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Ano VI. :Número 1.2.92 

DECRETO 

O Governador do Territóric Federal do Ama
pá, us<tndo das atr:buiçõ-=s que lhe conferem os 
iL~ns J, VII e IX, do artigo 12, c o Decreto-Lei n .0 

5.839, de 21 de setembm de 19 l, e tendo em vis·
ta o qu~ consta do Processo nút tero 6.885/70-SAG, 

RESOLVE: 

Aposenta r ,. nos têrmos dos · ·tigcs l O 1, item III, 
Parágrafo Único e 102, item I, ~ nea «a», da Co ns
tituição do Brasil, Elza Lobo M< tteiro, ocupante do 
cargo ele Professôra do ensino r ·é-·Primári;) e Pri
mário EC-514.11 (Matríc:.\la da I ASE - 1.777.379), 
do Quadro de Funcionários Púl: icos do Govêrno 
dêste Tet r;tótio lot ada na Divi sii l de Educação . 

Palácio do Setentrião, em !, acapá, 26 de feve
re:iro de 1971. 

Gen eral Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adfllvaro Alves Cavalcanti 
Secretário- Get ç l 

O Governador do Território [i'ederal do Ama
pá, usHndo das atribuições que lhe confe rem os 
ite'1s I, VII e IX, do a r tigo 4.0, lo Decreto-Lei n.0 

5.83!J, de 21 de s etembro de 1 •l 3, e tendo em vis
ta o que consta do Processo nut 1e10 5. 148/6!1-SGT, 

RESOLVE : 

Alterar o Decreto datado dt- 30 de setembro 
de 1968, publicado no Diário Ofi ial n°s. 864 e 865, 
de 01 e 02 de outubro de 196., que aposentou, 
no:; têrmos do artigo 100, it em , combinado com 
o d e n.O 101, item H, da Cons t tuição do Brasil, 
lVI;;ria Pr-~lmyra Coêlho CostD, oc rpa nie do cargo de 
Oficial de Administração, nível l 2-A (Código AF-
201), d) Quadro de Funcionárioc: do Govêrno dêste 
Território, Jotada no S;::rviço de \dministração Ge
r ~l. para declarar que a aposent cloria em aprêço 
deve ser considerada efetivada c 1m base no artigo 
l76, item m e 181, todos da l ei n.O 1.711 , de 28 
de outubro de 1952, e no cargo je Oficial de Ad
ministração AF-201.12-:\ (M&tr ~ula do IPASE -
1.837.1 8~). 

Palácio do Setent rião, em r,. acapá, 26 de feve
reiro de 1971. 

General I vanhoé Gonçalvt.s Martins 
Governador 

Ooronel Adálva ro Al ves Cavalcanti 
Secretário-Gere i 

O Governador do Território 7ederal do Amapá, 
u sândo das atribuições que lhe conferem os item I, 
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VII e IX, do artigo 4º, do Derreto-Lei n.O 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, e tendo em vista o 
(ilUe consta do Processo número {.887 / 70-SGT, 

RESOLVE: 

Aposentar, nos têrmos dos artigos 101, item III 
e 1'"2, item I, alínea «a», da Constituição do Brasil, 
con:.)inaclo com o de n .0 184, item I da Lei n.0 

1. 71 l, de 28 de outubro de 1952, Luiz Waldomiro 
Monteiro, V"Jpante do cargo de Almoxarife AF-
101-14.A (Mnt. do IPASE - 1.777.335), do Quadro 
de Funcioná··ios Públicos do Govêrno dêste Terri
t6rio, lotado na Divisão de Educação, com proven
to equivalente ao atribuído ao nível 16-B, da mes
ma série de classes, conforme preceitua o art. 184, 
item I, da Lei n.0 1.711/52, acima menci0nada. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de feve
reiro de 1971. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Cor0nel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
us:mdo das atribuições que lhe confer~m os itens I, VII e 
IX , do a rtigo 4 o, do Decreto-Lei n.0 5939, de 21 de setem
bro de 1 :H3, e tendo em vista o que consta do Processo 
núme:ro 5722/69-SGT, 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 28 de agôst.o de 1 969. 
publicado no Diário Ofkiul n.0 103 1, d2 8 de setembro do 
mem) ano, quP aposentou, nos têrmos dos artigos 176, 
item III e 178. ite m III, da Lei n.0 1711, de 28 de out ubro 
de 1!:52, combinados co;n os de nºs 100, item I e 101, item 
I. alínea <<b» , da Constituição do Brasil, João ela Costa La
mar&o, ocupante do cargo de Ptdreiro, nívt>l 8-A (Código 
A-101 ), do Quadro de Funcionários do Govêrno dêste Ter
ritório, lotado r.a Divis.:io de Obras, para declarar que a 
aposent'ldoria em aprêço deve ser considerada efetivada 
com base nos artigos 176, item III e 178, item Ili, todos 
da Lei n.0 1711, de 28 de outubro de 1952 e no cargo de 
Ped1·eiro A-10l.8.A (Matricula do IPASb: - :l.:l51!.ti3G). 

Palácio do Setentrião em l'vlacapá, 26 de fevereiro 
de 1971. 

General Ivanhoé Gonçalves l\!:1rtins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves C;a\'alcanti 
Secretário-Geral 

O Govcrnnctor do Territ6rio Federal do r\ro•.pl%, usan
do das atribuições que llle conferem os itens J. \'11 e IX. 
do artigo 4.0

, do Decreto-Lei n• 5.8?9, de l! l de ~etcmbro 
de 1941!, e tentio em vista o que con3ta do Processo nú
mero 2.446/69-SGT, 

RESO L VE: 

Alterar o Decreto datndo da 30 dfi! abril de 19G9, 
publir?do no Dtario Oficial u.o 960, de 12 do m!iio de 1969, 
que ap>~sen tou, nos têrmos dos artigos 176, item IIl e 178, 
ítlllll !l!, todos da L ei n.• 1711, de 28 de outubro de 1952 
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Ag ~Jlartições PrtbliGasl 
Tnrt{6tlals deverão remeter 
o e:)Jpediente destinado à pu- ~· 
bll 6'a~ão neste DlARJO üFI
ClAL dtàri.,.ment~. até às 
lll:RO a oras, exr:eto aos s&ba
nos (luando deverão fazê-lo 
R.tl'l à'l tl,aii horas. 

As reolamações pertinen
tes A maté rie. r etribuída, nos 
casos d e erros ou omissõe11, 
deverão ser formula das por 
eqcrlto, à Seção de Redação, 
d11R 9 às 18,30 horas, no má
ximo até 7.1! h o r as após a 
llatdli dos órgãos oficiais . 

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

EXPEDIENT E 
Imprensa Ofic ial 

DIRETOR 
CARLOS DE ANDRADE PONTES 

DIARIO OF'ICIAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Ol'lclal 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASS I NATU 
Anual 
Semestral 
Trimestr!ll 
Númer o avulso 

R AS 
Cr~ 15,00 
Cr' 7,50 
Cr$ 3,80 
Cr$ 0,10 

· As Repartiçõ es Públicas 
I cingir-se-ão às aBsinatur~ 
anuais renovadas nté 23 de 
fevereiro de cada ano 0 àe 
lniciadas, em f!Ualquer época 
pelos 61'gãos competentea. 

I A fim de possibilitar a 

I 
remeBsa de vnlôres acompa
nhados d~ escl tlrecimen tos 

· quanto à sua aplicaçã{), soli-

1 

citamos usem os inreressaàos 
preferencialment e cheque ou 

1 vale posta:. 

I 
Os suplementos às edl· 

ções dos órgãoe oficiais da 
sa 1ornecerilo aos assinaute l' 
quo as soll cilnrem oo ato só-
a~:~sinalura. 

Os originais deverão ser 
damogra[adoR e a uten ticados, 
'(~ssalvadas. por quem d e di
reito, rasuras t! f'.mendas. 

Excetuadas af.l pnra o ex
tP.rlor, quo serão E> 9 m p r e 
aouaís, as assinaturas poder
se-Fi o tomar, em qualquer 
4onca, por Reis meses ou um 
a no. 

• llR AS1LL\ - E~te Diário Pricinl é enconh ado pau Jri tu- O funci onário púhllco fe
ra no Salão Nacional e lt; ~<:rnacional do. Impr ensa, da 1 deral, terá uro desconto de 

COOPER PRESS, no Brasília ln•pea·ial H(l te!.» 110%. Para fazer jus a êste 
desconto, deverá prov1.r m;te 

Para facilitar aos a11sinan-1 A fim de evitar solução I rond ição no nto da assinatura 
tes a verificaçlio do prazo de ele cont!nuidnde no recebi- O de custo carJa exem plar 
validade de suas assinaturas, mento dos jvrnais, d e ve m . atrazado dos órgão& do ofl
ua par te super ior do enderê- os assinantes providenctar a •

1 
eiais será. no venda avulsa 

ço vão impressos o número respectiva rroovaç!:;o com acrescida de NCr$ 0,01 . se 
do talão de r egis tro, o mês e antecédência mín ima, de lrin· l do mesmo ano, e de N li r S 

As assinaturas vencida s 
~~.>ller~o ser s uspeusas sem 
nvt~o prévio. o ano em que [i:tJdará. ta (HO) dias. 0,02. por ano decomJ o. 

combinados com os de n°s. 100, item I c 101, item I, a línea 
«b», da Constituição do Brasil, Doralice Brzt>rra da Hocha, 
ocupante do cargo de Datil ógrafo. níve l 9-B (Código AF-
50;] ), do Quadro de Funcionár ios do Govêrno dêste Terri
tório, lotada na Divisii o de Ter ras e Colonização, pua 
clecla rar que a aposentadoria em aprêço deve ser consi
de rada efetivnda com base nos artigos 176, item III e 178, 
Item lU, todos da Lei n.0 1711, de 28 de oututro de 1952 e 
no ca rgo de Datilógrafo AF-503.9.8 (Mat. elo IPASE-
1.777.366}. 

Palácio do Seteatrião, em Macapá, 26 de rcverciro 
do 1971. 

General IvaDhoé Gonçalves Martins 
Governad o!! 

Corone l Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário· Gera! 

O Governad0r do Território Federa l do Amapá, 
usando das atribuições que lhe co nferem os itens I, VIl e 
IX, do ariigo 4.0

, do Dcoreto Lei n.0 5839, de 21 de setem
bro de 1943, e tendo em vista o que consta do Pr ocesso 
número 011 / 71-SGT, 

RESOLVE: 

Aposentar , nos tê rmos d os ar tigos 176, item 111 e 
178, item 11, todos da Lei uº 171 I, de 28 de outubro de 
1952, combinados com os d e aos. 101, ítem I e 102, item I, 
alínea «b», da Constituição do Bruil, Orlando Nasci mento 
Tavares, ocupante do ca rgo de Encadernndor A-406.9.8 
(Mat. do I PA~E - 1.88 7.34!J), do Quadro de Funcionários 
Públicos do Govêrno d ês te Território, lotado na Secreta
ria Geral do Território. 

PalAcio do Setcnlrl1!o, em Macapá, 26 de fevereiro 
de 1971. 

Generlil lvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá. usan
do das a tr ibuições que lhe conferem os itens I, Vll e IX, 
do artigo 4.0 , do Decnlo-Loi n.0 5839, de 21 de se tflmbro 
de 1943, e tendo em vista o q ue consta do p rocesso nú
mero 5.260/69-SG'l', 

RESOLVE; 

Alterar o Decreto datado de 15 ele agôs to de 1969, 
publicado DO Diário Oficial n°& 1019 e 1020, dtl 14 e 15 de 
agõsto do mesmo ano, q ue aposentou, nos têr mes dos ar
tigos 176, Item I e 181, da Lei n2 1711 , de 28 de outubro 
de 1952, combinadCís com os de n º s 100, item 11 e 
101, item li e da Constituição do Brasil, Odorico Alballo 
Ri beiro, ocrJpante do cargo de Guarda, uivei 8-A (Código 
GL-203). do (,)uadro de Funci0nári os Públicos do Gc.n:rno 

-------------
dêste 'I'el'f il0rio, lülado na Divisão de SC'gurança e Guar
da, para clec! ll.l'a r que a aposen tadoria em aprê.;o dove 
ser cousiden.da e!eti nc!a com base nos a r tigos 101, item 
11 e 102, item 11, da CorJsti tuiçllo elo Brasil e no ca r~o de 
Guarda GL-2:t3.8.A (i\ atrícula do JPASE - 1.90i!.t\7!l), a 
contar de H de junho de 1969. 

Palácio do Seteatrião em Macapá, 26 de fevereiro do J9il. 

General Iv'\nhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adá.lvaro Alves Cavaleauti 
Secretá rlo-Ge r·ul 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os itens I , VII e IX, 
do artigo 4°, do Decreto-Lei nº 5839, de 21 de setembro de 
1943, e tendo em vista o que consta do Processo número 
6198/69-SGT, 

RESOLVE: 
Alterar o Decreto datado de 18 de setembro de 1969 , 

p ublicado no Diário Oficia l n° J 036, de 22 de setembro do 
mesmo ano, que aposentou, nos têrmos dos artigos 176, item 
lll e 178, item III, todos da Lei nº 171 1, de 28 de outubro 
de 1.952, combinados com os de nqs 100, item I e 101 . item 
I, alínea «b», da Constituição do Bra sil , Raimundo Vilhena 
Rodrigues, ocupante do cargo de Servente, nível 5 (Cód igo 
G L-104), do Quadro de Funciona rios Públicos do Govêrno 
dês te Território, lotado na Divisão de Obr& s, para declarar 
que a aposentadoria em aprêço deve ser considerada efet i
vada com ba~e nos artigos 176, item III e 178, item l lJ, to
d os da Lei n° 1711 , de· 28 de outubro de 1.952 e no cargo 
de Servente GL-104.5 (Mat. do IPASE- 2.258.297). 
Pa lácio do Sctent rião, em Macapá, 26 de fev ereiro de 1.971. 

General lvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

O Governador do Territério Federal do Amapá, usan
do das suas atribuições que lhe conferem os itens I , Vll e 
IX , do artigo 4º , do Decreto-Lei n.O 5.839, de 21 de setem
bro de 194:!, e tendo em vista o que consta do P rocesso 
n úmero 321/71-SGT, 

RESOLVE: 
Aposentar nos têrmos dos artigo s 101, item li e 102, 

item II, da Constituição do Brasil, Raimundo Pedro dos 
Santos, ocupante do cargo de Cala [ate A-301.8.A. (Mat. do 
IP ASE - 2.258.493), do Quadro de Funcionários Públicos do 
Govêrno dês te Território, lotado na Superintendência do 
Serviço de Navegação do Amapá -- SUSNAVA -, a con
tar de 17 de janeiro de 1971. 

Faláclo do Selentr ião, em Macapá, 26 de fevereiro 
de 1971. 

General tvanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálva ro Al ves Cavalcanti 
Secretário Geral 
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O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe conferem os itens I, VII e IX, 
do artigo 4º, de Decreto-Lei n.0 5.839, de 21 de setembro 
de 1943, e tendo em vista o que consta do Processo núme
ro 2.502/69-SGT, 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 30 de abril de 1969, pu
blicado no Diário Oficial nns. 958 e g; 9, de 08 e 09 de maio 
do mesmo ano, que aposentou, nos têrmos dos artigos 176, 
item III e 178, item III, todos da Lei n°. 1.711, de 28 de ou
tubro de 1952, combinados com os de n"s. 100, item I e 
101, item I, alínefl «b», do Constituição do Br asil, Elvira 
Mira Negrão, ocupante do cargo de 1\ uxiliar Rura l, nível 3 
{Código P-209), do Quadro de Funcionários do Govêrno 

· dês te Território, lotada na Divisão dP Saúde, para declarar 
que ~ aposentadol'ia em aprêço dev( ser considerada efe
tivada com base nos artigos 176, i t e 11 III e 178, item III, 
todos da Lei nº 1.711 , de 28 de outut ro de 1952 e no cargo 
de Auxiliar Rural P-209.3 (Mat . do Il 'ASE - 2.259.818). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de fevereiro 
.de 1971. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Geral 

Convênio 
Convênio de cooper ação técnica e finan
ceira celebrado entre a Fundação Legião 
Brasileir a de Assist ~ncia por sua direto
ria d0 Território Feder al do Amapá e o 
Govêrno do Território Federal do Amapá. 

'A Fundação Legião Brasileira de Assistência, doravan
lte denominada LBA, neste ato representada por dr. Kleber 
Magalhães, seu diretor no Território Federal do Amapá, 

·brasile iro, casado, médico, residente à r ua Odilardo Silva 
n.0 I 038, Macspá Território Federal do Amapá, por de le
gação de sua presidente, conforme Portaria n.0 47/70, em 
têrmos de integração de programas e dentro de sua progra
mação geral para o corrente ano, e a Maternidade do Hos

. pita! Geral d e Ma capá, neste ato repr~sentada por S. Exa. 
o Sr. Governador, General Ivanhoé l}onça lves Martins, ce
lebra m o presente Convênio com as t:~guintes cláusulas: 

Primeira - O llbjetivo eêste convênio, com base no 
Plano de Aplicação const:mte do P rocesso n2 01/71, e na 
pesquisa realizada pela LBA em 30 à 1) janE>iro de 1971, con

. siste em fornecer Jeito e assistência médicamentosa às cli· 
ente da LBA, D.T. do Amapâ, gestantes encaminhadas à 
Maternidade do Hospital Geral de Mncapá. 

Segunda - A LBA se compromete: 

a) A pagar Cr$ 21.0'10,00 (vinte e um mil cruzeiros), 
·em dua s (2) parcelas ao Govêrno do Territóro Federal do 
Amapá. 

Terceira - O Govêroo do Território Federal do 
Amapá, em contra-prestação, se compromete: 

9) Acompanhar e zelar pela fie l execução do Plano 
.de Aplicação aprovado pela LBA, que fica fazendo parte 
integrante dêste Instrumento; 

b) Responsabilizar-se pela adequada aplicação dos r e
, curso recebidos da LBA; 

c) Ac <:itar, quando necessário, tôda e qualquer orien
tação técnica que seja indicada para o aprimoramentp de 
suas atividades assistenciais, permitiLdo visitas de inspeção 
de elementos credenciados pela LBA; 

d) Não aplicar, em nenhun:a hipótene, a cnoperação 
financei ra recebida da LBA, ou qualquer parcela da mesma, 
no IJagamento de pessoal; • 

e) Apresentar, trimestralmente, à LBA , r elatório de 
suas atividades; 

f) Prestar contas na forma exigida pela LBA; 

g) Fornecer atendimento e medicação às gestantes 
dos serviços de P ré-Na tal da LBA, q 1e foram encaminha
das com comprovantes à Maternidade do Hospital Geral de 
Maca pá. 

Quarta - A cooperação finan ceira prestada pela LBA 
será L riunda do sub-elemento de despeóa 3.2.7.5-02.00 -

Convênios com Obras Sociais Alheias, do Or çamento em 
vigor. 

Quinta - Fica indicado como Executor do presente 
Convênio, responsável pelo seu cumprimento S. Exa. Ge
neral Ivenhoé Gonçalves Martins - Governador do Terri
tório Federal do Amapá. 

Sexta - O presente Convênio passará a produzir 
efe'itos a partir da data da assinatura do Representante da 
LBA, tendo como prazos de validade, para compromissos 
da LBA, até 31 de dezembro de 1971, podendo ser -rescin
dido pelo inadimplemento de suas cláusulas por qualquer 
das duas partes ou mediante aviso prévie de 30 (trinta) 
dias. · 

Sétima- No. caso de re scisão do presente Convênio pol' 
Inadimplemento por pa rte da Maternidade do Hospital Geral 
de Macapá, obriga-se esta a restituir a LBA tanto s daodé
cimos da cooperação finan ceira paga de uma só vez, quan
tos forem os meses que fa ltar em para o té rmino do prazo 
de sua validade. 

§ Único - No caso de r escisão .do presente Con
vênio, por decisão unilateral da LBA, ce ~ sa rá, automatica
mente, o pagamento das parcelas restantes. 

Oitava - O pTesente Convênio reputa-se . resolvido 
nos prazos fixados na Cláusula Sexta, indept>ndentemente 
de qualquer avise ou notificação. 

Nona - Os casos omissos ou de dúbia interpretação 
ser ão di rimido8 peta Diretoria Nacional da Legião Brasi
leira de Assistência, ouvidos os seus Orgãos Técnicos. 

Décima - Fica eleito como fôro do presente Convê
nio o da Capital a seguir indicada. 

E, por estar em assim justas e de acôrdo, c.ssinam o 
presente instrumento, em 7 (sete) vias, de igual teor, na 
presença das testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 4 de fevereiro de 1971. 

Dr. Kleber Mllgalhães 
Representante da LBA 

Gen. Ivanhoê Gonçalves Martins 
Representante da Obra 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Executor do Convênio 

Ilegível 
Testemunha 

Ilegível 
Testemunha 

Divisão de Obras 
Aprovo e Publique-se: 

Genera l Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

c OPiA AUTÊNTICA da fita da reunii!o ·para li
citação de pret;os para a execução de obrars 
para a Administração te l'r itor ia l, con[orme toor 
das Ca rta\Õ-Convilee: n•s. 01/71-SA.'\E e 01 /71-DO. 

Aos nove dias do mês Ele feverei ro do ano de hum 
mil novPcentos e setE:'nta o um na Sa la de Reuniões do 
Palácio do Selentrião, situad (} à avenida FAB, nesta cida
de, o perante a CCimissão constituída conforme Portaria 
Go vernamental n° 474j6tl·G AB, incumbida do recebimento 
e julgamento de pruposws destinadas a execução de obras 
pa ra a Administr·ação te rritoria l, composta pelos senhores 
Capitão-de-Corveta Luiz Gouzaga Valle, enge nheiros Joa
quim de Vilhena Netto e Do uglas Lobato Lopes e José 
Maria Papaléo Paes, presidente e membros, comparece
ram os senhores J osé Polica rpo d e Miranda, Procurador 
da ·fi rma Construtora e Imobiliá ri a Fon ~> êca Ltcla, e nge
nheiro Alí rio Marques de Souza Rodrigu C' s, gerente de A. 
Rodrigues, EogE>nbaria e Comércio, senho ritas Ma ria lzn
bel do AmRrul e Joeci Foosêca, representuntes de J. M. 
Costa, Constru tora e Imobiliár ia Ltda e Israel Barreto Ro
cha, procurador de Engenorte Ltda.- Engeoharia ·e ~oas
truções, a fim de tomarem pHte das licitações para -a 
execução dos eerviços de c0us trução de um prédio desti
nado à Sub-estação d o Sistema Elétrico da E1'AM e Casas 
de Bombas de Águas Tra tados do nOvo sis tema de 
di!'tribuiçii o de água potável de Macapá, serviçoR êsses 
prO!JO;,tos pela Carta-Convite n• 01 /71-SAAE; a para os 
~.>c r viços de Reparos e 'AdaptaçÕQB no pr~dio do S~rviço 
ele Administração Ger a l, p ropostos pela Carta-Convtte n .0 
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01/71-DQ .. \s novo horn.t'l c t1'in1a minutos, o senhor Pr0sideote 
t!eu inicio aos trabalhos d l Comissão rec·Qbend,1-sa pan as o
bras ela. Carta-Convite 11.0 Ul;ii-SAAE, as ~wguin lcll 
propor-tas: A Hntia SANESl'L - Conbtrutora ShDI'ill!l'Uio 
do Sul Lt.iu., aprc~;cnt.ou Slla pr!•[10SL•t no va
lor de cinqüenta e hum mil e duz»ntos ~ noventa e 
trõ:-~ ct·uzPiros e c i n q ü c n L a c quatro ceuta VPil; 

Platon, Engenharia e Comt1r cio Lt t!a .. propon·!o-sc a exe
cutá-las pelo !)t·cço glob'l l do sesseull c c1nco mi l e tre
zentos e viute o sele crnzeiros no prazo de 60 dins; Efl
gcnorte f.t<ia .. COm ~U:\ proposta DO valor de trin ta C sete 
mil e Sé!Sccntos f' trê:-~ eruzcirc'! e vinta ctJnta vo11. com o 
prazo àe {)O dia~. O prazo u l Iirma ~,\NESl'L ü ir:ualme'l
ht rlê 6il dia .; con~ecuUvoR. 'irNH!r.adas as prt'posta!' cons
t. ttllU·Se ~c r a mai.; Yttuta,iosa a rla J'irm:l IJ:pg,•nor tc Lt1a 
- Engcnlwria C' Construções, pllr<' a:i obt'Hfl acima men
cionadaR. A seguir, rccebeu-E;e 11!:1 propostas destinadas as 
obt·as pciiclas pcl~ts Carta-Con vite n." Ol /7t-UO, J.l'll'fl as 
nu~ i s conc'rrerau1 a'l firm ' Cou~lrut •f'\ c l m0b!liári.1 
Fonséca Ltda .. cujo valor ó de OC'tlto e dezoito mil c c« n
to c cinqiienta oruzeiros e cin'l i~1lt·l centavos, com o 
prazo de cento e vinto c!ins c o n s c c 11 L i v o s; 
a ~irma J . M. Cqsta. C(,u~trutow c Imobil t.1l'iu Ltca , corn 
n proposta no valot· de cento c vinte c trêr mil nrJvccen
t o~; e tr iuL\ c \r(s crtlzeiios e qunrc 1ta e llinco cer.tavos 
e JH'JZO de noYcnta dins cont:>CC'UtiH s. Dl',:, •1s p r ':lJlO:>ta<:, 
a maiA Vtlntajosa fo i otl'rlada pela ftrmn C'ouslrutom e 
!mobiliária Foil;;êca Ltua. As proposla!-l t·m rcfE>rf-nr:ia (as 
dU<ltl Yl'DCt•doras) ~criio suhmetid,Js a super ior aprec!!ição 
u rJ Exmo. tir. OO\'C~nador do '1\~rri'ÔriO. A CariR·Cnnvitc 
na 01 /71-DO, dl'~tina da nR obr: s de ;·ep trns c ad11 ptaçõ :>s 
c amp!i·~c:Jo do ocrviço de Atlrni ul~trn<;iio Ce··n l, ··oi cn
viela as ~irmas r·on ~trut:na Comerei ·•! Carr •o Lttl:), ('ons
tt·utni·a I' lmobili"tria Fonsêca Llt!H., Pl"•tPn, Engenharia c 
f'oi.lL'rdo Ltda., ,J. ~1. Cot>la. Co :to .ru~r.r:• ~> !IUI•btliar' 'i 
Lt !i!., e A. no'il·iguc,.;, Eng('nhnria ~" Com. rl'io, n qua l 
ugr; rlcr.Nl ~ r!·InP::!i:>'l cles.-'a Cart.l·CnuYite. eschn·ncend' 
náo po.JCi' coneill'rl!r em vi~ttHle ~~~~ '.'ários compr >missos 
nss•mli'! .,, .. ~\a ta m1i,; h:w, u'lo ,, t!".•tHr. Javi·ou-:;:e a pre
sente alu q1;e st-gu .. ~ d,1tada e as&iaad,t [JI!lo~ pr·cflr.•ntes. 

Macapá, U de fevt•reiro de Hl71. 

aa) Lniz G1nz1ga V;rllc 
.Joaquim de VilllC'Da Netto 
Dou~l11s Lnb,;to Loprs 
• !l"sé J1aria P11pa!éo Pacq 
.l osó Polk'lrpo de t.}iranci'l. 
Alfrio ~.!arques rl e Sonm Rodrigu~s 
:'.lu r la lzabrl do Amai ai 
J oeei FonR(•ca 
I~rne l Ihrrelo !tocha 
Délcio 11umos lluat te 

E:<lmído do lhro de Hl'gwtro de AlaF. das fôlhas 
!JI, 9!-\' o 95. 

Délcio Hamos Duarte - C0otd<'nndor 
Matri cula n.O 2.07J.fj0tl 

Divisao de Oórrts 
AprO\'O e Publique·se: 

Gon. Ivanhoé Gonçolves Martins 
Governador 

COPIA AUTENTICA da ata da reumao para 
lici lação de preços destina na a execul ão de obras 
p'l ra a Administração territor ial couforme os 
têrmos das Cartas-Con\'ile~ n•s . 01, O~ e 03/ 
71-DO. 

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano ele hum 
mil no\'(~centos e setenta e um, na sala da Diretoria da 
Divisão de Obras, sita à Rua 1\lendonça Fmt&do, n°. 63, n es
ta cidade, perante a Comissão incumbida do r ect!bimen
t o e jul(lamento d~ propostas destinadas a execu·:ão de 
o:Jr :1s, ccmposta pelos senhores engenheiros J o<1quim de 
Vilhena Netto, José Aleixo da Silva Lima e Doug las Lobato 
Lopes, Presidente e Membro:> comr-ai'eceram os senhores 
engenheiro Alírio Marques de Souza f,odrigues, Gerl.!nte de 
A. Rodrigues, Engenharia e Comércio: ntél . Maria Joeci 
Fonsêca, reprEsentando a f irm1 J. 1\I. Cost a; Construtora e 
Imobiliária Ltd~ .. seuhor José Policarpo de Mirando:, Pro
curador d~1 firma Const rutora c Imnbiliárla Fonsêca Ltda., 
a fim de tomarem parte da licitação para n execuç'io dos 
serviços de repat·os no Grupo Eseolar Barão do Rio Bran
co; r eparos gerais e pintura nos pavilhões anexos ao Gru
po Escola r Barão do Rio Branco: e ins taiat;iio de ar~rPihos 

h!Jro-s~'1itfiri •s c recu Jcrac:ão da t·êde h idráulfca e e~gô· o 
do prédio aci Ja rr el'i o. ne8ta capitr.l, serviços prtJpostos 
pcl<Js Cartas- :onviles 1°~. 01, 02 e 03/7 1-DO. Referirias ca ·
t '.ls for•Jm em iad1s tan bl!m às f'rma~ Platon, Eng.:nh~ria e 
Comércio Ltd l. e C )n tru•nra Co:nerci'l! C:.rmo Ltda , qt e 
não conparP.C'erarn ;; r união. P:·cc:samcnte às nove haras, 
o senhor Pre! !dente i r i!'iou os t rabalhos recebenr!o- sl' as 
proposl a3 dos conC(·JTE 1tcs (•ue como resuJt:;do apresenta n 
o seguir. te: Th patos ge11is no pnídio do Grupn Escolar Ba
rão do ..1io B anco, ccr !.·wme Carta-Convite n" OI conco ·
ret·am a~ firm 1s A. H o lrigue~. E•wenharia e Comércia, apr•' 
se:ttand::> p;·ol o~ in no • ~ l or dl• quarenta mil e quatrocent( s 
e s tenta e tr ~s crl'zei os c rinqüenl'l centavos, <.O .Y~ o 
prazo de rovr n ta d'c.s; a firma J.i\'I . Costa, Cvnstlutora e 
Irrobili~tia L. ia. p ·or:• rtdo-se exf'cutá-los pt'lo preço glob·t l 
de cinqüenta 1 seis mi e qc~·tt•·ocenlos e ::etenta e do's 
cntzeirc.s , co1 ·1 o p ·azr de no\'c nta diRs consecutivos. -
Para as ol.Jr1! c e n pa: 1s ge:ai~· e pintura em quntro p. 
vi hões anexo· ao (;n, ·•. c1 nfc nne C:1 rta- Cuwite n°. 02, a 
firma A. Hod ig11cs E lf.~nhoria e Comérci o ap res<'ntou 
prop,.,st.l de cnq\ier ta 111 e cento e st>1s cru7.e'ros C" ciu
qüer.t a c~nt:::-. o~. c·1m 1 prazo de 90 diô.s; J .i.Vl Co3 .~. Cnn:.
trutorrl e Imo >lliát h I 1dn., pnpcnào-se t'XecL,tá los pe o 
v alor global r e qun 'e'l :1 f' no\ e ma e Cf'rlto e doze cruz€' ·
ros, cr·n f' ptazo d ~ r., ~ent 1 dias cor 'd'Js. Pa.-1 as , bn.s 
de inst'lla~·üc~ de a •a r IDOS ticl1 o·sani úrios f' recuperaç <o 
gera l d<; r :!,le hid,·fl l!ic' C' esgôto, \)i''lllOStOS pela C·u·ta
Convite n.n O~ 17! - :}·), ror>t:~cra n - se a ex,·cutar êsr.es se"
vi<,'o3 a fir•11a 1\. H1. d ri :ue~. -:;:n~;enhaliA e C' r mérdc· r elo,.,,_ 
lor globa l de ·:inco mil e du·.:en tos cruzt.>iro ~ . com o pr azo 
de noventQ c1.; ·~ c·1rridr s; J . :vi. Costa, Co! s,ruton, e Im• 
biliária Ud~ .. e~ rn '.a-• , pPI:J preço g' riJa! de quin ~e mil 
e duzen us cr ~.eiro,. n nra:co ele setEnta <> c inco dins con
~"rutivr !!. Da 1r.1un•·ão fei ta vNifica-sr q I<' pa ra as r,bn s 
r eferentes as ~arta~ -C 1\'itEs 0 1 e 03;'71 DC' , a firma A. no
dr'gues, En~e hm :a e ,;orM,rc i'J apr<> ·ento .1 as proposü.s 
mniq v::> r· t 3jos s. E >:~r :1s obr.1s refer(?ntes a Cart::~-Conv l
te n.o l2/71-LO. a 1rn ·1 J. M. Co ~a. Cvns rutora e Imob
Jiéi•ia L~da, a·wcrcr to1.. a melwr P"OP''St~<. -~eferida propo::
t a:; serão sub '1etid~s a Rdperlor apt·eci<Jção do Exmo. Sr. 
Gc vern1r:!or C. • Te1 ritr rio . A Co::tstrutora e Imobi'.iár.a 
Fonsêca Lt<ia. atra\·és c Grt:l. comunicou ni:o fe r possív.~l 
concorNr p:na as obr<1, ;11.:h1a, em virtu<ie de va rios corr
promissoll antr•rlormr·nt"' ~ssumiuos . Nada m~i'l havcn0.o a 
trr•tar. lavrou- ;e r, !JI es •nte ata que se '~Ue datóda e assinn
ua pelos preSt ntes . 

Mncapi, 15 de janeirf) de 1971 

a>s) Jo::>qui :1 de Vilhena Netto 
Jl sé L\1-~ix• da Sil\ a Limn 
D 1u~las L( mto Lopes 
/\ iri"l l\ are cl f:S de Souza nodri~ues 
i\·. ·.1rirt J ore For: sê c a 
.T( sé Pci!C2 'j')O de r.ri,.anda 
D •:ci!"· Han JS Dua r~e 

Extraí!~ do Liw,> de Registro de alas, du~ !C Ih<' s 
1 90-V, 91 e 91-V. 

D'l<' iO Rnmos Duarte 
G:oorden:1dor 

li.'Ial1 ícula n.• :;.07 J.6Cl!:l 

Coope:a liva. iiiisln AgTopecuária 
d e PedTa Branca 
EDIT.\L DE CONVOC.\Ç}í.O 

A Comi 'lii') Orgc '1ÍZ:H!onl Ele ~riu ç iio e insla!aç!io d:l 
ro1pen ti v a : · ista .\gt· P•'cuárla de I'~ ri re~ Bruuca a se r 
fundada na lt ~alldaj~ ne l1 •dr a Brao('a, Kru. 17b, da E~
t eLil n ele Fõn ;> d t.> Am 1pa, ~.íu oici pio de l\lacapá, Territé'
rio re~·~ral dt Aroap3, l'OUi'i1u aos i ut:)resE:ados 1\ re.uo ·
r em·so em A. 3embJéi;l Geral OrrliHá r ia. à!'l 08 llo:-s&, nii ) 
h avend o núu:ero !!Ufi iente pt•nmover-sc A 1\R 09 horas 1 
scr~uuda, e tH C83ú q te nilo haja c:ornm le gal, far-sc-á \ 
tprctira c últ na conv ..:l.çi'\o. no dia ~d de feve reiro d :l 
19i'1, pu.·a del bcrarcru o sEg-uinte : 

a - Pu 1Jação e insta lação ria Co"pcrativa; 
b - Le tma e> at rov1\•üo dos E:.lu.tutos; 
c - Ele ·~'iiil c' a lliretOI' ia; 
d - El< ição do ('on~elhu Fiscal; e 
e - O 1110 ocorret·. 

Mucapá. 18 de 1e creiro ge 1971. 

P'nnc'.;ro José FtJ r rC" i ra 
Clfiudio lvdrigucs dos 8Ctntos 

Euclid1..s Luis c!e Oliveira 


	

