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DIA RIO OFICIAL 
Decreto n~· t. de 24 lfe Julho de 1964 

--------------------~--·------------ ----------------------------~--------Ano VI. Número 1.299 Macapá, 2a.-feira, 15 de março de 197 1 

DECRETOS Companlria ele Elet1·icidade do Am~pá 

O Governador do Territ réh Federa l do Amapá, 
u sando das atribuições que Jh·~ con·'erem os itens I, 
VII e IX, do artigo 4º, do Decre to-lei nº 5.83!-l, 
de 21 de setembro de 1 ~4:3 , e te·1do em vista o 
que consta do P rocesso núm e1·o /'i f;/71 -SGT. 

RESOLVE: 

Aposenta r, nos têrm os dos arti5os 101, item II 
e ] 0~~, item li, da Constituição do Brasil, o servidor 
Nestor Lau ,·o Pereira, atualmen te em à isponibi lida
de conforme P ortaria 267 /ôH-MI (DO, de 21 de 
agôsto de 1969), com proventos calculados na base 
do nível 8- A, rela~ivo ao cargo de Hec&nico de Mo
to : es a C)mbustfo, a 1teriormente 0c upado pelo refe
rido servidor. 

Palácio do Setentrião, em Ma c~ pá, 09 de m ar
ço de 1971. 

General h·anhoé Gonralves Martins 
Go\·ernador 

Coronel Adfllvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-C era! 

O Governador do Território Fed e1 al do Amapo, 
usando de suas atribuições que lhe conferem os 
itens I, VII e IX, clo a1 tigo <19, do Decreto-Lei nº 
5.839, de 21 de setembro de HH3, e tendo em vis
ta o que consta do Processo número 8.145/ 69-SGT, 

RESOLVE: 

Alterar o D ecreto datado de 23 de deze mbro 
de 1969, publicado no Diário Ofi;::iat n º s 1085 e 
1086, de 29 e 30 de dezembro de 1969, que apo
sentou , nos têrmos dos artigos 176, itt:m lli e 181, 
todos da Lei n.O 1.711, de 28 de outubro de 1952, 
combinados com os de n. r s 101, item I e 102, item 
II, da Constituição do Brasi l, a servidora Malia 
Antônia Fm tado Alves, ocup&nte GO cargo da clas
se «B», da série de classes de S erviça l, níve l 6 
(Código GL- 102), do Quadro cle Fuc r ionários Públi
cos do Govêrno dêste Território , lotada na Divi.:;ào 
de Saúde, para declarar qut a ~tp•)sentadoria em 
aprêço de\'e se r consider:adi t feti\·ada com ba~e 
nos artigos 176, item III e 181, toàos dn Lei r.º 
1.711, de 28 de outubro de 1952. e no cargo Ser vi
çal GL-102.6.B (Matrícula do IPASE - 1687.661). 

P alácio do Sttentrião, em Mac~p~, 10 de mar
ço de 1971. 

General Ivanhoé Gonçal ves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário-Gera 1 

CEA. 
Têrmo de Rli'cebimento, de Entrega e Re!pon
s;;bllic!ade em qu~ fazem a Companhia de Ele
t rid iaGle do Amapá - CE.\ c a Pre feitura Mu
nicipal de Mszag&o. 

Aos onze (11 ) dias de mês de fevereiro de mil nove
centos e setenta e hum (1971), nesta cidade de Macapà, ca· 
pit<~.l do Territórlo l'ederal do Amapa, no Armazém situado 
no t rapiche <<Eiillzer Le vy», a Companhia de Eletricidade do 
Amapá-CEA, representada pelos seus diretores G:el. José 
1\'larcos Bezerra Cavalcanti e Te n. Cel. Mário Raphael 
Vannutellf, rcspectiv<.mente, Diretor-Presidente e Diretor
Administrativo, fazem a entrega ao Prefeito Municipal de 
Mazagão do seguinte equipa mento elétrico, assim discrimi
nado: Para o Distrito de .:v!&zagão-Velho - Um {I) motor 
MWM n.• 132.fJ02/40 B, rnod. D-222/ 3 de 45 CV a 2.2.00 rpm, 
injeção direta, refrigerado à água por r adiador, e/ luva elá s
tico, alternador marca TOSHIBA-IRNE n.0 97.166, mod. 
GAET·4T 28 A, trifásico c/Excltatriz conjugada na ponta do 
efx<:>, 220/127 volts, 60 cfclt>s, 24/28,5 KVA. Acompanha qua
dro de oonlrôle marca TOSHIBA-IRNE mod. QZ cfos se· 
guintes instrumentos: 1 voltímetro; 3 amperímetros de li
nha; 1 amperímetro pfo campo do alternador; 1 chave trl
pol:.r ciius!veis; I comutador de fases; I reostato; 1 fre· 
qüencímetro; 1 regulador automático d e tensão; 1 (uma) ba
teria nova de 12 (doze) volts e/o térmo de garantia com 
ins trw.;ões de funcionamento. Todo o material ioi adquirido 
na firma MESBLA S/A, F ilial -Belé m, Estado do Pará, no 
valor de Cr$ 19.580,00 (deze nove mil , quinhentos e oitenta 
cruzeiros) conforme Notn Fiscal n.0 1.565, série C-4. O re
fEO rido material ::ontinu11 sendo de propr iedade da CEA, 
permanecendo em custódia no Distr ito de Mazagão-Velho, 
sob a responsabi lidade do Prefeito ele Mazagãa, que se obri
ga ao transporte. instalação, manutenção e reparos, reser
vando-se o CEA o d'reito de inspl'ções per iódicas e adoção 
de medij:Js adquadas ao bom funcioll :.w.ento e conservação 
do citado equ ip<lmento. 

Mncar á . 11 de feve reiro de 1971. 

CeL José M&rcos Bezerra Cavelcanti. 
Diretor-Presidente·CEA 

Ten. Ce!. Mário Raphael Vannutelli 
Dtretor- A dminlstral i \'O 

Rocque de Souza Pennafort 
Preft' ito Municipal ae l'vhtzagão 

João Aurino Dias 
Trtstemunha 

Rub~ns Antônio Albuquerqut:! 
Testemunha 

Têrmo de Recebimento, de Entrega e Respon
sabil idade em que fazem a Cumra nhia de Ele
tricid•,dc do Amapá-CEA t:! a l'refeitura Muni
cipal de Oiapwque. 

AM onze (lll dias do mês de fevereiro ·de mil nove
centos e setenta e hum (1971 ), nesln cidade de Macapà, 
capital do Território Federal do Amapá, no Armazém si
t uado n o trapiche E liezer Levy», a Companhia de Eletrl
eidade do Amapá - CEA, representado pelos seus Dire
tores Cel. José Marcos Bezerra Cavalcanti e Ten. Cel. Má
rio Raphael Vannute!li, respectivamente, Diretor-Presidente 
e Dire tor·Adminislrativo, fazem a entrega ao Prefeito Mu
nicipal de Oiapoque dos seguintes equipamentos elétricos, , 



~a.-feira, 15 de março de 19'71 DlAHIO OF'ICIAL :Za. púg. 

M l:<f'tmrtic;ões Públicas r 
Tnr.h>rlal s deverão remeter 
o expedieuto destinado à pu- 1 blicuçiio neste OlARIO OFl
OiAL. diàri.amentP., até ào I 
l íl.Hfl o oras, exr:cto aos ssba- ' 
rlo!'l filiando deveriio fazê-lo 1 
!!.t~ :l" 11.:-m horJs_ 

1\ ~ rcclama<·ões pertineP.· 
!cs tl matfrie. retribuida, nos 
CHfOf' de erros ou ornis~;õef'l, 
clC'Yerüo ser formuladas por 
co;cri\o, !l ~~eção de l!edação, 
dn~o~ u às 1:~.:10 horas, no má
x imo até 72 h o r os após a 
~!tldn dos órgãos oficiais. 

O<; originais dE.'verao ser 
•i 'ltllO!!nlJaiJoR e autenticadoR, 
,·eet>al>•a<Ias. por qwn1 de di
reito, ras•,rus t' POJc:Jdas. 

Bx<:ctuarl2s H!' lliH& o cx
tl~rtor, que seriio "'11m p r c 

DIRETOR 
CAHLOS DE ANDH.\lJE l'OXl'ES 

DlARlO OFICIAL 
iW['I'l'!:l!HI JIU.S Ol'i riu a~; d.1 J:r:.r.rt-nsa Oíicllll 

~!1\CAP,.\ - T. F. i\~l/1!1 ,\' 

A s s 1 1\ b T c ' l !. i\ s 
Anual lr~ l5,00 
Semestral C1S 7.50 
Trimestrq l Cr$ 3 80 
l\úme1 o ovul~o Cr$ 0,10 

1 A~ BPpartlçõt~S Públic-as 
: cingir-s~-ã J fl, nllsinuturu~ 
1 anuah n•r.m·aclal' :itú 2:1 r'~ 
fevereit o rlt> n,do aeo t ali 
!ulci;,riaf;, t:lll I")Unlquer épPc: 
JlfiiPS Ú.~JfJ5 f ~ t n·pft~' jl!i o 

A fip de po"s;biliínr li 

r•·u-.<'s,.n d ~ v.•'ôrcs ii<'Ompn
n!,wtos d•: c•:>ci·arrc:mc!:ws 

1 
Qllt:U(O ~: Hll) U~l!iC<t(,'HO . f'Oli· 

r.:it;: n•of u" '' il' o:-< interes.:t:•los 
1 prtlcn·:Jei!\lrnnnl<:> rht'qllL' ' u 
! vale p0str.'. 
! Os t-upiPrr:Ptõt(lS 1\A P<ll· 
' ções dos ••rgeoe oiicialk' ds 
; se f.Jfn<·cn!1o unA asr,inunl(·i' 
que a5 ~o: c!L·.n·m no nto só 
;,:;sinc.tur,t. 

d.H:/~.'-:!1 Li - ftte Diáno PJi ' :!I ;.. o (·rw·rar'o r:u~ ldlu- : 0 fu twl~i!túrio !-ÚUlico te· 
ra no ~alão J":;dnna! " IJ;~~rr:a(:r.m:l da h~1 1 '·-ma, cia <itrul, t;•ra t:rn dPscnnU: de 

COOP~.J: r r; 1· SS . 1111 !'1 as;! ia Iu•J r1 i1d I;, tel.n ílo!' t•· l';o·n !'azrr jus u rsle 

a<ltl~•J '· as 1!~5iru.turas P:'.it'r-~ hru. i<•!' ,itpr aos a~<sim111. 1 A fin: (Jf' <'>itar -;:-;-,];-;~ 
se-ai! tomm·, <'lll qa r..quer te, a \'erii,eaçf.o ;_!o prazcJ üe, r'f' <' PnF,, tidt•de 11<• rN·eLi
~~'wn. nor f'ets meses ou um vfllid<l(lt• de FIIPS (lt-Rinllt~ra~., t: t'O!o _ dfls i• Illf.it-,_ ti' 1 "n1 
1 ·0 · 11 n ]''I' te rn; 11:or rJ(l cr.o(:re· 1. IL'R;DOJole ili<•\·;d -!WI<d :1 

t\.s ussint\t( rus vc:Ht:idr·E'! <;O \'f" u; l ''- f.'•·> o nen.t!'C• I rr·t; !·c-ttt :: J· ,-~ '" ~~;.ro u .r r 

;k~l·r-r·to , dt•vnt· jlrL \c, r c~tl3 
c"n·L•·;,n lll1 JIIP d.! ~·~t;ill< tura 

O r!e <'ut:to c:<da exemplar 
~tra:t.tl<l(l dos l)n~i:o!' •Jo o[;. 
{:ti.'~ :'Pf!Í, llO '.t'UÔ' H\"lll~:l 
ú< res ·r·lil d·~ Jl:l18 (rl!l ~t:' 
i!c mt•<mo~ ::111' . c <.'!' N \.. r~ 
(;.r:2. P• r aao ckcnrn,Jo. 

r.·J.!~r~u &rr Sli3J-!('11:-nt'o ~-oem. n<• tal il<• t!e rt ~'Ü•llf', o n fs t• tLIII• u·r·• 1 • ~~~ 11 llo !l1 . . r• IJ.:! 
uvt:::u prh·w. 1" r•• ' t•n• t: n•• l ;fld ll!,i . la ,;,(q r;i.t• •. 

a ssim discrim;nados: Pnra o Di~trito de 'fapcrebá - Um 
[I) motor 1\1\VM n2. 12290215!3, rnod. D-222 2 dt1 30 CV a 
2.200 rpm, injeçt.o diret<~, refrit~rrarl:; ;\ é'.gua por 1 adiado r, 
e/luva elástica, ulternador marca TOSIIIDA-ll'lle n ° . 9í763, 
mod. GAET-4T l!JA, trifásico c:.'Excitatriz coajugada na 
pontn do eixo 220/127 volts, GO ciclos. 1 G/ !!) KV A. Acompa
nha quadro de cor.tr01e marco 'Iú.Sll!BA-In:e mod. QR c/ 
os seguintes instn:mentos: 1 vcltime1ro; 3 amperímetros de 
linha; 1 amperímetro p/o campo do alternador; 1 ch:n·e tripc
lar c/fusi\·eis; l coro~utadorde fases; I reostato; 1 frcqüencimen
tro; 1 regulador outcmittico de teusiio; 1 (uma) bateria nova 
de 12 (doze) volts e/o t êrmo de g::~rnntia com Instruções de 
funcionamento . Todo o material foi adquirido na firma 
MESI3LA S/A, Filial-Belém, Egtado do Pará, no va lor de 
Cr$ 15.770,00 (quinze mil, setecer.tos e setenta cruzeiros) 
confrrme Nota Fiscnl nº 1563, Série C-·l:. Para o Distrito de 
Curupi - Um (l) motor MWM n.0 1~2902/114!3 mod. D-222/2 
de CV a 2.200 r pm, injeção diret~. refrigerodo à água por· 
radindor, cf luva elá~tica, alternador marcól TOSHIBA-Trne 
n.0 97803, mod. GAET-4T 19A, trifásico c,'Excitalrlz c onju
gada na ponta do eixo 220/127 \·olts, 60 ciclos. 16/19 KVA. 
Acompanha quadro de contrôle marca TOSHIBA-Irne mod. 
QR c os seguintes instrumentos: 1 cha\'e tripo1ar com fu
:oíveis; 1 voltimvtro; 3 amperímetros de linha; 1 amper ímetro 
p 'o campo do altenador; 1 comutador de fases, I reos tato; 

M.I. GOV.eRNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPA 

-·--· ·--·----
freqüencír11<·•tr o: l regulador auto:-nilticc» de t!!mão; I (uma) 

l:at,•ria n"\'O c'e 12 lcloz~) Vt'lts e/o têrm'l ~le garantio:~ com 
instruçõo:s de fu ncic name1 tu. To lo o material foi adquirido 
nn firma !VJESBL.·\ S/ A. lJ'i! ial-Belém, li:. lado do Pará. 110 

valc.r de CrS 1 5.77l!,U~ (Quinze mil, !eteccntos e Slitenta 
cruzeiros) co1 for me Nota Fiseal n~ 1563, SeriP C-4. O refP
• ido malHinl ct.ntir u.a sendo de propriedade da CE:\, pcr
muncccndo ern custc)jia nos Di~trito11 de 'fapirebá e Curupl. 
sob a rcspon'.abilüh,de do Prefeito de -Oiapcque, que ae 
obrig:J ao tr:msportP, instalação, manutenção e reparos, re
servnndo-se a CEA o direito de inspeções periódicas o odo
qão de medidos adeqc:adas oo bom fun cion11mento • can
servação do citado equipamento. 

Macapá, li à€ fevereiro de l!l71. 
Cel. J or,{; N:a rcos Bezerra Ca\'alcanti 

D.reior-Presidente-CEA 
Ten. Ccl. M3rlo Rnphael Vamnutelli 

Dirutor-Admini~trnlivo-CEA 

2° Tf'n. H/! Francisco Guilherm6l Pimenta 
Prefeito Municipal de Oiapoque 

ilegível 
Testemunha 

ilegível 
Testemunha 

Aprovo : 

S.A.G. - SETOR DO PATRJMÕNIO Geucral Ivnnhoé Gonçalves 
Governndor 

Martim 

Tabela de Preços P / Locação de Imóveis 
--~--~~~----~--=~--~-----~-~~ 

Em cumprimento ao que determina a Portarifl n.O 045/ 71-GAB, de 16.02.1971, publica-se 
sente tabela correspondente as taxas de aluguel dos imóveis da União existente no TFA e 
em caráter voluntário. As taxas ora estabelecidas são devidas a parti r de 1º de ma rço de 1971. 

a pre
locados 

____ __ IDENTlFlCAÇÃO DO U10~E~ __ I v;l~-p~--~:;~~~:;~~·t:;-- ·---> 
; Registro Observação 
. Patrimonial o 0 1 Anual I Mensal 1 

,_----~, ..,....----~--~.~--~ .. ....-..1 -.....-"-=------' ~ f'~~~· 

1.000 Residências da Praça Barão do Rio Branco 
(casas 1 a 9) 

1.01)0 Residência na Ru1 Tiradentes n° 119 
2.UOO Rcsià2nc!ias n;; Hua Raimundo Ál\·ares da 

Costa - 42ô e 428 
:l.OOO Residências na Rua Raimundo Álvares da 

Costa - 1339 e 1359 
2.000 Residência da r\ v. Mendonça F.1rtaclo 333 
3A.OOO Residências da «Vüa lV!on tcse » 
3C.OOO Residências do Conjunto Jacareacanga 
:JC.OOO 

1 

Residências l'Onstruídas pelo IPASE om San
tana - Amapá. Cakoene e Oiapcque 

I 
Waldelõ'llro Demóstenes Ribeiro 

Diretor - SAG 

22.52fl,OO 7 1.575,40 131.37 
22.520,00 7 1.576,40 131,37 

17.100,00 7 1.197,00 99,';9 

lfJ.3GO,OO ';' 1.265.20 !07,10 
51.0,00 7 3/.,oo 2a.ro Taxa mínimrc 

26.b"iP;~5 '/ 1.8U1 ,47 156.71) 
1~.500,00 7 94~.00 78.75 

8.095.35 í 566 ()7 4';.2:3 Contr6le de Jis-
tribtdç5o à ct rgo 
das Prefeitur:.t::-. 

Frnr.císrw Medeiros de Araújo 
Chefe da Seção do Mnter ia l - SAG. 
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Diuisílo de Terras u ('( lonizar;r7o 

1\.~ ; rrjr•11 ci11 Excelí:nti~ .)mo Seri.or l:o\ en.ador 
<1\'Í!O:l-h.' o sr<.,L.:ntc: 

a) qualque,· pe5:so11. f1~ica ou j~Jriciirn . (!t!e U'nha sido 
benefi ·i<.~rla g; at;.Jitamcnte com cpaisquu ciu3 re~imes r rc
\'i~tos no Dl'cn•t•·-LC'i u" !J.7CO, d•· 5 de sctr·mlJ;·o cl"' 1946, 
q.tP d,,,. R~) im~l\'C' 1 , .:m to .Jo ou crn partf', :1pl1en~·~w d!vers::~ 
dns , .. !l1dit;lít's vf;bbol ecidr>.s nos t:1 mos ou contrutos, sem 
J ll'r ,,;o u/11/f i 'Cio, e~tá sujei!;:, :i anu lndio do têr mo de 
cC',:~:'IO ou contrato , inde~cndent2ment ·~ do ato espcci:1l 
(<L'ligGS 1:25 c L 6 à o citado DCLf•' l::J-Lei 1; 

h) cons!derando que exi~te inúmPras t.n:•<Js e lnles 
ne,-te Terr itófio, irregular:nc-nte oc:.:püt!a:•. c nt.tr as tanta. 
que n.1o foram : pruveita..:as, ir•!c ·m<i-re c;ue a DTC efe
t :r-.rá. LO corrente ano. o cadart•:mrnlo c:e lotrs c.ic terre
no, CO'l1 a cr>b~ança dos emdurr t•"ltos t t<> i os nos artigos 
127, 128 c I 2''. air.ün d•!Si'<' D"', r.!t". 1-':Ha pn.ce:ier-sc ao 
rancc·l1mc·nt > do~ tiwl· s c-.:;.>!dc··;..cos •::..-i\H:c, P• lo J.ão 
CL:Jl•!Jrii'T'•' nt" dc:s Qbri~n~·õe» est; bd de: : nc s tLrmos da 
Ct>~s:jo cu ducume:1to equi\'<>kllt<". como :• lic<'n~·a de o:.:upa
<·áo pHü cxpl(l'açf.o agropecuária. 

c) :::\ is:-~-~e t<1rnbün que, c< 1110 cc·n.:t'<ii.lêuc!<J. é veth.
do a qu~:.:qu.~r ocup:mte da imóvt I. cunc"·ii•;o de ;,._ci r lo c•.•m 
' ' L :•t;hl::1e;:::o sobrp terras àa Uni o. rceJll1.~r venda de ben
feitr.r:1 '''"' nn·.,.;,, anur'nci 1 r!'l .•'1' .ftr,r· (;t,t't'tllfllfOI', 

t c>Jr.r r c~c- ~·· t s' \ei;àtcl.oJes p;,;;;,,l'!·i5 d<' .enrn unu:.,r'cs os 
dir(:itos a·.:! ' !' li • idos em dccorrênLi<.. do~ lêrmo~ àa ce!~Sâtl 
ou <•for~•~<;:nt.·: 

d) o , • ~s~~ltf: <:viso t~m ahci:J ]:or finalic:<J,;c ::.t.lver
tir ~S~lS adquirentc·s c vendeàores p:::rJ que evittm tais 
ncgcci.·~·õcs il marge111 da L e i; e 

e) inform;,;-s~ tumbém que a ce;~iio de lotes de 
terras fica f<~~o:-dirad ... <lO jt:!garrento da outl ridade, v isto 
como nelo ;o·!i:;o 125 do cit"Jo Cecreto-I ei está clarementP. 
explícrt·) C,U C; a cessão se faça :1 ertidade ou pessoas físicas 
que 1111 11 G/'1''17/l tal favor. 

Macap<:, ~5 de fevereiro de l !J7 1 

TornClZ GIJnçalve~ Britto 
Diretor da DTC 

Sindicato dos 
Extrativas do 

TrabaJhadNes nas Indústrias 
Terri 1 óri·1 Federê..l do Amapá e 
Estauo do Pará 

Assembléia Gt:·~l Ordin!n·in 

CONVOCA('ÃO 

dêlo D.4 ou sim1!a r , equipado com protetor do 
carter. dos ro!de~. cio raclia lor, iot-o de> ferramen
t'l", ·~on rôle ht !r: . . 1l!co, ;,anch•_. cli:l' í e';o, t; 'T'P:J do 
e~oaparnentu e shtenra de ilumin·'l;'io ru1.1 quatro 
farois - ba1 rn de traç1o o-:ci:~11t •, ajustado r 
hidrilulico da r),teira, bu!dozer C:L m !~':minas e ar
mação, tirante s mur.hõe;; e ciltndt(l ~ : e 

q) Trator tipo MF-65-R uu ,m~ilar, motoi 
d iesel equipado com bateria de 90A.h, transmis
são c:om conversor de torque «BORG-BECI\» de 
símples estágio. Reversão hidráulico instantânea do 
sentido da m archa, controlada através àe dois 
(2) pedais aceleradores. Caixa dl:! marcha com en-

' grenagens clesl isantes d!spond'J de quatro (-±) mar
chôs à ré, digrJ, frente e quatro (.f) à ré (até 29,9 
Krr../hora). Com pó carregadeira MF-250 ou 
si ;n i la r. 

Macapá, TFA - !) d~ março dE- 1971 

Visto: 

Francisco l\led eiros df:' Araüja 
L.l:e~e da Seç:io do L<~tt-I ia! 

Walclemi ro Demóstl"nes Ribeiro 
Di<·etor do SAG 

Di visa o ele Obras 
Contrato u• Ul/~IEC-71-DO 

A prov,1 c Publlt;uc-se: 
Gau. lva'lhué Gon~·a lves Martins 

{.invet na dor 

'l'ênno rlc contrato f) o em p rl'itada global entre 
o Ou \ êroo do Tnrilório Federal do Amapá c 
a Itrma J. M. Cost.t, Construtora c lmobilil'lrla 
Ltd.l., ua forma abaixo: 

1. Preà.milulo 

1. C!:lntrn.tuntes: - O Govêr tl o do Ter-ritório Fede
ral elo Amapá. neste têrtiHl denominado GTF-AP, repre
sentado t;~do en~PtJIJc•i o J(lrquim tio \ ' i lbena Netto, sím
bolo 5 C, Din.>tor fia lJ iv!8io ele Oln·as e a firma J. M. 
l.~os ta, Co ustrttlora e ltncbi liúr!a Ltcta. aqui denomi nacla 
EmpreiteirA, com escritório (l~tal>elcc!do a av. Prof~ . Cora 
ctc t 'a n·u!bo, ne~ta ch.hldt', rcprt~~cnLuin pe lo seu JJiletor
UereuLe. br. J1.·so d~ ~ltd1 s l\;sl:l , r'~i:!i,ic t:tu 11esta crdade, 
que assina como repr<l:-.entant~ legal da firma 

2. Local c Daw: - J.a vra.Jo c a.;$i:Jado nel.lta ci,Ja
ne de 1\l~<cap:í, c•t.,Jfal •lo Tt.!r"ii6rio t··euon.J tlu Arnap:l, 
a os quiirzo (l :í) dL>s elo n:ê-. •!u h•'Jrrt-irv ct~• 1J7l. 

2. Funlamcnto I •g.11 do ooutv,.to 

O pn'.i< nte tu; mo cif' co:; trato foi d!'\ idamento auto-

Pelo prpsente Edital ficam c r. n\'oc; dos todc,s os asw
ciadvs do Sindicato dos Tr11bai:1: don•s nas lnrlú ~tri :Js Ex
t rativas do Território Federal do Amapá c E~todo do Pará, 
em pleno gôzo de se;.Js direitos ~ odais, r<•r<~ wna reunião • 
de Assembléia Geral Ordinária que r e a zar- ~~ -:~ em sua 
sede s cial. :i Av. Padre Julio !:Jaria Lon.baerd. n° 28J2, 
nesta capital, no d ia vinte e um (21 J de lllarço corrente. as 
oito hora t' e ;}s dez horas, em p1· il\eira c 2eg•md.1 c. m·ccl
çào. rPspectiv~mcntr, a fi:n de e~;tlltinrel'•, r.i t utin m c ele
liberarem sôbre a aprovação da I'" l ~; r a-. f <J de Cof'tas rela
tivas l tO exerr:ício de 1970. de cor [OJ mil nde com us exi
gências da lei e normas estat•1túriL>s da E:ntitl3dt'. 

• rizado pelo Exm<~. Sr. UovNna .Jo r tPnda Pm v1slt! a apro
vu•;ão da at' cta reunli\ 1 rnJJi?.'ldu t•m lõ/01/71, :w &edss 
r!a•;Divislo dr.! Otn-,1~, d ~tin"d • a npara<;ãu dad pro pús-

• lns é1pr, sentad t5 para a excruçJ.o de Sllfl tC<iB do repar os 
gora r ~ e pi aturt nos pavilho~·s cnéxos ao Gwpo Escolar 
lJflrào tl<• fU(·> Brl!.nco, de cclf.rforr:n ldade com a Carta-Con
vite 11 2 02/71-00. 

Macapfl, 8 de marqo de 1971. 

Ra imundo Coélho Lf'it<' 
Presidente 

TomQc/a de PTeços 01,171-SCC 
(A d i l am cn l o) 

A provo e P u blique se: 

Generel Ivar.ho(· Gu c,;;.:\· ~ 1\1.H tins 
Go\'e r nau ut 

Em aditamento ao E DlT AL de TomadS~ de 
Preços nº 01/ 71-SCC public:ado no Diário Oficial
TFA nºs 12~5 e 1296 de 9 e 10, 3/ 197 1, in c: lt.NHe no 
item I os seguintes sub-itens : 

p) Trator de esteiras tipo Caterpillar - mo-

-..~. Objeto. localizttçiio c f <ll'llla de execução dol:l ser
viços 

1. Objeto do contrntn: - A !1mprdtcira s0 obriga a 
cx.-·cutur el!l· rcgrmo de empreitada g:ob:d, os sorvtços de 

· !' <' ll.lros gerais u pintura nos Pa\ illões Rnéxos ao Grupo 
Esc dar ILrii t> do Wo BratH'O. lll'sta cldU1l'. 

z. I'Pri11 ,1 d ,l EXf'(!u;rt ·: - A E:n prt-iteirn se ol;riga 
a t'X"...ttlar o> H'n'i.; t >b u t f•>t'JJM dê;;tc cunlrdo, obede
''..:Ld ·.) tntf'gr.11 t> rlgot!.l r.& tr cnle <•S descl'l~óes plaob~, 
prc•jp;o-. L' r:'S:'e··iiica~·ü ·s fc,rn\•Cid• fl I>l'la l'iv!sãr, de 

• Obras, p !li"'ll io I t.s o~ o lll:ll' .. lO~ a illtl'gta r t'"te iu:;tru-
1111 ulo v& qae ~<' n•rerdll a i:!llcraçõ t:' adul itlt.las uu in

i !rúduzidus p , lo UIF-.A.I'. 

3. ~l:1o-de-obrr.: - A Empreiteira deverá manter 
um eogenllcit·o para rupres!!ntti -13 l'm muUria de ord am 
técnica e suar; rolaçõe2 c::>rn a fisc:llizoQ'lo na obra. Os 
m estres i:l avcrão &IH' pcs6oas d e <'xperiêncin e Idoneidade 
téc-oica e pessoal co mprovaria c ctaveri:io e-;ta r h!lbilitados 
a pros tarem qnolsq ue r csclarecimeutcs sõbre os llarviçob. 
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4. Preços , Pagamentos e Dotações 

1. Preço: - O G'f.F-AP paga rá à Empreiteira orla 
cxecu(;:ão d os serviços objeto dês te coutrt1to a importância 
d e CrS 49.112,00 (quarenta e n oYc wil c couto e d oze 
oruzeiros ). 

2. Forma rl e Pagamento: - O pt'gn mcnto da obra 
será feito pela Tesouraria do GTF-J\ P, Jpg(! a pós rigo r6Ea 
fiscalização e ace itação peh1 Divisã Q de O!Jt·as dos ser vi
ços r ealizados pela Empr clü:lit·n, om pu r(l" las iguais ou 
superiores a 20°,0 do valor contratual. 

3. Dotação: - As despesa s decerren tcs com a axe
oução do presente contrato ocorrerão à conta das dota
Qões do Ministé rio de E:ducaqfio e Cultura, categoria 3.1.3.0., 
r ecursos d eferidos para HJn. 

5. Andament~ 

1. Cronograma: - os ser\'iços te rüo andame nto pre
vistos no cronograma a prf•Va do p'· la l)í\'isão de Obra~. 
a dmitiria a to lerân.!ia máxlília de 100 0. 

2. Prazo: - O prazo para conclusão da obra é d~ 
sessen ta (60) dias a contar da oxpediçfio dcl 111 ord e m 
pa ra início dos trabalhos. 

3 . .Multa: - A Empreiteira fka rli Rnjoita à mnl tn 
mo ratóri a de Cr$ 49, 11 por dia que uxceJCl' ao prazo con
tn?tual. 

6. (l'lscalização e Aceit!Jçilo dos ServJ~·os 

1. f'iscaliz~tção: - O <iTF-AP fi scaliza rá a Empre i
teiro at ravés da Divisãe de Obrus que manterá açfio f is
aalizadora ele modo iiistemálico e perma ne nte de modo a 
fazer cumprlt· o rcwtrato f: e.eus anexo~. 

2. Aceitução dos Serviços : - A Divisão d e Obras 
aceitará os se rviços que estivorem de bcôrd o com us &s
p flcilicações. Os ben·iços ou operários que não eorres
poudam us neccsl' idaaes da obra c as cond ições pactua
uns culJel'á à EoJprelteira retazê-ll~6 ou substltut-les usn
tro do prazo dc 48 ho ras. A aceitação flna l da obra nfio 
acarretará de modo nlgum a exoneração tlu Et npr~itei ra e 
seus técnicos da responsabilidade oivll técnica pur even
tos deeo rrent es ou relacionado ~ com a exacução d os ser
viços convencionados e dados como ll oeitos. 

7. Rescisão do Contrato 

1. Rescisão: - O contrato p oderá ser rescindido 
unilateralmente FJelo GTF-AP ou bilateralmente atendida 
Hemp!'(' a c onveuiência adminis trativa a r:·llél'io do GTF
AP, caberá a r e sc isão do cotltruto ind ept\udcn te d e inter
pelaçã o judicial ou exlra -jndicial, quando a Empreileirtl : 

a.) n!io c umprir qualque r das sttal:l obrigações con 
tratuais; c 

b) trans ferir, no todo ou em parto os s erviços sem 
pt·évia autorização do 6TF-AP. 

2. Indenização: - Xn hipót8se d o item 1 des ta 
cláus ula, n Empreiteira caberá receber uuicam Qnte 0 1 va
lores dos seniços exccutaàos até a duta d a t·esclsão. 

8. FOro 

Para as questões decorrentes dês to contra to elege
se u Foro de Maeapá, capital d o Territó ri o Federa l do 
Am11pá. 

Eu, Délaio RamQs Duarte, Coordenado r da Dlvi Rio 
~e Obras, lavre i o pt:eseate tê r mQ em quíltro (4) via s do 
Ig ual teor e forwn, que vai assina do pelas psrtcs con ven
cionada s, pelas testemunhas e por mim. 

Macapr., 24 de fevereil'O lle 1971 

Eog0 . J oaquil.ll de Vilheoa Netto 
Uiretu r da Di \' lsão de Obras 

J osé de i\lu tos Cot>la 
Empreit~ira 

Alirio Marques cte Souza Hodrigues 
Teste munha 

\Valter Perei ra do Carmo 
Testemunha 

Délcio Hamos Duarte - Coordenador 

Divisao de Obras 
COPIA A UTJ!:NTIC:A 

Aprovo e Publique-se: 
General lv<.Jnhoé Gonça lves Martins 

Go\·ernador 

Cópia Autêntica clR ata de rr.união para licitação d e 
preços para execução de obras para a Admin i~tração Tcx
rltorial. conforme tf or d:1 cart<.~-convite n." 06/71 -DO. 

Aos três (3) dias do mês de março do ano de hum 
m il novecentos e se',enla e um, na sala da Diretor ia da 
Divisão de Obras, rcrnnte a Comissãn incumbida d o r eeebi
mento e julg<nnento de propostas destinadas a execução de 
ob1·as, composta pel J S senhores engenheiros Joaquim de 
Vilhena Netto e Jo~é Aleixu da Silva Lima e o senhor Gra-

' tuliano de Morais Pinto. pr~sidente e membros, comparece
ram os senhores AI riu M:.lrques de Souza Rcdrigues , ge
r..?nte de A. Rodrigues, Enge nh:Jtiu e Comércio. João Vito1· 
i loura de Arruda. 1epresentante de J. M. Costa, Const ru
tora e Imebiliária Uda., Henrique Du::~rt·~ da Costa. repre
sentante d e Platon, Enf'rnhariil e Comércio Llda .. e J osé 
Policarpo de M irnn 1a, Procurador da Construtora e Imobi
liária Fonsêca Ltda., a fim ri e tomarem par te da Ji cita<;ão 
p<>ra a execuç,io do ' s.:rv icos d e co1•struç:ão de um Hangar, 
com o t<: lh~m"nto em l·:w] :a s <Jc f iiHo·cimcnto e pavimtn
t "'ção em cot' cr e to :;in pies, cc nfvrmt> o tPor d~ Carta-Con
vite n° 06/71-J.JO, c -. pedidas fl~ firmas des ta cidade. Preci
samr;:nte ns n v~ horas, o senh"r Presid~:nte deu iníei:> dos 
trabalhos recebendo-se :lU pr;; r;o~ l'-1 <: das fi rmas concorren
tes qu e, ap6s julgadus élprcsentarám o resultado abaixe : 

a ) Const. e lmob. Funsêc~ Lt d a. 
b) A. Rod1'iP,ues. E IIJ. c Com ..>rcio 
c) Platon, En~. e Comércio Ltda. 
d) C. Come1·-:ial C•rmo Ltda 
e) J . M. Costa Const. ~ Imobiliórla 

Cr$ 54..672,00 60 dias 
Cr$ 42.460,00 60 « 
Cr$ 53.42G,i9 

Não eot ou 
r\ão cotou 

De acôrdo corno sa verifica, a mais \·antajcsa propos
ta foi oferecidél peJ,, firma A. Rodrigues, Engenharia e Co
mércio, a qual será s ubmetida a aprovação, digo a aprecia
çãv do Exmo. S1·. Governa dor. Registra-se neste momento, 
a presença do senhut· Walter Pcr 1:0ira do Car mo, gerente da 
Construtora Comercial C&rmo Ltda ., que <:mbora não con
corr endo agradeceu a remessa da carta que lhe foi envi&da. 
Nada mais havendo a tre~tar, lavrou-se a presente ata que 
segue datada e assinada pelos presentes. 

Maca pá, 3 de março d e 19í 1. 

a) J oaquim de Vllhena Netto 
J ose /deixo da Silva Limo 
Graluliano de Morais Pinto 
Alírio l\~an1ues de Souza Rodri gues 
Henrique Iluarte dn Cos ta 
J oiio VItor Moura de Arruda 
José Polic< rpo de Miranda 
Walter Pereira do Carmo 
Délcw Hamos Duarte 

------·~---""-.... --.----.---------
C01npanhia Industrial do Amapá 
Estão a disposição dos senhores acionistas, n a 

sede social, na Vila de Jar ilândia, munlClpiO d E: 
Mazagão, Territó1 i o Federal do Amapá, em horário 
de expediente normal, os documentos d e que trata 
o art. 99 do Decreto-Lei n º 2.627, de 26 de setem
bro de 1940. 

J arilândia, 11 de l!narço de 1971. 
A Diretoria 

Divisão úe Saúde 
Serv iço de Fiscalização de Medicina e Farmác ia 

A V I SO 
A Diretoria da Divisão de Saúde Pública, avisa aos 

srs. proprietários d~ F a rmâclos, Drogo rias, Her vanarias, 
Depósitos de Drog:J s. Farmácias Privativas de Hospitais, 
Ambulatórios, Labc ralórios de An<l:ises Clín icas, H .-spitais, 
Casas de Saude, Casas de Olicas, Salões de Beleza, que 
devem compar P.cer a esta Divisão de Saúde, a fim d e fazer 
o Registro ou r e:Jo\·ar as L icenças referentes ao aae e111 
cur so. até 31 ele março, acrescido de juros de móra deocis 
daquela dbta. c;on [orme os Decri:'tos nº s 20.377; 50.780: 
20.397; 20.931; 20.397: e seus paro grafos. 

Macapú. 26 de fevereiro de 1971. 

Dr. Antônio T ancred i 
Diretor da Dl\'isão du Sa úde 
Dr. Hubim Britto Ar onovitch 

Sub-Chefe do S.F.M.F. 


	

