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tll n s no 11 O D U ll 1: X E t: ll T I \1 O 
O GovPrnador do Territó io Federal do Amapá, 

usand) das atribuiçõe~ que lhe (' nf·~rem c 3 itens I, VII e 
IX. (ll;, artigo 4.'\ do Uecret.o-Lei :1°. i.839. de 21 de setem
bro dt! 194:;, e tendo em vista o ue cons•a do processo 
nú:neto ~82/7 1-SGT, 

1 c) Caminhão marca MERCEDES-BENS. chassis longo 

I
. modêlo L-1515; 

, d) Ambulân::ia marca Ford-Willys 4 x 4, c 'sirene e 
~ luz vermelho.; 
I 

RESOLVE: i e) Pick-Up ford-Willys -! x 4: 

Aposentar, nos termos dos 1rt' •:os 1-6, item III e 178, 
it~m UI, t odos da Lei n°. 1711, d ~ 2t de outubro de 1952, 
Guiorwtr Co..rri>a Pinto de P auta, cc tpant!' do cargo de 
Prda~sôra Au:-.ilfar do Ensino F ·in 1rio, nível 7 1Código 
EC..-~ !.i -- YI Hrlcul:a do IPASE ~ 263. 399), do Quadro ele 
F' U·IC:ior>ários Públicos do Govern J d1•ste Tenitório, lotada 
r.3 Di '/!Silo d~ Ed·..lca<;:io. 

I 
fl Rural Fot·d-Willys Standard 4 x 2; 

I 
g) Sedan Vo!ksw<Jgen, próprio para serviço de Poll-

I 
I 
I 

Palácio do Setentrião, em l\'acapfl, 8 d e março de 1971. ' 

GE:neral Ivanhoé Gon< a1ves Mcri.ins 
Go ,rerna•i l.lr 

Coronel Adálvaro P.l\; P.s Cavalcanti 
Secretário-( era1 

8eTviço de Adminislruçc7o Ceral 

Seçãc. do MHterial - Setor .le Com:1ras 

Gen. 
Aprovo: I 

I' anr.oé Gc n~alve-s Martins 
Goven:ador 

Tomad<l df' Prr:ços 01,"/1 - SCC. 

a ) Veículos 

b) Tratores e Máquinas 

EDITAL 

De ordem do t:xcelentíssim • Senhor Governador do 
Tenit•>rio l<'e,lcral do Amapá, fa< o ":>úblic J e dou ciência 
aN ir ::~r<:>ssa!los, de acôrdo com c R• gulamento Grn;.l de I 

Co1tabilidade ?ública e a Lei n. 2)0, d ~ fevereiro de 
1967, que rtesta dc.ta f'ca aberta a prc sente Tornada de P re
c.;o~ par'i cotaçi'o de precos parJ • ~ <'quipa mc>ntos i 1fra-in
dicaclos. dcst.in:tdos aos diversos é ;gã .. s do Guvêrno dêste 
Tet'I'itorio. 

A liclta:;i;o será reali7ada r.: sele do Serviço rte Ad
mir i>t ração G nal, nesta cicade, r J c a 25 de ma ·co do 
ano c.:·rn•!l te de 1971. à s 16 hora< 

c~"~ ~·: <'"!1 'J'~-, 
Havendo concorrentes: nas c idades dt' Macapú e Be

lém, Es~ada do Par;\, ~erão re<'eb ·· as propc ,tas na sede da 
Ra"lrP.nentaçào do Govêrnn do Te1 ritcirio, à Avenida Casti
lho.; f r;u•ça r.. o :19, de onde serão re:·uetida J ao SAG, para 
efeito de julgamento com as dem ,tis. 

Na fase de julgamento das pr o:>ostas os conconentes 
poder&:o assistir pessoalmente ou ro. seu~ r epresentados 
legais, aos trabalhos de apuração das mesmas. 

1. Do Objeto da Tomada 

O presente Edital tem por fi nalidade a cotação de 
preços para os seguintes veículo~ e lnáqui.ws: 

a) Ca miohfi0 com carroreri r dr mad !ira. capacidad e 
para 6/8 toneladas de carga, Ford F. úOCl, moddo à gasolina 
e diesel; 

b) Chassis nôvo, marca Fo:d modé!o F.600. sem 
c8rrocerla, à diesel c gasolina; 

cia, e/sirene e luz vermelha; 

h) Kombi Volkswctgen Standard; 

i) Jeep Ford-Willys CJ 6 - de 2 porto~; 

j) Variante-patruleiro Volkswagen; 

k) Jeep Ford-Willys de 4 portas; 

Obs. - Todos 03 veículos ente 1dem-se c0m sobressa
lentes e pneus; 

1) Trator· de Psteir<l tipo 06-C ou similar, e /motor 
clfestl de !25 HP no volante, servo transmissão e 1900 
rpm, partida eléhica direta d~ 24 volts , lámina an~ulavel 

6A; 

m) Caçamba For1 F. GCll ou similar, equipada o.:om 
mote r die3el de 142 G;V a 30GO rpm, 4 pneus 900 x 20 
- 1:!. lonas trazeiros e 2 pneus 8'25 x 20 - 10 lonas na 
d ianteira, e/carroceria tipo basculante paro 4 mts. 3 de car
ga; 

n) Retro-escôvadeira mar MUNCK, modêlo HM -
400 ou similar , acoplada em trl'ltor CBT, modêlo 1090 e pá 
carrE gadeira. A caç::nnba da retro escavadeira c/35 de lar
gura aproximadamente de 1 mt. 3; c 

o) Rô'o vibratório rebocável, liso, de fabricação naciG
nal, marca MULLER. eq'.lipado cfmotor Deulz de 34 HP, 
modUo RV-14. 

2. Detalhes do Fornecimento 

a) Pagamento ú vista contra entrega do equipamento 

b) Tôdas as propo~tas deverão ser CIF-Macapá c 
CIF- •3elém: 

c) Validade da proposta não inferior a 30 dias; e 
d l Prazo de el"ltrega a ser indicado na proposta pa ra 

contf gem a partir da encomendo. 

3. D<Js Propostas 
aJ Os concorrentes deverão apresentar suas propGstas 

em envelope lacrado e rubricado no fêcho, dE:vendo constar 
das mesmas al~m dos pr·eços, as especificações do equipa
mento ofer ecido (inclusive juntando catálago do que íôr 
posslvel). prazo de entrega, condições, etc.; e 

b) Na parte externa do envelope fará constar o «nome 
e e nderéço da firma proponente e proposta de preços para 
fornecimento de ... , 

4. Dos Concorrentes 
a) Poderão concorrer tôdas as firmas e estabeleci

mentos l~>galmente in stalados e de capacidade• comprovada; 
b) As inscrições serão aceitas até cinco dias, antes 

da abertura das propostas; 
c) O.s concorrent.es poderão inscrever-se no SAG -

Seção do Materia l em Macapá e na Reprcscnta~ão do Go
vêÍ-no do 'l'F A em Belém; 

d) Na habilitação de inscrição exigir-se-á dos concor-
rentes tun.provação de: 
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Az .~·e_partlç&es Púb'Uoas I 
Tu~{6tlals deverão remeter 
o e~pedieute destinado à pu- i 
bll~ão neste DIÁRJ G OFI- ,· 
0,1-AL dlàriamentE~. até às 
ta'/RO noras, ex(:eto aos Kába- 1 

rios uuando deverão fazê-lo 
atP, à'! ll,SU horas. 

A.'! reclamações pertinen
tes à matérlr. retribuída, oos 
casos de erros ou omissõeR, 
deverão ser formuladas por 
ellcrHo, à Seção de RedaQiio, 
ri>t~ 9 às 111,30 horas, co má
x1mo litê 72 h o r a s após a 
R!ttda dos órgãos oficiais. 

EXPEDIE:NTE 
huprensa Oih,ial 

DIRETOR 
CARLOS DE AN9RADE POi\TES 

DIÁRiO OfiCIAL 
Impresso nas Oricinas ela Imprensa Oficia' 

MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

AS SJNAT U 
Anual 
Semestral 
Trtmestr•ll 
Número av ulso 

R A S 
Cr$ 15,00 
Cr$ 7,50 
Cr$ 3.80 
Cr$ 0,10 

As R epnrtlções Públicns 
dngir-se-flo às assinatuil~& 
annais re novo das uté 23 c e 
fevGrelro d ~ cadu ano e H'!! 

1 ~nida dss, em qualquer Çpoc' 
1 pei•JS órg:ios competentes. 

I 
A fim de possibilit~r li 

recJeRsa de vulõrea ncompa
uhndos de esoll.itCcinim~ tus 
qunnto à ~;~ua aplicação, soll-

1 
citnmos usem os interessados 
preferencialmente cheque ( u 

I vali:' posta~. 

I Os suplementos às ed!· 

I ções dos Ól'gfios oficiais ('a 

I 
se fornecerão aos assinr ntH8 
que as sollcltnrem oo ato só-
a:.rslnrttura. 

Os originais àeverão ser 
d!l.UlOQrafados e autenlioados, 
~essalvadas. por quem de di
reito, rasuras ~" Pmendas. 

Excetuadas lU' para o ex
t?.rtor, que seriio e~ m p r e 
!lnmtlis, as 11ssinaturas poder
se-lia tomar, em qunlquer 
.:. Qtlrll, por ~<eis meses on um 
a 'lo. 

oBRASlLL\ - ~ste Diário P ricial é encontrado par~ tc>i tu- 1 O fu nc!o11é.ri o púhlicv TC'· 
ra no Saliio Nacional e lJjt~rnacional da Jmpr~ ma, da cl<'ral, te rá uru de~con lo • <:e 

COOPER PRE SS , no Brasília Jmpet ial Hdel.» 110°•0. Par-a fazor JUS a es :e 
___ det;oonto, deverá prov:.r es 8 

Para faailitat' aos asainao-1 A fim de 1)\'iüu· solucno contiição no n to da cssioatura 
tes a verifwe.ção do prazo de I de contl auldncle 0 \l recebi- I o de custo cada exemplar 
validade de suas al'sinnturas, mento dos jornais de vem a1razado dos órgãott do al i
na parte super ior do endert!- os asslm.ntee provid f•nciar 1t ciais será, no veneta aYu!l a 
ço vão impressos o número reap~r.tl\ a renov!u;.;o com 1 acrescida du NCr$ 0,01 . 1 e 
do ta lão de registro, o mês e antecedência wm ill' t'. de trin· 1 etc mesmo ano, c de N ti r ~ 

As assinaturas vencidas 
Q~;üer!Ao ser suspensas sem 
tl vllw préviO. o ano em que findará. ta (HO) diaR. i 0,02. por nno decomJ o. 

1 - personalidade jurídica; 
2 - capacidade de fornecimento; 
3 - idoneidade comercial; e 
4 - para os distt-ibuideres exclusivistas exige-se Ins

truir suas propostas com documento bastante provando 
essa situação. 

5. Da Abertura das Propostas 

a) A abertura das propostas será feita pe1·ar.1te a Co
m!ssíio Especial a ser desigm;dQ pelo Governador do Ter
ritório, com ou sem a presença dos proponentes ou seus 
representados legais, no dia e hora estipulado no presen
te Edital; 

b} Após a abertura de tôda s as propostas qualifica
das pela Comissão, será procedida a comparação das mes
mas, levando-se em consideração o~ seguintes fatores : 

a - preço; 
b - Qualidade; 
c - prazo de entrega; c 
d - condições. 

c) A Comisseo caberá o julgamento das propostas, 
devendo ser declarada vencedora àquela que melhores con
dições oferecer em razão dos f<~tores acima; 

d) Poderá o Govêrno do Território optar pela pro
p osta pue oferecer menor prazo de e ntrega, mesmo que 
não seja a de menor preço; e 

e) Da decisão da Comissão que levará o «refere n
dum~ do Excelentíssimo Senhor Governador do Território, 
não ~:aberá recurso. 

6. Do Contrato de Fornecimento 

a) O concorrente vencedor receberá a encomenda 
dentro de quinze 05) dias após a consumação da lici tação, 
através ato. bastante; 

b) Se porventu ra o concorrente v encedor não tiver 
eondições de atender o r ecebimento da encomenda dentro 
do prazo acima, será convocado o que lhe seguir na ordem 
de C!las:sificação; 

c) As q uantidades do equipamento a adquirir aerão 
designadas pelo Govêrno, dentro das disponibilidades crediti
cios da espécie; e 

d) A presente Tomada de Preços poderá ser anulada 
ou transferida pelo Govênw do Território, sem que caiba 
qualquer direito de idenização aos concorrentes. 

Macapá, 26 de fevereiro de 1971. 

v ist o: 

Francisco Medei ro5 de Araújo 
Chefe da Seção do Material 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SAG 

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

SAG- Seção de Material 
EDITAL 

Tomada :ie Preços N°. 02/ 1971-SCC 
Equipamerto e Montagem r:le Matadouro 

Aprovo e Publique-se: 
General Iv11nhoé G mçalves M<:rti11S 

Govanador 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador d (} 
Território Federal do Amapá, !aço público e dou cl !nc a 
aos lr.teressaclos, n a con!ormldade da L•"i n°. 200, de 25.Z. l9tó7 
e do R'!gulamento U<Jral da Contabilidade Pública da l ni& J , 
que íi.::a aberta a presente lic ita~· ii o de Tomada de P 1 .eça s, 
destinada a cotação de preços pE.ra íornec·mento de Equi
pamentos e Montagem de um Matadouro nesta cidade <.e 
Mact~pá-Tl"A. 

A licitação será realizada às 16:00 hora~ do dia 15 c:e 
abril de 1971, na sede do Govêrno dG Território Felàeral c o 
Amapá (Sala cte R euniões do Palácio do Setentrião). 

Havendo licitsntes nas cidades de Macap~, Belim c: o 
Pará e Rio de Janeiro , as propostas serão recebidas: 1 o 
Protocolo-Geral do Palácio d1:> Setentrião em Macaoá e nas 
RepresPntações do <~ovêrno-TFA - em Belém (Ai. Casti
lhos Fr:mça, n°. 59) e na Guanabara (Av. Ni lo Peçanha, no. 
155 - salas 215 21F), para deito de julgamento pela C•J
mlssão Permanente ele Licitação elo GTFA. 

Na fase de julgamento elas propostas os licitantes po
derão assistir pessoa lmE>nte ou por seus propostos legais os 
trabalhos de apuraçho das J;nesmas. 

1.00 - Do Objeto da Tom:1d11 de Preços - O pre
sente Edital tem por finaljjade a cotação de preços para 
fornecimento de Eqt- ipamPntos e Montagem de um Mat.l
douro no Cidade de Mawp<:-11-'A com capacidade de aba e 
diário de 60 bovinos e 20 suínos, conforme vai adiante e3-
pecificado: 

1.01 - Para Matança de Bovinos 
a) box de abate e/capacidade de abate de doi s ani 

mais por vez; 
b) guincho de sangria c/capacidada de 1 tonelt.da a 

velocidade de 20 m~tros por minuto equipado com motor 
e létrico de 5EP - 220/380 volts; 

c) 16 metros de trilho aéreo de 3 x 1/2 com s/respe:
tiva estrutura de Íl'rro I de 6'·; 

d) 8 metros de tt'ilho uéree de 2,1 /2 x 1/ 2 com sjres
pecti\ a estrutura de feno I de 6··; 

e) - 15 carretilhas da sangria equipada com COJTen~e 
e ganr.:hos usinadas em aço e roldanas [und!das do mesmo 
material (SAE-1030); 

f) - freio aéreo de 1,50 mts.; 
g) - descedor de carretilhas automático; 
h) -ralo ou :j reno duplo - tipo especial para fundir 

em piso de concreto cftampa de metal e rosca para tubo 
PVC de 4··; 

I) - guinchos elétricos para o 1.0 e 2° transpasse do 
mocotó trazeiro no trilho aéreo e/seus respectivos motores 
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de 2liP, cabo de aço, dispositivo de engate e redutor de 
velocidade (2 guinchos); 

j) - 2 p lantJform a metálica; eleva~a~ e/piso de cha
pa-xad rez anticlerrapante, corrim. ;o e escadas t ipo degrau 
medindo cada um 2,oo x o, 76 mt s 

1) - 2 p 1a nta formas m etálicas com piso de chapa
xadrez antiderrapantP. corrimãc e escada ti po degrau 
e/duas alturas, me iind:> cada um~ '3,•:o x c,76 mts; 

m) mesa metálica galvaniza la e/revestimento da su
perfície em chupa de aço inoxidá 1el e/sua respecti va ca
lha co.etora das águas instaladas ao longo ela mesa , me
dindo 9,oo m2 d e superfície ~c· mp::mhada da respectiva 
plantaforma metálica de chat ~ - ;adrez a ntiderrapante, 
corrimão e escada tipo deg1·au CC' 1 duas a ' turas; 

n) - plantafo rrna metálica ;on- p :so de chapa-xadrez 
ant!derrapante e corrimão, medinc o 1,5o x ~.76; 

o) - mesa metálica galvar izac'a c c m r evestimento 
da superfície em chapa de aço iilox·dável, com sua res
pectiv::J calha coletora das águas in ;talad<! ao longo da 
me$ a, medindo 5,oo x o,75 m t s., c :lm abas laterais; 

p) - plantaforma metáli@a com piso de chapa-
xadrez antiderrapante, corrimão e esoda tipo degrau, me
dindo 3,oexo,76 mt~ .• com cluas a tur1 s; 

q ) - plantaiorma metálica com piso de chapa-xadrez 
antiderrapante, corrimão e escad tipo degrau, medindo 
l.5oxo,76 mts.; 

r) - plantaforma metálica •:em piso de chapa-xadrez 
antiderra,t;ante, cor rimi.io e escada tipo degrau com duas 
alturas, med indo 3,oo x o,76 mts; 

s) - plantaíorma metálica ~ orr. piso c e chapa-xadrez 
antiderrapante e escada t ipo deg 1u medindo 1,ooxo,7G. 

t) - 93 metros de trilhos n ~rec· de 2.1/ 2 x 1/ 2 com sua 
r espectiva e strutura em ferro per 'il d e 6"; 

u) - 35 suspensões com bra(ad<>iras p<Jra o sustento da 
linha aérea; 

v) - 68 metros de ferro pe ·fil de 8" para o sustento 
da linha a érea; 

x) - 20 metros de ferro pe1 fil de 10'' para o sustento J 
do guincho; 1 

aa) 15 desvios nére"s; I 
ab) 500 carretilhas «standard >>; 
ac) mesa metálica com r e\ estimento na &U'Jerfíc ie 

em chapa de a ;o inoxidável com ;or.c d e lavagem- d e ca- I 
beças; 

ad) serr a ci rcular p:tra ch fre: e oEsos verdes com I 
o respectivo motor de 4HP, const ·uç:io inteiramente metá-

1 lica, e strutura em perfil cantoneira br: 1dagem lateral e super
fície em chapa de açu, eixo de aç) montadJ sôbre rolamen- I 
tos, com motor elé trico, polias, corre, Js em «V » e protetor f 
do l'iisco; 

ae) 2 carros transportadon•s rle cabeças dos animais 
abatidos, totalmente metálico com quadro íàcllmente remo
vível; 

a f) freio aéreo de 3 metro~; 
ag) esterilizador de facas, t >do em chapa de aço ino

xidável com as respectivas serpe 1tin ~s de aqueciment o a 
vapor ( 14 esterilizadores); 

ahj 2 es te rilizadores das SErra ~. da carcaça, totalmen
te em chapa de aço lnoxidáv!i!l co n a respectiva serpentina 
de aqueciment o a , ·apor; 

ai) 3 la\·atórlos de mão. co •1fe : r.ionodo e m chapa de 
aço ino-xidável e chuve iros centro ad•iS por pedal. 

1.02 - Para matança de su nos 
a) guincho contínuo de 7,0) ;n de comprimento; 
b) 10 trilhos t ubulares aén os e m e E ~rutura de ferro 

perfil de 6" (I V mlltros); 
c) r:alo ou d1·eno duplo t ip.) efpecial cwm tampa de 

metal e rôsca de 4" para tubos P' lC; 

d) 10 ganchelras especias !•ara t ransporte dos suínos 
da linha de m<~tança para a sang1 la; 

e ) tanque metMico com pJ; ntaform2 de recepção e 
serpent ina de aquecimento a vapc r, medindo 2,00 x 1,60 x 
0,90; 

f) deslizador em forma de <! lipse para a mesa recep
tora que encaminha os s u ínos ao tanque; 

g) mesa metá lica ga!vuni.:ada medindo 2,00 x 1,60 
mts.c jcalha deslizadorll; 

h) gar fo de retirada inteír:: mente metálico, em forma 
de concha, gradeado, com mancai. pontas, eixo, alavanca e 
cont ra-pêso; e 

i) 15 metros d e trilho aéreo de 2,1/2 x 1/ 2 em es
trutura de fer ro per fil de 6''. 

1.03 - Seção de Mocotó 

a) tar.que para escaldar cascos e chifres e/grande viso 
tela separadora, calha descarregadora com contra-pêso e 
serpentina de aquecimento a ,·apor; 

b) espremedor de cascos e chifres em estrutura me
tálica e contra-pêso. 

1.04 - Seção de cabeças 
a) mesa metálica galvanizada com r evestimento na superfl
cie em chapa de aço inoxidável, medindo 3,00 x 1,0 mts.; 

b) dispositivo para abrir maxilare:; 
c) abridor de cabeças hid ráulico e/ comando manual 

equipado com motor de 5HP; e 
d) mesa metálica galva nizada com revestimento na 

superfície em chapa de aço inoxidável. medindo 2,00 x 1,0 
mts . 

1.05 - Triparia e bucharia 
a) mesa metálica galvanizada com tampo na super

fície em chapa de aço inoxidável e calha coletora df' égua 
instalada ao l~mgo da mesa, medindo 10,00 x 0,95 mts.; 

b) 2 t anques metálicos com capacidade de 1.000 lts . 
cada um, acompanhados das respectivas serpentinas de 
aquecimento a vapor; 

cl lavador de buchos (pequeno, si ste:na centr ífugo, 
provido de chuveiro e m isturador de vapor, t otalmente fe
chado à prova d'água e de fácil limpeza - equipado com 
motor elétrico de 2HP; 

d) umbela ou cone giratório para t r:>ilette e separa
ção de cebos com r.alha coletetora de res íduos; 

e) 3 tanques metálicos de 400 litr os cada um desti
nados à recepção de la\'agem de tripas; e 

f) tanque metálico medindo 2,00 x 0,80 com divisão, 
destinndo a recepção das t ripas após lavadas. 

1.013 - Preparação de miúdos 
Mesa metálica gal\·anizada com tampo de aço inoxi

dável e calha coletora das águas instalada ao longo da 
mesa, medindo 6,00 x 0,75 mts. Acompanh~ 4 ganehos de 
aço inoxidável instalados na superf!.::ie da mesa para a pre
paração dos miúdos. 

1.07 - Inspeção final 
a) plantaforma metálica com piso de chapa-xadrez 

antiderrapante, corrimão e escada tipo degrau medindo 
1,00 x 0,76 mts; e 

t) me!;a metálica gal vanizada com tampo de aço 
inoxidável e seus respectivos ganchos do mesmo material 
instalados nl superfície da mesa para inspeção 
dos miúdos - acompanha a mesma sua respectiva calha 
col.etora das águas instalada ao longo da mesa, dimensões 
de 2,íl0 x 0,75 mts. 

1.08 - Trilhagem Cãmara Frl gorlfica 
a) 33 metros de trilho aéreo de 2,1/ 2 x 1/2" com $eus 

respecth·os suportes para fixação no madei ramento; e 
b) 5 desvios aé reos. 
1.09 - Transporte 
3 recepientes confeccionados em chapa de aço inoxi

dável com capacidade de 130 litros - com seus respectivos 
carros metálicos g;~lvanizados com rodas cie borracha gira
tórios. 

1.10 - Montagem - dos equipamentos no local a ser 
indicado pelo comprador devendo ser considerado o seguinte 

a) prazu não superior a 60 dias após o comprJdor: 
prontifica r as obras civis; 

b) fo rnecimento de I t écnico responsável pela mon
tagem e I montador; 

c) a mãl) de obra local (ajudantes, soldas, bases de 
alvenaria ou de madeira conforme o caso, instalações e lé 
tricas hidráulicas e a vapor} fica rá a cargo d o comprador; e 

i!l) na previsão p ara a montagertt deverá ser computa
d o salários, passagens e estadia dos técnicos e montador 
sendo a m édia diária de alimentação e pousada da oruem 
de Cr$ 60,00. 

2.00 - Det alhes do Fornecimento 
2.01 - Pagamento a viata, devendo ser indicado na 

proposta a modalidade prE-tendida pelo lidtante. 
2.02 - As ofertas para equipamento entendem-se 

CIF Belém do Porá, correndo a conta do fornecedor t odos 
os custos de transporte, despachos, seguros 1 outros porven
tura g ravad os. Não será considerada a proposta para entre
ga noutra localidade. 

2.03 - A validade da proposta não poderá ser infe
rior a 60 ( sesentll ) dias. 

2.04 - O prazo de entrega dos equipamentos em Be
lém nãq, poderá ser superior a 120 dias contados a parti r do 
pedido firm e . 

2.05 - O prazo dt> Montagem deverá ser indicado 
na propo~ta para contagem a partir da entrega das obrag 
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civis a cargo do comprador, não podendo ser supP.rior a 60 
dias. 

2.06 - Entendem-se como Montagem G fornecimento 
de técnico e montador necessários a lnstala(,'ão dos equi
pamentos no local onde deva operar na forma estipulada 
no item 1.10. • 

2.07 - É obrigatória a declaração na proposta de que 
o licitante está perfei tamente inteirado do projeto, no que 
tange a inst alação do equipamento no local onde vei ope
rar. 

2.08 - O fornecedor d everá declarar na proposta 
que compromete-se a anallzar a planta das obras civis e 
dar aeu parecet• a respeito. 

2.09 - Os esclarecimentos a respeito do projeto po
d erão ser fornecidos nas Representações do GTFA em 
Belém-Rio ou na sede da Divisão de Obras em 
Maca pá. 

3.00 - Das Pr opostas 
3.01 - Os licitantes deverão apresentar suas propos

tas em três (3) envelopes distintos , lacrado11 e rubricados 
no fêcho, contendo cada um: 

a) no primeiro - documentos de Inscrição; 
b) no segundo - condições de fornecimento (paga

m ento pretendido - local de entrega -- prazo de entrega 
- condições de montagem - prazo de montagem - de
Jlaraçáo de que conhece o projeto, etc): e 

c) no terceiro - relação de preços. 
3.02 - O licitante d esclassificado num estágio não 

concorrerá ao seguinte. 
3.03 - Os preços deverão ser especificados por 

equipamento e totalizados por seção (matança de bovinos 
- matança de suínos - bucharia - trlparia etc.). 

3.04 - Na parte externa dos envelopes deverá cons
tar além do destinat ário (Govêrno do Território Federal do 
Amapá) a indicação do licitante e o assunto que encerra 
(proposta relativa e Tomada de Preços 002/71-SC C -
Documentos - Montagem e Relação de preços). 

4.00 - dos Conl!orrentes 
4.01 - Poderão licitar tôdas as firmas e estabeleci

mentos legalmente instalados e de capacidada com
provada; 

4.02 - As inscrições serão acei tas até clnco (5) dias 
antes da data es tipulada para a abertura das propos tas; 

4.03 - Os interessados poderão In screver-se no 
SAG (Seção do Material) em Mac11pá e nas Representa
ções do GTF A em Belé m-Rio-Brasília . 

4.04 - Na habilitação para a inscrição exigir-se-á 
o seguinte: 

a) - Per sonalidade J urídica· 
b) - Capacida de de forneci n:<>nto; 
c) - Idoneidade financeira; e 
d) - Para os fornecedores exclusivistas exige-se 

Instruir suas propostas com documento bast an te provando 
e ssa situação. 

5.00 - Da Abertura das Proposta! 
5.01 - A 11bertura das propostas será efet uada pe

r ante à Comissão Permanente de Licitação do GTFA com 
ou sem a presença dos proponentes ou seus representantes 
legais, no dia e hora estipulados no presente edital. 

5.02 - A pós a qualificação das propostas apresenta· 
das será procedida a comparação da s mesmas levando-se 
em conta os seguintes fatores: 

a) preço; 
b) qualidade; 
c) prazos de entrega; e 
d) co11dições àe fornecimento. 
5.03 - A Comissã~ caberá o julgamento das prop os

tas devendo ser declarada vencedora aquela que melhor es 
condições oferecer em razão dos fatores acima. 

5.04 - Poderá o Govêrno do Território optar pela 
proposta que melhores condições ofe recer, conforme pres
crições da Lei 200/ 1967 - artigo 133, mesmo que n i o se
ja a de m enor preço. 

6.00 - Do Contt·ato de Fornecimento 
6.01 - O concorrente v encedor receberá a encomen

da dentro de 15 dias após a consumação da licit ação, atra
v és de ato bastante. 

6.02 - Se porventura o concorrente não tivu con
dições de atender o recebimento da encomenda dentro do 
prazo acima estipulado, será convocado o que lhe seguir 
na ordem de classificação. 

6.03 - No contra to de forn ecimento será exigido 
caução por parte do fornecedor, arbit rado em r azão do 
valor da compra. 

6.04 - A presente Tomada de Preços poderá ser anula
da ou tra nsferida pelo Govêrno do Território, sem que cai
ba qualquer direito de idenização aos concorrentes. 

Macapá - TFA, em 12 de março de 1971. 
Francisco Medeiros de Araújo 
Chefe da Seçã o do Material 

Waldemiro Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SAG 
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Central Ap~~careira do Amapá S.A. 

Aviso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, r a 
sede social, à A\ t!nida Iraeema Cur\'ão Nunes uº 
196, nesta cidade , os documentos a que se refer e o 
artigo 99 do DeC'reto- Lei nº 2.627, de 2G/ 9/ 40, rel:t
ti vos ao exercíciJ Social encerrado em 31 de tgô:;
t o de 1970. 

l\1aca p3, 3 de março de 1971 

A Diretoria 

Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA 

Têrmo de Recebimento. de Entrega e Re~ pon
sJ b!lidf t e em que ttt~am a Com panhia dt: lih~
tJ•l e;i dact do Amaptí. - CE A. o a Proici tu'·a 
.Munici1 ai de Am~p\. 

Aos onze (1 1 dlns rt o mies de feverei ro de mil, o t
vecentcs e setenta 3 llure •i 971) uesta cidade de Ma~at: i, 
capital do T f'rritót· t• l'edcr< l do Amap:i, u n Arrnazérn ti
tuado no trapiche · ~l!~zo r Levy», a Uowpauhia de El el1 i
cidade do Amapá --- CEA, representad a ~ •elos sPus Oi r·'
tores C~J. Jn;;,é Ma ')Oo Bezerra Ca valcanti c Teu. Ct I. 
Má rio f:apbanl \"a!ll utelli, t··~~pectiva mentt~. Diretor- l'rc: i
dente e Diroto r-A.dJ tinlstrativo, fazem a ent:·ega uo Pr !

feito Munloip:l.l de Am!lpá tiou seguintt·s Bq uipamt· nt• r; 
c>.lé trico 1, assi.n d!S•! ·iOJinaílr·s: Parn o Ois trito rft> T AllT r -

RUGALZINHO- "C11 (I) i\lotor· MWM n.0 13~001/nB. mo l 
D-222/3 da 45 CV a 2.200 r pm, injeção dír· ta l'efrlg,· ra.lo ,· 
água por rudiad t> · e/luva plát>lira. altere ador n HC!l 
TOSHlbA-IRNE n° 971 70, mod. GAE'I'-4'1' 28A, trif isit o 
c/Excitet.riz conjug. d a na P·>n t'l do eix'l, 220/127 volls, t O 
ciclos, :!4/ L8, 5 KV.\. A(!OID['>tohn quad;·o de <;ontt ôle ma· 
ca TOSHfBA-! R \E, n od. QZ cjos seguintea i nstrum en to~. 
1 voltímetro; 3 arn J>•!l'lmetJ•os de linha; 1 ampcrimetro p o 
campo ·iO a lLernodo ·; 1 clH.vr lri( •O ia r cj fu r:; l veis; 1 comn
tador de fases; 1 no!ltat ~; I froquencimetro e 1 regutadt• l' 
automático de tens lo, inclusive 1 (uma) tJate;-ia nova <e 
12 (doz•!) volts e ' r mo de g ... rantia co u instruções <o 
funclt.n t mento. To co o material tni adquiri do na fr ii a 
MESBL,\ S/ A, Fi li: J-Bt·lérn, Estadv dn PurA, no va lnr c e 
<;;r$ 19.U'!O,OO (d ezE 1 OV\! mil. qu nhentos e oitenta cr uzet
r os) cotiforme '\ota Fiscal n.0 1515, Série C-4. Para u fJi ;
t rito d11 ITAUBAL - Um ( 1) ~ :o to r i~1WM uP 13~002 , ~ 3 ~. 
mod. D-222/3 de 45 1;V a 2.:wo rp·n. io.' eç~o d iret~. rcfl·ig" 
ra do a igua por ra ~ i Rdo r, e/luva plás tica, alternador ma·
ca 'l'OSHIBA-IRNH: ) 0 97767, mod. GAE1'-4T 28A, trifás il o 
cjExcilvtriz conjug d.t na po nta do eh::u, :?20/ 127 VJils, I O 
cicloR. ~'4 /28,5 K\' A AcQmpnnha quadro de eontrõle ma·
ca TOSHIBA-IR~E. mod. QZ cjos seguintes instr umento>: 
1 voltín tet ro; 3 ampJrfrn etros de linha; 1 ampcr·ínH:lt" o p/ 
campo ::1o altcrnadc r; 1 ollnve tripolar ejfusíveis; 1 oom l· 
tad or c.' e fases; l H o >tato; 1 frequencí1letro; 1 r f'gu.ud• r 
automá· ico de tenBil ) Puma (1 ) bnteriu nova de 12 ( l oz ~) 
volts e/o têrmo de g uu ntia com in s truções de ~ unc ,ona
mento. Todo o matmal roi !l.fi 1JUirido ort ril mtt ME~. B LA 
S/A, Filia l- Belém, t :stit<l n :t' 1'. ni. no valot· de CrS .. . 
19.580,00 (dezenoVf m il, nu·uhe"l JS f• o itenta cruze iro~) 
confor!I'e Nota Pi 3CE I 11° 1f>\i5, Sério C-4. O referido r_ l a te
r ia! continua sendo le propriedade da CEA, perrnanf!Cel
do em ewitódia no ; Dl ilrltos de Tartaru~u lzinho e lt81 1-
bal, sob a res:ponsatllidade do Prefeito do Amapá, que 1 e 
obriga ao trans por t ?, instalação. manutenção e r~p~roJ, 
reserva Jdo-se a CL. \. o direito de iaspeções periódicas e 
adtlção de medidas tdcquadas ao bom funcionanHHt tl) e 
eon~ervaQli o rio 0ita· lo equipamento. 

Macapá, 11 de fevereiro de 1971 

Ccl. J os l> Marcos Bezerra Cav:3 lca nti 
Dlret or-Pr~sidente - CEA 

Ten. Cel. 1\Jár io Ra phnel Vanuutell i 
Dire tor-A dmi nib t ra ti v o 

Leonel Nas t"imento 
Prefe it o MunicipJl de Ama pá 

Joã o Aurio o Dia.& 
restemunha 

Rubens Antô&io Al buquerque 
Tes temunha 


	

