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Ano VI. Números 1.258 e 1. 2~ 9 Maca pá , 3a. e ·L'l -feiras, L o e 2 de novembro de 1970 

:\l O\ DO 
Cóp ia 

P O R T \ I{ I .\ 
N.o 3(1;) 70-fi.-\B 

O Govr rnarlor do Terr k1 i o Fl'rlcra l dn r\nHl[lÚ, 
osant.lo ri as otribuil;ões que l!l·• c:o1 rcre.n o~ item; I <' \'! 1. 
dt• art go 4° , do Ucr rPIO·ll'i n° ;l.h'l!r. c.lt> 21 de H<'t·~m bro 1 

de Hli:-J, c 
C00.'S I 01~11ANDO : 

- q ue cumpr e· au pnde 1· r übliro [H'OYirl• ·rwiu r a re
~u l n ri 7 açii o de li'J rar.. C' lll tl t•PC<:ial no q Jc <'OIH:l' l' fl t' à ~:~ufl 
(;es,ao, st b qU HIQue 1· fornw , c in<J igpens:t\'Ci a0 atl' nrli rncn- 1 

<o das lic<• nças de construção, por pa!'l tl das Prt·l't•itu ras; 
- qu e a ár ea Cún lígua ao lado esq ue1·do das in ~ ta · 

lações da IC0.\11, e rn Pôrto de S·~ nt HHI, sempre fui conhe
c ida como dc~tmu d a ao a rmaz:enaillonto de t a rga e deS·· 
carga dos protlulc>s ou matedat~ que embdrC~< m ou desem
barcam ua 1ude logt·adom·o: 

- qu e é imperioso pro teger o annanC'zameuto de 
e& rgas cslocntlas uu em lrânt-ito J.P.quel. t área. de al'ô rdo 
co:n :..s normu!: c rt:~ulnmc .. tl.! adt)lUuo.; pr~l.: I :Js;KtOl'I:J. 
Ad ministrativa dos P~> r· t • l i de tll.tcapá, /1gênctas da Capi
tan ias dos Portos do Pará t! Amapá e da ~.a D··legacia He
giona l da S upe ri ntendéncia Kacio:;ai da t\Jarinha Mercante; 

- que nenhum propric ta r io, d e cstabl'lcrime uto, ins
talado na á r e a. E.' li I a preço, po~sui uoct: mento pro ba tório 
da ocupação regular c.Ja te r ra, om OCUJJHda à revPiia tlos 
d itamet> l egai~. 

}:{ E S O L V E: 

CâmnTa de Ver eadores 
DEC I{ETO I.EGISLATI\'0 :\". 07/70-CnD1, de 20 de 

novem11r0 de L!:litl 

llispüe sôhre r1•rursr." doCOS\'f.::\10 entre n Go
v~:rn 1 do Tt•rritrírio Fede ra l do Amapá (G .T.F.Al 
t) n l'reft•ltnr:l ~lun iC'ipa l de tll acapá, ( P. ~J.M), 
par ,t l!lannte:H:üo dos serY,ços de energia e lé
t r ica . 

O Pre~idr•nto de l'<l·n 1r t ~l uuieipa l de r,lacapá . 
Fnço sal.Jer q ue a Cúmarea Mu nic ipa l de Maca pá, 

aprovou e eu prumull-(o de acôrdo evm o At·t. 1.82 do k e
g in.euto int erno, o seg' . .inte: 

DECHETO LEJI.SL\TI VO: 
At' t. 1°. - F10 1 aprovd do o CONVÊN IO de Co rn !JrO

missos e De!Pga çiio de Atl'il>uições entre o Gov6rn o do 
T m ritó rio Fccléra l Liu Am:.~pá (G.'l'.F.A) e a Prefeitura ~lu
nteipa! ri~:> ~lacapá (P.\U.I), para manutenção dos serviços 
de dist ribuição d•! C'lCrg il e lé tricu, no valor de CrS 71.854,23 
t~>ctenta e hum mil o. t >centos e cinqüenta e quatro cruzeiros 
vinte e três ce ntavos). 

Art. 2°. - As de"peStlS decor rtlotes ~om o preoeote 
ro:-JVÊ'HO, C0 rrerão IJOl' co nta rla9 do tações ori undas dP. 
Fundo de Part icipaçâ 1 dos Estad o~ n Tcrritc\r ioll, cat~go 
r ia eC'onô mica, 3.1.3 .0 - muouteução do 5it> tcma de dis
tri buição local. 

Art. :1º - Ê te Decrc~o LPf~ i sla tivo entrará em v igor 
lll data de sua p'lblicaçfi o, revogadas as dis posições ern 
co ntrán o. 

Gabine te d,l. Pl' ..:os i:l 'in!'!ia Ja Câmara 
ca pá,20 do no vt•mhro de 1.7HO. 

í:ltcpilan Hv ua t 
Presi.Jeu te 

Ala n .0 26 

Muoic!pal de Ma-
1.0 ) - Apr·ovur o pia ncj 'lm••tüo que a.·ompil oha el:ite 

ato e a rqu ivad o na Div isüo rü• 'i'el'l'as c Colo .tiZtlÇào, te n
d o em ' 'IS la nornwliza r a ocupa;ão da :irca <lc Terras da 
União exisleu t.c ao lado esquer·lu rt a div i~a d:.i H'OMI, coru 

<L exteusã<• de 18 I me t ros de l'r <• nte pcl•) litoral po r :10 I 
di tos de fundos, s;luada em SanLtua, ~!Lnici•m• d!' :\ lacnpá 
(• l'i'Per vada àS Obrat> rle !J I'OlC'Ç<-W !lOS arma~~l' llS atua is e 
fu turos, co mo aos empil hamento cxtercos dos prvdu~0s 
q ue possa m fica r às intr•mpér i e~; 

2.0
) - OC'tc rmina r à D.T.C. que pr•H'eda ao lotea rncn- COPIA r\UT8NTICA 

to exced eure da á rea qut:· va i do litoral iL Avenida Ama- Aos dezesseis dias do mês de novembro de mll nove-
zona s 8 0 nort e até o limite da terra finw u lrste, sepa- centos e setenta, nesta cidade de Macapa capital do Terrl-
ranclo 0 trecho coruerc i'\l ri o re~:- ideuci a l, <' s ubmetf>-lo à tó rio Federal do Amapá, no Gabinete do Excelentíssimo Se-
minha aprovação; nhor Secretário-Geral do Territó rio, às dezesseis horas, 

3.0 ) · · Dt!te rmina r à D.T.C. que ac..'ite insc rições tle r euniu-se a Comissão Es:.lecial composta dos senhores: Ca-
caodidntos 11 ê~ses lotes, dentro dos cocceitos acima emi- pitão·de-Corveta (AFN) RRm. Luiz Gonzaga Valle Secretá-
tidos, c~nlli c ~ onand o sua tutura ·~e"sào ú ~ normas vigentes rio-Gera l substituto, Wa!domiro Demóst(:nPs R ibeiro Diretor 
• aos Ultlposruvoa do Dt::cre lO-Iei nº 1:1.71 O. dd fi /9/-lli : do Serviço d e Administn.ção Geral. Capitão-Tenente (AFN) 

4.0 ) - Decl•n·ar que fica e:; tabeledtlo. d c.•dc agora, RRm. F rancisco Med~iros de ArJ újo - Chefe da Seção do 
que as p ~~;;oas Jit;icas ou ju rldicas, I.Jeuerici ud as s ôllr t~ rAateria l do SAG e Elionae Cezar da Silva - Supt!rinten-
qualque r forma deve r·itc> rc~ponsab i liza r·.sc JWlas co n ~t ru · dente dos Serviços Industl'iais , incumbida de proceder a apu-
~ões indicar:as no requNim<•nto ou lote, nà )lJ'GIZO rl a l1•i c rRçiio das pn.Jpostas c:mcernentes a Tomada de Preços nú-
cte acô r\lo com af:> no r ma; ba ixadas pel<. p,·deilura Muni- mero 09; 70-SCC., publicadan o «Diário Ofl::ial>> do TFA n úme-
c ipa l de Maca pá, ind usive pelo eventu 1! mo,·iniPn tll de ro 1.245 e 1.246/70, destinada a cotação de preços para o seguin· 
terra, sol.J pena ele, esgotut.io o prazo, se tornar cornu;SI) 0 t e material: a ) maromba a vácuo (máq. de fabrh:a r tijo los) 
Titulo de Ce~süo; tipo ~B Jnfanti : u sim il ~ r. co:11 capacic!a:le pa ra 20 25 mi-

5.") - Uetern i.Jar ao UnbitH:te qu e clnbtll'(' comu ni- lhe m)s rl e tijo1.., s por d1a, com potência abson·ida de 50/ 60 
C'I(,'ÕC:S nos SL'nhores Iss pctor tla Arlm!nlstr•lÇHo dos Por- ciclos (digo) HP, equipada co1n coJ"tador automático, estei-
to~ dp \laeapá, Agrnte da CHpilallia rir,, Pon 11 s do l'llrll ras tramportadoras e motor ad onados à óleo «Diesel» in-
t' _\.·nnps. Sup <•riill!!llflenlc Jit'"H•Ual d:t \larmha ~lt r .11011' ' dustria l com potência e rotaçõe!' adaptáveis à máquina ti po 
~· J·.xct> l l' J~ t is::.IPlo sen bo r Prer~ito \lunid pal oe :\la..:ap<i. 1'('- , ' Oentz •> ou similar, refrigerado a ar; b) Prensa rotath·a (má
teren te aes teA to. par·a que aquel<'s auto :·tdaoes, no tle :lem- , quina de fabrica r telh;.s) tipo «Bonfanti» em similar, com 
pen h0 d <• s uas a tni.Ju i~·õ e:: . po-<!>àiU orieuwr os evt•n lua i-; cap1cid:Jde para 5/6 milheir os por dia, potênch absorvida 
intt•rPssactos cta imp:>s:>il! il t l üde riu perntHili:'C:• r('Jil no lito- de 4 HP, ac:ompanhada de (ôrmas para telhas convexa e 
ra l em fl'enle a área rleJi ,uitatla e ctentro de la. marselha. c,'motor elétrico de 4 HF trifásico 220/240 volts. 

!'aJ;;cio do Set"ntriâo. Clll :\la'·;r iJ~ , 10 de . I 60 ciclos e rotações adaptáveis à mesma; c) Motor industri-
H70. " " agosto t 0 al «diE:sel» de 89/ 10-! HP - 1800 RPM equipado e com sis

tema de re (riger c:ção a ar, regufador automático - tipo 
<< Dentz» ou similar; d) Micro-ônibus com capacidade d~ 20/ 
25 passagei ros. Presente a reunião o Sr. José Emanuel do 

as) Ue n. lvanhoé Gonçalves .\1a r ti ns 
Governador 
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Ag -R"partlções Públicas [ E x p E DI E' N l'!fl 1.:1 l As Repartiçõ~s Públir~s 
THI.\trlals deverão remeter • e ~ • 1 JC:, I cingil·-s·~·ft•> às 8 6Si11filll 1'fl6 
o expediente deslio!).do à pu- i aouai!' -eiiOY:ldas até 2:1 c!e 
b!!cução llCbte DIARIO OF!- hnJn"elllHt:l onc~:t~ I fevt>rCiiO <ltl tfit la fl!10 e 11f 

CIAL. diàJ'i<HnentP., até às/ 1 iniciadti<>, (~Jll fJlL'Ilqucr épc1c, 
t ii;iiD noras, OX<:eto aos sálla- DIHETOR I pelns ót·uíi% <'0li!!JHt ;otr•s. 

rios <tUP.ndo de\"erão fazê- lo CARLOS DE Al\lJRADE PONTES i A tm de po::sibilihH u 
lltP. à." 11 ,50 horas. j r emNl!'li ue va lôres ncompa-

A'I reclarnaçõef! pcrtlncn- DIARlO OF"ICI.AL nlludos rt~ e~clhrcclmeet<lS 
tes à matértr. r etrilluida, nos lmprest;o nas Of,irinus da Imprensa Ol'iclal quanto à f'Ua ai)!icação. Foi!· 
casos de enos ou omissões, MA CAPA - 1'. F. AMA PA' I citamos us1•rn o~ interps;.wno~ 
dever ão ser formuladas por prrfen•1,cinlmPnll· cheque r,u 
e~;crito, à 3eçílo de Redação, A S S I N A T U P. A S 1 vale poala'. 
d~t~o~ 9 às 13,30 horas, no má- Anual Cr~ 7,~0 1 Os 8 uplrrnen tos às t•Gl· 
x lrno nté 72 h o r a f1 após a Semestral c1 $ 3,90 õ d / ~ r ·!) • r. a 119.\da dos órgrãos oficiais. ç cs os ut·g8os o !CL ~~: . 

Trimestf!~l Cr$ 1,45 se fnrnccerí.io aos assinantt!' 
Os originais d('verão ser CJ·~ O,O" que as 8ol.cit:1rcm oo ato só-' f d 1 11 1 Número avulso .., .; uatuogra a os e au eu ca< os, atõsin:üui·a. 

:essatv3<las, por quem de di- --- J "I 
r eito, rasuras tl Pmcndas. «BR ASlLL\ - Es~e Diário f'fi cial é encnntndo para l t>itu~ O fnucloJtário pu 11it"n l e-

ra no Sulão Nacional e l!. t<:lllacional da Jmpr(>m:a, da de
0
ral, tt'I'á uru ur~couw • de 

Excetuad3.s 88 pa.ra 0 ex- COOPEn PllESS, no Era~;!lia JnJprrial Hr tel.» 
1

10 o· P·tru fuz11r JUS a c ~ le 
t~rlor, que serão li' n m p r c o .. :-;crnt", dl'\'1"'1' pro\t.J r·-.IJ;~ 

nounis, as assinatura!! poch• r- Pr.ra facilitar aos {l!:'Sinao-l A lirr; ele• t:\'itar solur,ilfJ condiçiin n" nlo dt1 IIFõ"ilH•Ltlrr-, 
se-ilo tomar, em quRiquer tes a veril'traçiío do prazo de I de C<•n1i.Jluidade no reeel!i- 1 O ele custo cada cxcmplat· 
~pnca, por !leis meRes ou um v81itlade de suas assinntureR, ll'êDto dnG jMr ni s, o t' v p m &.trazu do dos órgão~ do o1t
ll.'lO. na parte superior do e r úerê· os assinantes provi<knciar a tiais será, no YCnúa U.\ t:l.-!1 

pu:ter~n ser suspensa s som do talão de registro, o mês e ar. tecedênciu mmirrn, de u·t u· , de m f'srno an1). r <..lc :'-l G r :S 
All assinatnraM vencidas Iço vão impressos o nt)n•ero refpe<"liva t' ('Jlova~·;~l • colll 1 ac rcsciclu d•! l';u S 0.01 se 

a.vi<:lo prévio. o ano em que linda:·á. la (;10) dias. 
1 
0,02. por anil decolrtJo. 

Espírito Santo, pela Cia. Importadora de Tratores e Equi- I Mesbla S I A; Cia. Importador a de Tratores e Erpipamentos· 
pamentos, verificou-se a presença das seguintes firmas tô- CITREQ e Marccs<t S/ A. Abertas as propost<J3 r, gistn .. u-~e 
das legalmente cadastradas: Joroportadora de Ferragens S/A; o resultado e:•presso no quadro abaixu: 

C O N C O R R E N T E S,: 

IMPORTADORA CITREQ MESBLA S/A MARCOSA 

ITEM 
Preço I Prazo Preço Praz o Pr.eço I Prazo Preço I Prazo 

a) NC - NC 

b) NC - NC 
I 

I 
NC - NC -

NC - I NC -
I c) NC - 27.000,00 Belém 

30 d ' 
NC - NC -

d) NC - NC 

I 
Registrou-se mais que a MARCOSA S/A - ol'ereceu 

motor «diesel» MWM - modélo D-225-6-4 te mpos c/96 
HP-2300 RPM c/ refrigeração a água por r adiador ao preço 
de Cr$ 14.5ti5,00, não atendendo contudo as e specificações 
dO Edital. 

Não houve licitantes para os itens «a» e «b». E de 
co:no assim deconeu a reunião, lavrou-se a presente ata 
que, depois de lida e achada conforme vai assim.:ia pelos 
componentes da Comissão e mais presentPs. 

Eu, Francisco Medeiros de Araújo servindo de Secr e
tário a subscrevi, 

(aa) Luiz Gonzaga Valle 

Waldomiro Demóstenes Ribeiro 

Francisco Medeiros de A raújo 

Elionae Cezar da Silva 

J. Emanuel 

Aprovo e Publique-se. 

Em 20 de novembro de 1970. 

Confere : 

Gen. rvanhoé Gonçalves ;\l art ins 
Govern;;dor 

Francisco Medeiros de Araújo 
CT-AFN-RRm-CIC-000812132 
Chefe da Seção do Material 

H.2l7,66 - 52.950,00 -

F-350 p/ Belém F-350 p/ Belém 
20 pass. 90 d . 20 pass. 45 d. 

Divisao de. Obras 
Aprovo e Publique-se: 

Gen. Ivanhoé Gonç<Jh·es Martins 
Governador 

COPIA AUTf:NTICA da ata da reunião para licltaçiio 
de preços destinada a execução de obras para a Adminis
tração territOI ia! conforme têrmos das Cartas-Convites n°s. 
19 e 20/70·DO. 

Aos v inte e ci'1co dias do mês de novembro do a no 
de hum mil no\·ece•1tos e setenta, na sala da Diretor ia da 
Divi~ftu de O br as,slta à Rua Mendonça Furtado, n• 63, nes
ta cidade, perante a Comissão incumbida do r eceb imento e 
julgamento de propostas destinadas a execução de obras, 
composta pelos ser.hores engenheiro Joaquim de Vilhena 
Netto, J osé Aieixo da Silv<l Lima e o senhor Gr atulia no de 
Mora is Pinto, Presidente e Membros, compareceram os se
nhores engenheiro Alírlo Marques de Souza Rodrigues, re
presentante ela firrr a A. H0drigues, Enr,c·nharia e Corr. ércio, 
eng<'nh <!lro João Vito r Moura de Arruda, representaote de 
Platun. Engenharia ~ Comércio Ltda., e a srta. Regina Coely 
da Silva, represent<.nte de J. M. Costa, Construto ra e Imo
biliária Ltda., a fim de tomarem parte da licitação para a 
execução dos serviços de Sinalização da Rodovia Macapá/ 
Santana e Recuperação da Ponte sôbre a Lagôa dos Índios. 
propostos pelas Cartas-Convites n•s. 19 e 20/70-DO. A 
Cons trutgra Comercial Canno Ltd ª, embora n ão presente à 
t·eunião, enviou-nos suas p1·opostas de p reços para os ser· 
viços em referência. A Construtora e Imobiliá ria Fonsêca 
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Ltd" .. não 5e féz rPpresent:~r e nem rpr esentou pr oposta!'. 
às novf' h•">rd~ c trinta rr.inutus o ~enhnr PrP~idente, após 
os esclar ecimentos nece~séir i os iniciou os t: Aba lhos recebendo-

~,7.7;~-L-\....,..,_.~.7-\~UIO J.To::-1 
Pn zo 1---Prnpcsta Prazo Proposta 

se as propostas das firmas ;;cima citadas que. após julgadas 
apresentaram c!' resultado~ a seguir: Para ólS obras de sinali
zaçilo da r odovi'l Macapú/Santana : 

A. RODHTGl'ES PLATO~. E. CO~JÉRCIO 

l'rop0s tu. I Pr~ zo Proposta Prazo 

2s.a9~.oo -------;---, ;]-" ---- :!H.~6-s.-oo _ __ 'I, - -.)2 - ,--- t li.~1~.o~ I 3:i ~ 45.ooo.oo ,15 

....,..,...-~"" .. ,,..,..,....,.. •. L..., ______ L_. ~-~~-- ---------~--..:..---------.,..--
P<:1ra a recupe"aç·io da Ponte da L<.:goa dos Índios: 

J. M. COSTA ~~~:.·~~\10 L1 uA. A. ROIJIUG l'l~S PLATO~. E. COMÉ!lCJO 

Propo~ta Prazo i'rop 1s ta Prazo l'ropo~t a I Prazo Pro;_)osta I Prazo 

_:_ilo ..... o_u __ """""'-_,:1 ____ .:-----~----·---_-_,-_-_.~[ ___ j~~~---~---~~~~~-
zação q~;e os arrovo!t, os (]Uais constam do Laudo Descriti
vo an~xo. 

De acôrdl) como se verific1 a~ prcpo;,tas m~iq vantn
j'lsas fornm apre-~· nta las p~l<:s lio·n'ás 1 . Rodrii~UP!', En.:e
nhariu c Co-nér cio , par<t ;,s tli.;n.:; de sin li7<H;ã,> d:J t uclovia 
M<~<:apá Sanwna; e J. l\'J. C( sh. C~n:;tn ,o ra e Imobilic:r:a 
Ltj• .. para as de re cupera~·i:o da ptJnte s0bre a l.:Jg< .. a dos 
tndios que serão subm~1irh<s a aprccia<;f.o do Exmo. S r 
Gov.:!rn·1dor dêst<:! Território. 

N5o ha•;.'ndo conte~tnC'Ões a t espeito lavrou-se ês1 e 
~frmo em quatro vins de igu·t l te•n que segue datado ~ 

' ass nudo pela Cl!missi'io Permanente d~ Recebimento de 
Obras. 

O senh )r .JosÉ' Pnlio'arpo de Mir;mria, representa nte 
da Construt'lra e Imobillu ia FOt,sêca Ltd"., compar~ceu à 
reunião a pés o inkio dos tra~ 1lhos, justifi..:Jndo as causas que • 
o impedir>lrn ele conC t:l r>·er para e.>sa~ obr lS, b em como o en
g enhei ro Valter José Vasconcelos Marad.' i, rep~·f'S<'ntando a 
Construtora Corr.t>rcial Carmo Ltd"., taml>~m compareceu à 
reunião a pó:; o início dos trabalhos. NaJa m ais h avendo a 
tratar l:lvr.:>u-se a p resente ata ,,ue scgt.e ci~tacla e assina
da pelos presentes. 

Macapá, 23 de n•)VCmbro d~ 1970 
aaJ Joa(j'llm de Vilhena Net.to 

Jt>Sé Aleixo da Silv.1 Lima 
Gr::.tull&no de t\lorai' Pinto 
Alí rio Marques de Soc~za ltc•dl'igues 
.To5o Vitor Mo;.~rn de .\nud;l 
Regina Coely da Sil\·a 
José Pclkarpo d e !\Lranda 
Valter José VasconcelJs l\la,·ade i 
Dt!lcio Ramos Duat·te - Sec reüirio 

Extraída do Livro de Regis tro de At Js, das fôlhas 
85-V, ll6 e 86-V. 

Confere com o original: 
Ern, 26 11 1 !970 
Délcio Ramos Duarte 

Coordenador 
Matrícula n." 2.071.601l 

DE SPACHO 
Adjudico respectivamente às f1rmns A. Rod rigues e 

.J. M. C:osta as obras de que truta a presente colet a, de
vendo as despesas correrem pot· conta dos recursos da 
Taxa Rododária Única. 

Macapá, 27/ll / 70 
au) General Ivanhoé Gonçalves Marilns 

Gorernador TFi> 

-------------------------~~--------J: i·uisao de Obras 
T êrmo de Recebimento de Obras 

Aos vinte e quatro (24) dia s do mts de no\·embro do 
ano de hum mil no\·er,tcs e seten!a (I!J', Jl. nesta cidade de 
Macapá, capital do T erritório Feàen11 do Amapfl, pt la 
Comissão in (ra-ass inadu, compos•a pc.os senhores Cap.
C! rv. Luiz Gon zaga Valle, Secrctário-Get ai Substituto, Eng" 
,l O.hjUirn de Vilhena Netto. Dirttor da Di\· i~fio de Obrns e o 
Cdp. Francisco 1\ledeiros de t\r~ujo, l..hde da Sct;:io do 
Material, comp(.St3 conforme Port:1r11 Governamenté!l n" 
392/63-GAB, publ icnda n:J Diário Oficia l n" lllB; Hie8, foi 
procedido o r ecebimento da ob1a de c.; nstrução de uma 
caixa d'água com capac1d .>d e !J ~' a 5.000 Jitco.> no Ginásio 
Feminino de .:Vlucapà, executada pela firma J. M. Costa, 
Construtorü e lmubi lii.ria L tda ., LOilfonn! propos ta apr escm
t ada em 25.9.'. O e apro\·adu pelo Exnw. ~r. Gen. Govemu
dor do T erritório. 

Refer idos 5erviços foram supervisionados pela [iscali-

IVIncapá. 2-l de novembro de 1970 
Cap. Corv. Luiz Gonzaga Valle 

P r<sidcnte 
Eng0 Joaqu im d~ ~ilhena Netto 

Membro 
Cap. Francisco Medeiros de Araújo 

!\lembro 

ATESTADO 
:\os vinte e quatro dias do mês de novembro do ano 

ue hum mil novecentos e se tenta (24.11.1970), a Comissão 
Infra-assinada, nesta cidade de Macapá, composta pelos se
nhores Eng0 Doug:aJ Lobato Lopes, níve l 22-B, Gratuliano 
de Morais Pinto , Chefe da Seção de Obr as e o Sr. Mu rilo 
d e Almeida Moreir-a, desenhista, nível 12-A, atesta a con
clusão da obra de constru~ào de uma caixa d'água e:n con
creto a r mado, para 5.000 litros Instalada no Ginasio Femi
nino de Maca pá , s~rv i ços ext>cuia.:ios pela firma J. M. Costa, 
Constr utora e Imobiliá ria Ltd~ . . conforme despacho do 
Exmo. Sr. Governador. exarad H no processo n <! 5499/70, pu
blicado no Diário Oficial n°s. 1222 e 12'23. o qual foi f iel
mente obedecido. 

1\!acapá, 24 de novembro de 1970 
Eng0 Douglas Lobato L opes 

Sr. Gra t uliano de Morais Pin to 
Chefe da Seção de Obr~s 

Sr. Murilo de Almeida More ira 

L A U D O IJ E S C H I T I V O 
Caixa D'Água elo Ginásio Feminino 

Localização: - A obra em aprGço está construída na 
á rea do G inásio Femin:no, à Avenida Jovino Dinoa, Praça 
l\ossa Senhor·a da Conceiç&o. 

Característica: - E~trutura em concreto armado com 
um rest-rvatódo para 5.000 litros, ligat:'o a rêde d~ abasteci 
mento existente. 

Preço: - Cr$ ll.239.00. 
l\~acapá, 24 de noveml-ro de 1970 

Ens' Douglas Lobato Lopes 
Sr. G raluliano de Mor<II~ Pinto 

Cht:fe d<J S\:ção d-=: Obras 
S r. Murilo de Almeida Moreira 

4' - -------- ·-- ·-------L-...~ 

Divisão de Obras 
T.f:RMO DE R E:CEBIMENTO DE OBRAS 

Aos vinte e três (23) dias do mês de novembro do 
ano dl' hum mi: novecentos e se tenta (1970), nesta cidade 
de Macapá, pela Comissão infra-a ssin1da, composta pelo3 
senhores Cap.-Corv. Luit: Gonzaga Valle, Secretário-Gera l 
Substituto, engenheiro Joaquim de Vilhena Netto, Diretor 
da Divisão de Obras e o Cap Franci~co Mede!ro de Araújo, 



3a. e 4a.-feiras, 1.0 e 2 de dezembr o de 1970· 

Chefe da Seção do Material, constituíd3 conforme Por taria 
Governamental nr. 392168-GA 8, p;,bJicad<~ no Diário Oficial 
nr. 81S f19fi8, foi procedido o recehimento d3s obras de re
cupenção do Insti tuto d2 E:iucnção do Território do Am:l
pá - I.E.T.A., executadas pela firm• Platon, Engenharia e 
Comércio Ltc:la., conforme contrato firmado em 20/08/70 e 
publicndo no Diário Oficial nr. 1203 e 1204, de 27 e 28/8170. 

Referida obra, no valor de Cr$ 166.408,05, foi execu
tada em regime de empreitada global e supervisionada pela 
fiscalização que aprovou os serviços constantes do Laudo 
Descritivo que acompanha êste t êrmo. 

E com() não houvessem Qllóisquer contestações sôbre 
mencionada obra apresent3ndo-se concluída e dentro dos 
ditames contratuais firmados, lav rou-se o presente tê rmo 
em quntro {4) vias de igual teor e forma que vai assinado 
pela Comissão Permanente de Recebimento de Obras. 

Macapã, 23 de novembro de 1970. 

Cap.-Corv. Luiz Gonzaga Valle 
' Presidente 

Eng.0 Joaquim de Vilhenu Netto 
Membro 

Cap. Francisco Medeiros de Araújo 
M~mbro 

LAUDO DESCRITIVO 

(Instituto de Educação do Território do Amapá) 

Localização: O imóvel em aprêço está localizado à 
avenida Presidente Vargas entre as ruas General Rondon e 
Major Eliezer Levy, nesta cidade. 

Características: Os serviços realizados constam de: 

Reparos na cobertura, fôrro, esquadrias. pavimentação 
instalações hidro-sanitárlas, revestimtmto em azulejos, ins
talação elétrica, inclus :ve substituição, pintura geral do 
prédio e limpesa geral. 

Preço: Cr$ 166.408,05. 

Macapá, 23 de novembro de 1970. 

Engo. Douglas Lobato Lopes 
Nível 22-B 

Sr. Gratuliano de Morais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

Sr. Murilo de Almeida Moreira 
Desenhista, nível 12-A 

ATEST A DO 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano 
de hum mil :1ovecentos e setenta (23.1 1.1970), a Comissão 
infra-assinada, nesta cidade de Macapá, composta pelos se
nhcres Eng0 Douglas Lobato Lopes, dvel 22-B, Gratullano 
de Morais Pinto, Cí1efe da Seção de Obras c o sr. Murilo 
de Alrr.eida Moreira, Desenhista, nível 12-A, ATESTA a 
conclusão da obra de recuperaçã'o do Instituto de Educação 
do Terl"ltório do A.napá - I.E.T.A. , suviços executados 
pela firma Platon, Engenharia e Comércio Ltda., conforme 
contrato firmado e m 20 de agõsto de 1970, o qual foi fiel
mente obedecido. 

• 

Macapá, 23/ 11 / 1970 

Eng• Doug1as Lobato Lopes 
Nível 22-B 

Sr. G ratuliano de Morais Pinto 
Chefe da Seção de Obras 

Sr. Murilo de Almeida MoreírJ 
Desenhista, mvel 12-A 

Divisao de ObNzs 
Têrrno de Recebimento de Obras 

Aos dezoito (18) diat'l do mês de nuvembro de hum 
mil novece:ntos c setenta (l97Ll), nesta cidade de Macapá, 
capital do 'l'enitório Fctler-al do Amapá, pela Comissão 
infra-assinada compos ta pelos senhoree Cap.-Corv. Luiz 
Gonzaga Valle, Secretário-Geral Substituto. engenhei ro 
Joaquim de Vilhena Netto. Diretor da Divi8ão de Ob1·as e 
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o capitão Francí~co Medeiros de Araújo, Chefe da ~~çã0 
do Mat~->rial. cnnstituida conforme Po•taria Uoverna men tal 
n.• 39:!/ l:iS-tlAB. publ icada no Diári o Oticial n.0 818/ l fl ti"l 
foi proc:••dido o rece bimento das obi"<lS de r ecu prraçiio do 
primoit'u ~ construçlo do 2." bloco da sede da Di visão fie 
E!IUcaçãn, com a conatt·uc:ão de non m2 de muro dil' isó
rio e do :iGO mt de calç1da tipo pa~;;cio. loca liza los à 
avenida F.:\B. e GX·Jcutadas pela firma Construtor 1 Cn
mercia l Carmo. Ltd a., conforme contrato firmado em 1.0 
de junho d'! 1970. 

Re~erida obra no ' 'alor de CrS 156.718,110, foi exec u
tada em rPgime de cmprcita·ia global e supervisionada 
pela Hsculizac:ão que aprovou os se rviços constantes do 
Laudo Dcscrit:1·o que acompanha êstc têr mo. 

E, como não houvessem quai"quer contestaçõe;; 
acêrca da m!lociOnu•la obnt Frprescntando-se conclufda e 
dentro dos ditames contrtltuais !lrmados, lavrou-se o pre
sente têrmo em QU'lt!'O (I) via s de igual teor e forma Qlll' 

/vai assinaria pela Comissão Perm11neote de Recebime nto 
ele Obra s. 

l\lacapa, 18 de novembro de 1970. 

Ca p. Corv. Luiz Gonzaga Val le 
Presidente 

Eug.• ,Joaquim rle Vilhena Netto 
1\lembro 

C3p. Fra ncisco ~ledeiros de Araújo 
Membro 

DIVISÃO OE EDUCAÇÃO 

LAUDO DESCRlTlVO 

Localização: Prédios localizados à Av. FAB, nesta 
Cidade. 

Características: Construção do 2.0 Bloco: Prédio em 
alvenaria de tij olos, de um só pavimento, coberto cem 
telhas de fibro-cimnuto, revestido c pin t~:tdo. composta das 
seguintes depe nd ências, sa la de espera. ci rculação, audi
tório, seis (ti} salas de Administração. d9pósito, dois gru. 
pos san itát·ios. 

Muro: em a lv mar ia de tijolos, revestiu o c plotado 
com 600 ml e construção ela 3thJ m~ de calçada. tipo 
passeio. 

Área: 280,80 m3 

Preço: Cr$ 156.601,f0 

Reconstrução do t.o bloco:- Ad'lplações, revisão de 
rêde elé trica, bidL·ául ica e de esgõto, aubslituiç.ão de vidros 
e esquadrias inu til i zada ~ . pintura inte rna c externa do 
Prédio, instalação ue abastecimento d'água do prédio. 

Valor: CrS 50.117,50 

Macapá, 18 de :'-íovembro de 19i0 

· Eng.o Douglas Lo !la to Lopes 

Gratuliano de Morai10 Pinto 
Cuere da Seção oc Obras 

Murilo de Almeida Moreira 
Desenhista 12-A 

ATESTADO 

AoR dczfl itO (t8l dias do mês de n ovembro do nuo 
de hurn mil novec~.: ntos e setenta (1970), a Comissão infra
assinada , nesta cidade de l\1acapá, composta pe los senho
res Douglus Lobalo Lopes, Eggenheiro nível, 22-B, Gratu
lia:.o tiL' :-.:orais Pinto, Chc[o da Seção de Obras c lVIu
nlo de Almeida More ira, desenhista, nível 12-A, ATES'f.C\ , 
a cGnclusão das obras de reconslrucão do primeiro e 
C11nstrução do 2• Bloco da Sede da Divtsl!o de Eduração. 
eonstrução d e 60tln.l. r\" muro divi Mlo e 360m2 de calçad.t 
tipo passeio, obra:; localizadas à Av. PAB, cujo contrato lir · 
1oado eulre o üovê•rno do Território do Amapá e a fi rma 
Construt•JI'll Colllcrcial Carmo Ltd.a, fo i fielmente obedecido. 

.\[acap:i, 18 <le :\'ovembro d e 1970. 

Eng.0 Douglaf' Lobato Lopes 
Nível 2<!-B 

Gratulia no de ~lora i s Pinto 
Che[e da Seção de Obras 

Murilo de Almeida Morf'ira 
Desenhis ta, t!!ve l 12-A 

; 


	

