção de ma
nilhas~ deixou de ser acolhid a em virtucte de haver ultra
passado e limite estipul ado para ser viços selicitados por 
~ntermédie àa ijarta-Convite. A primeira proposta também 

dt· ixa dr ser arnlhida em virtude de ultrapaS!';IIt o L'laniJ 
de Afilicaçiio elaboraJo peiH Dhisão de Ol!ru:>. I\ada rnl\i<: 
h a ve1n!o a tr ''ta r. lo vrou-se a pw:;en te ata que bt'~lle rh
tllrta e a;;:-lJJada pelos preo~ntrs. 

,\lacnpá. 22 de dez<'mbro de 1969. 

a) Eng-0 . Jroa(]uim de Vilhena Netto 

Eng0 .José Al1 ixn da :::1!1a Lima 

Sr. \Valter Pereir a do Car mo 

Eng0
. Antonio A rmande Bar rau Fascio Filho 

Sr. Délc10 Ramos Duart'3. 

Extraído do Livr o próp rio as fôlhas n" . 5·1-V e 55. 

Ata n°. 12 
(1 ra nscrit o do L i vro de A tas das Reuniões de 
Comissões do SAG - ~eção do Material). 

Aprovo e publique-se: 

Gener al I vanhoé Gonçalves Mar t i ns 
Governador 

Aos tr eze dias ri o mês de janeiro de hum mil novecen
t os e setenta, nesta cidade de Mscapá, capital do T erritório 
Federal do Amapá, na Garagem T cr r i tot ial , às nove horas, 
r euniu-se a Com issão nomeada conforme Portar ia número 
242/9o9-GAB, incumbida de pr oceder ver ificacão do estado 
de conser vação e possibili dade de r ecuperação de viatu
ras per tencentes ao Govêrno do Territór i o Fedrral do 
Amapá. Pautando-se nos registros constantes oa Garagem 
T er r itorial e a vista do material em exame; ver ificou-se a 
exi stência de dezoito veículos automotores, uma motGcicle
ta e uma lambr eta d.<' positados na referida garagem tudo 
em estado de sucata c alguns existindo tão somente v es
tíg ios de que f oi uma viatura, vendo-se apenas ebassis , 
longar inas, ou carcassas, situação decorrente do longo 
tempo de uso e funcionamento pois esti ma-se mais de t re 
zentos mil quilômetros rodados por aada v iatura; senclo 
que da totalictade, 200 /

0 conta mais de vinte anos de fabri
cação; 40.;o mals de dez anos e 400r de quatro a oito 
anos. A recuperação de algum dos v eículos em evidência 
tornar -se-i a antieconômica tendo-se em conta a i nexistên
cia de of icina especializada na ár ea e 0 alto custo de pe
ças par& reposi~ão. Diante da situação do material exa
minado, r esolveu a Comissão opi nar pela alienação d~s 

bens em evi3ência oferecendo o rasultatilo Gonst!lnte do 
spguinte quadro: 
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Especificação de Bens 

- Oaminhão Chcvrolet l!J18, mor!. BFR - "Motor 
-!00.115, n". 5/4H. 

1 - fl.ur~tl \i'il lys,B62-Sj:\loto l· n". 02147, apenas cha~si<: e 
carcas!'H. 

1 - .J ecp '' illys/960-Sjvlotor n". 3/[)0 
1 - Oni bus LI ,\ll '/H5 1 Mod . 475/30-Motor 27U8UU9b2 - n". 6/62 
1 - Kombi Wolkswagem/ti3 - sér·ic B ll0

• 2/63. 

1 - Pick-up \Villysj9ô2 - motl. 2922 Motor BF - ltH-
2t:)oiH2, desmontado. 

1 - Rural-Willys Arnericana/954 ~ator !J055í4 - n°. ?./127. 

1 - Jel'p \\' illys/934 Mod. 3JC-Motor 12H'61, n". 3/6. 

1 - Gamioneta Chevrolet suburba na 196:1 - Mod. 310fl 
1\Jotor 2-J07-02E 0 ° 2/109. 

1 - Pick-up Willys cab-dupla 19U6 Motor B6-245505 n°. 
4/112. 

1 - Automóvel Aéro-Willy6(962-Motor B6-2.t5505 - no. 1185 

1 - Caç11mba Basculante M. Benzf1951 LP-321, t.IotOJ' 0Jt-
32L919.AOJO 74::Jfl - n". 

1 - Caminhão lnternational/fl48 \1od. R.-160 - SjNo. 

1 - Caminhão Chevrolet/1957-Motor J-1213-B, r.0 . 5/31. 

1 - .Teep Willys/956-Mod. CJ-3A, S/N". 
1 -- H.ur::tl Willys/1962-i\fotor Bf!'-161-1-07046, n°.2/48 
1 - Rural Wíllysj1948 - sem outro dado 
1 - Rural Willyli / 19ti3 - ~Iotor BI.<'-J 61-6-::635!'l5, n°. Z11:?;1 
1 - Motocicleta «Ralluy Davidson» sem mAis rc:.,r la'l•~ 
1 - Carct1ssa de Lambreta LI - Brasil 19ti0. 

Valo\_ P~tri•nonial 1 Ct:rge. a que 

NCrS pertence 

Niio consta Ga ragem 

N'ão eonsla GA13 
3.5Ufl.OO ~L'SN'..\ VA 

i\ã-'1 r. o ntl t11 IJ.f<;. 
:-lã o C(•nsta R.D.M. 

2.000,00 D.T.C. 

Nilo consta ~lacapli. Hfnt•I 

2.õ0í1.00 Gnra~"m 

2.000,00 D.E. 

10.320,00 D.S.G. 

2.000,00 S,r\.G. 

5.000,00 SS.ll. 

Não consta SS.II. 

Não consta SUSN AVA 

Não consta Gurflgem 
Não consta S.G.T. 
Não con~ta l\ão consta 
Não consta J. or. 
Não consta l>.S G. 
Nb.o COOt>ta OS.G. 

JULGA~lF.:!\TO DA 

COMfSS.\0 

-- -l 

In:l<'i'VÍ\'el \~a lor p~timR
do NC1 $ 500,lo0 

'mpre'-lável 
l·•f'r•rnvcl V « 
V. c•:-.tima·h> • 

. ln~nvível \ • 
I 

~~ O.fiO 
~.1 00,00 
.;.ouu,oo 

l lrnprcstl\vd c; matéria · 
prima p/ reposl:;8o 

r 

Y. atr1buído « t .UOO,OO 

Imurl!stfn·el 'val,lr atri-
baÍdo « 200,00 · 

lnRcrvívcl vslnr atribui
,Jo « 1.500,00 

Jnserrívcl Tal!W'llrihuf
do « 2. UOU,O l 
lnservh·el valor &.tribuí
do « LOUU,OO 

InFervivll V. a~rlbuído 
« b.O JO,OO 

I 
Inservível valo r atribui
rio ·« 5011,00 
lmprest,tvcl c/ matll;:ia 
primu p/ repo.;Jção. 
Idem, id em, idem. 

:Iót•m, idem, i1lem. 
Idem, i !em, idem. 

• ({J em, tdcm , iden •. 
Imprestável 
I m pre~>ta vel 

E de como assim procedeu-se a veriricaçiio l:n·rou-~e a presente ata que ilepoifl dP. lidíl o ach 1da conforme i'ai 
assinada pelos cornp'lnentes da Comissão, devendo ser ~nhmctida por" referendum'' do Excelemís~tlllO ::;;pni-Jor Governa
dor do Território para que possa surtir os efe•to}i lcgaio. Eu· Francisco Medeir1 s de Araújo. serviudo de Secretário a 
subscrevi. · 

al Coronel Adálvar.o Alves Ca•. alcanti 
Presidente ' 

a) Cap. Corveta Luiz Gtmzaga VulJP 
Membro 

Div-isão ele Obras 
Aprovo e Publique-'>P: 

General Ivanhoé Gonçal\ u i\L.11 tins 
Governador 

EDITAL 

Tomada de Preços ~0. 01170-f>O 

Eseolas .José de Anchieta, Antônio João e f'rmc:e.~tt hllbel 

De ordem do Exceleutfssimo Senhor G overnauor no 
Território Federal do Amapá, fazamos públ !'O t tan.nt 
ci~ncia aos intere~sados, de acôrde com o Regula111ento 
Geral de Contabilidade Pública e a Lei n•, 20() rltl teYe
reiro de 1967, que nesta data fica aberta a prcRente To
mada de Preços para execução de obras, d~ste Territóriv. 

I. Data • local: 

1.1 - A licitação realizar-se-á às 9:00 hflrtt5 do dia 
12 de fe vereiro ele 1970, na sala de reuniões uo lJalácic> 
do Govêrao do Território, nesta capHal. ()Casifio ( m qu~ 
se receberA c se procederá a abertura dos eovdopes 
contenda as propostas de preços das firmas. Na mesma 
oportunidade, a ComissãQ e os representantes credenciados 
das firmas presentes à reunião, deverão rubricar tôdas as 
vias das propostas apresentadas pelos demais coscorrentes. 

a) Comandante Francisco Medeiro!' do Araújo 
Membro 

a) Senhor Umbaldino Simões 
M<'mbro 

• 

----------------------------~-==-~~ ~. 
1 2. Do Objeto: 

2.1 - A pr()sente Tomaria de Preçrs tem por fina.Íi- · 
da1ie conttatar a "xecu~·ãu ;if' eaqa oln·a alliunte Pl'ipé,;tl'i· . 
cada, pn cm preitacta glot.al, de acôrdo cnm plnn ta tle ar 
quitetura, ue instalaçõP'i, detalhet-. e dem~t is e~p,•cificaçõ\·~ 
n. rmas de serviços, que E.'mbora não transr.r i ta~. passam . 

1 a fazer p!lrte iutt>graute Mste E· ti~al. · 

2.2 - As obras d '\ prownte Tornala de Prr- · 
ços compreendem os seguinte~ serviçt s: 

a) Construção de Escola «,losé de Anehi~ta» , nt>sta 
capital; 

b) Cun!>truçãú da Escr.la «Antõmo J oão, nesta ea-
pita!; 

c) Consti·ução da Escola mudêlo «Princesa Isabel», 
nesta capital. 
3. Das plantas e e&!.JCCificações: 

3.1 - As plantas dt> arquitetura. intalnções, det11l!ws 
e especificações referenlt'!l 110s pf'ojctl s qu~ t-ão ohjt>tl1 da 
Tomada de Pn•ços de que trata o pr..,sente E,11lal ~ crà:> 
fornecidos pela Divisão de Obras, mPdiantt· o io·rJE.'dmen
to do papel heh• ·gr:Hico pelo interesr.a.do, dlàri!imeu~e na-; 
horas normais de expsdiente. 

3.2 - Os dados. plantas, especUicaqôos fornecidos 
são considerados pat·tes in1egrantes dêste ed ital, da 
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proposta vrnrcdor a e do contl'ato a ser firmad o, iodepen
denlt' de su:1 transcrição nestr documento. 
l. Do~> coneorre nt<~& : 

4 1 - Pode rão concorrer tôdas as f i1·mas lega l
mente regiHtraria~ par!J ex&Cl'Çàt> de obras pura êsto 
Govrrno. no Serviço ele Administração Geral (SAG ). 

4. :! - Alc?1r. da doeumeotuçãn exigida pa1·a cadas
tnnnrnto no S•· rviço de Admini stração Grral (SAG) dêste 
Govrrno. as firmas interessadas devPrão apresentar ãin
da à Comi~são .d ocunwntos relat1vos a capacidade técnl
<'a ateAtacl o pM eolirlactPs públicas, partt as qua is t enha 
<'Pll~lruído obras congf·nerrs de área con~truiJa, por 
uni larle, iguais ou aprox imada a da presen te proposta. 
fi. \ 'ondiçõt•s rl e l·:xigencias: 

5. I - C.:wçilo:- Ser·a L'xigido dus firma~ interessa
nas caução de doi s mil cr uzeil'os novos (:-!('r$ 2.000,00), 
por cada l'br~:~ para a;HCS<'otaçi\o da propo!>ta global tl 
c·oPl<l ga rantia de assinatura do respectivo contrato de 
const rução. 

~ 1.0 O r<'colhimPtlto da rauçlio s~rá <'feluarlo pelo 
.co.nr.orrente ar•lS dl'ferimt nto pel,1 Presit1eu te da Toma

" .cla .1<> Preço~ . 
5. 2 - !;•lS enca rgo!':- a) A firma \'Cnced(}ra rom

pelJrá o fnrn l'1·imento de t •JdPS os materias, a ext·cuçflo 
dns berv1ços. h RtaJa\·ão :;o.c. cantc>iro e cquipam<'nto neces
s·\riOt; à rompida e pel'fc>lta edi[icoçiio dos imóvl'ls; 

b) A f ir rna se responsabilizará. 
- por qt;alquer dHnos pe!>S(•ais ou mall'riais que 

ocorn·r ern ctur< nt c a ext>cução da oiJru, inclu~i\ e a ter 
t(•i r os: 

- P<'IO pagamrnto de srgur 0t-1. impostos, Leis so
cini s e a tô ,ta~ " quai squ(•r despesus :'er"rc·n\c•s a obra, 
indusi ve lict•tH. 1 em r · paniçõt' S muuicipais. regi stro ~ te. 
6. Das pNpo~':ts: 

ti.l - o~ CC'DCOrrcntes OCY('rà0 flp!'el'iPnt· r suas pro
posias de pt·eç• s em enn•lopes lacradu:. e 1 uiJricad os no 
f t;eho. com o !-l guinle cooteúil o: 

a) l)eélttra ,·an ue intcir~ submissão aos Wrm os dêSI<' 
E I ta l e a tnuo qut> ~'t' e<1ntém nu He~ulanwnto Lieral de 

: . c'on.ahi lidatle l'üblica e t1 Lei 200. de [<'' e1 eiro ele l~ti7; 
b) Pr eço globa l . ·li~ ti nto para .:ada obr~. r<'~<er rll ndo

se ao Govêmo o direito de C< ntra tar cada st' !'Yi~·o ou to-
talmente a ob, a; . ·. 

c) Praw, em rlias roi'rld!ls, pa ra c0nclubii.C1 de cada 
obra: 

. dl Orçtw roto geral c;om di ~crimina\·ão orçamcntt ria 
quantictr.cl es dP servi~~os, preços unit~rio:-. c• to tui R: 

l') Cronogr~m a de :;ervíço a ~e 1· 1:1pr ovaL1o pela Di
vis;,o d~ Obru:-.. 

7. Da AIJertura Das P('(lpostafl: 
7. 1 - A abcrtu1 a da,; prc.pcostas de prêço f llr-S<'·á 

perant\: a Com1 são de~ignad <· pelo Excl' l entís~into ~e n hor 
(íoVl'i'IHHlor r reproseu tantl' s dos prc,ponenteR que compa
r Pr.f' rPm à rcun1ào llO di d. hora e local in ,t ic ,.~.v n este 
Edital. 

7.'!. - As propostas serão apuradas e julgacias p~ la 
Comis~l'lo qu<' l'laborará o r espPcr.i..-o quadro compnratiro. 
C''m b!lse nas condições deste Edita l, para poster tur ho
Plologação pel" Exmo. Sr. Governador. 

7.3 - SNá con~;iderada \'Cncedora e a esta t~fljud l oa.
dos c1s s<> rviÇil ··, a firma que apreeebta r a melhor iH'Opos
ta para execu,·1o dos sNviços. 

8. Do Contrato: 
8.1 - A~> sinatma: - A pós o aprovo do Exmo. Sr. 

· Gon'! rnador em ata de reunião para recebimento da s pro
pos\a~. a [irma vencedora será convidada a ast!ina r nm 
co(l l ra to para ( x ecucão dos serviços ol.ljf'to d ~ ste E(lital 
pe lv qua 1· se olH·iga ao fi el cump rimento de sua pr oposta 
e tias d~m.uis d iSposi ções desta Tomada de Préçoo. 

k.2 - Dotação: As <lespesas decorrentes rom oR ter-
1Ttr s til' contrat 1s ocorrerão por co nta das dotações ori un
ri!JS do .\li nisté. i o de Educação e Cultura ( MEC). 

8.3 - Pagamen to: - O pagamento à rirma constr u
tor& será l'[Ctuad v mediante Svllcitações ao Govêrno do 
Tt>rr ilório e de acôrdc. com Boletins de Medições dos se r 
\'i~·o:- expedidO'- pPia Di\'isão de Obra s. 

\!. Prescrições Gerui s: 
9 1 - Os proponeBtes poderão ser atend idos na Di

visão tle Obt·as. diàriamente, nas horas n•,rmai s de expe
diente. pat·a quaisquer esclarecimentos a resp<'ito do as
sunto. 

9.2 - A Tomada de Prêços a que se refer<' êste 
Edital poderá Sl·r t ran sfet·i da ou anulada, se as propostas 
apresentadas para as construções não intNesRarem ao Go
\'êrno rtn T erritór·io, sem que ca i ~a aos licitantes o di r<>ito 
de reclamação vu indenização. 

9.3 - Será facultado aos preponentes a ida af> cau
teii'O de trabalhos para se cerUficarem de sua natureza, 
dificuldades qu e possa apresentar a o readimento dos ser-

viços, acim!tindo-se em consequência, conhecimentos per!ei_ 
to dos locais das obrae. 

Ma!·apá. R de j '~ nPiro de 1970 
Cel. ADAI.\' ARO A L\' !::S C,\\' ALCANTl 

r~esilientr 
Eng• JO \Ql1JM DE VILHENA NETTO 

Membro 
Cnp. FRANCISCO MEDE!JWS DE ARA ú .JO 

.Membro 

Estatutos da 
Brasil-

Congregaçr7o Cristã no 
Território do Amapá 

(Continuação do número anterior ) 
Art. 13°. - Tôdas as resoluoões e deliberações da 

Admini stração, inclusive transações referente a C( mpras e 
venda·l de imóveis, só poderão ser tomadas mediante a 
aprovação dos irmãos Ancl!ies ICicais ou daquêles que 
que atendem a localidadf.', juntamt-nto I'Om os demais 
membro& do Mini~tério, os quais procurarão obh:r <' Bl ora
ção a confirmação da pari<' de Deus. Pois d'Êle. se bus
ca rá a certeza <k sua vontade <'m lôda necessidade quo 
houvpr e disso se fará comunicação ao povP, 9empr e con1 
amor e temor. 

§ l'nico - Tudo o que fôr deliberado nas condiçõeg 
expressa neste artigo devuá sempre consta r Pro ata. 

Art. 14 ." - ~era elrito anualmente um Conselho 
Fiscal, ~omposto tle três membros, QUP ao fim Je cada 
ano PXHminura e dará parrcer sõore o movimento de 
rccella e despe sas, de acôrdo com a Lei. 

Art. 15.0 
- Fsta Congregação dl'veru enviar, ~oua l

mynt~ .. até o dia :lU de janetrv de cada ano, à C'ongrega
çao Cr tsta no l::lrasil. um relatório do movimen to espiri
tua l e material rcrerent~ ao llnO anterior . 

) rt. 16.0 
- Anualml'nte, <'~ t a Congregação fa r-se-á 

rPprP~enhl r na c~<pil~:~ l do Estndo de São Paulo. durante a 
Heunião de l!nsinaml'n tos para tôda s as Congr(ogar,.ões \' a 
ml''-l'~tl fé <'Xistt>ntl! no Pnís, pl'rlodo C'~se em que será 
taHJbem rt>aiJzadfl a Assembléia Gt•ral Ordinária, ond<' o 
r ela_tll rio do mo\'lment o anual de tôdas as tJongregaçôcs 
sera apre11entado. 

Art. 17(1. - Em ca~o <lo di \'crgência ou d i ssidência 
entre os membros de~ tn Congreguçilo, o patrimônio f icarA 
pertPncentc ao grupo que per•Janecer fiel à Fé 1t a Dou
trina da Cnugregação, mosmo quf' êsse grupo seja em 
nórnero intet·ior. 

§ Único -- No caso de extinção desta Cou:reg&vfio 
o seu patr imôn io R<'rá unexado ao da Congr <'gação da 
mesma Fé existen1e na localidade mais próxima. 

Art. 18.0 - Estes Estatutos poderão ser modificad os 
desde que a necessidade assim o exigir. Estas eventu111s 
altPraçõcs serão submetidas em Assembléia Geral. e!lpe
cialmente com·ocada, com a participação doe irm!ios An
ciães e CooperMlor es do Oficio Ministeria l dêste Ttlrritó
r io, convocados fl presentes , não podend o ser alterados o 
seu car áter e seus _fins e~;piri l uals. . 

Art. 19°. - Estes Et~tatutr,s <'ata rã o em vlgGr após 
ssrem devidamente r f'gistrados no Cartório de Reglatro 
de Pessoas Jurídicas t.ieita cidade. 

Art. 20°. - Os cesos omissos OI'S lcs Estatutos ~; erAo 
resol\'idos de acó rdo com as Leis Braõil ei ras que r egem 
as ssciedadcs civts. 

Mac11pá. 9 de Dezembro de 1969. 

6eraldo Tobius. 
Antonio José Villarinho 

Maooel Nunes Gomes 
Severino Lauriutlno de Aquioo 
Raimundo dos Santos Bezcrr·a 

Haimundo José da Cruz 
Clara Carctoso Filho 

Anselm o Menctes dos Santos 

Declaração 
Os a!Jalx os asslnades comunicam as Reparti~6es 

Públicas Federais, Estaduai s, Territoriais, Municipais, Au
tárq uicas Comércio e I ndústria <'m geral e a quem int erel
sar pnssa, que em ~O de junho de 1969 régistraram e ar
quiva ram o Contrato da Uissola~ão da Sociedntie por Co
tas L imitada I. Zagury Ltda .. 1 o Car tório do Registro do 
Imóveis desta cidade, ::~ob o número 816. 

Macapá, 31 de Dezembro de 1969 
pp. l saac Jayme Zagury 

Lauriado í'los Santos Banha 
Moysés Za~;ury 

Herna.ay Victor Guedes 
pp. ,Jeiio Januário Furtado Guaee11 

Hernany Victor Quecioa 
RD - 1Uli 


	

