
Ter•goiUu•io Federal do J\tnea1uí , 

DIARIO OFICIAL 
---------------------D~e~c~re~to~~~~-24~d~e~J~ul~ho~de~1S~6~4 __________________ ___ 

P.no VII. Número2 1.482 e 1.483 Maoapá, 3a. e 4a.-feiras, 7 e 8 à e março de 1972 

AT68 DO PODER EXECUTIVO 
DECRETOS 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são C')nf,~ridas em Lei, e tendo 
em vist1 o que comta do pr0cesso n° ?..5011;69-SGT, 

RESOLVE: 

Altera r o Decreto datado de 20 de :Jbr·iJ cie 1969, pu
blic<Jdo no Diário Oficial n"s. 96 I e 9!>~ de l :l ,. '4 :'e rn:dv 
d •= I D69. que apo::.eotou, nos termtJs d.,; illt:;,:r•<: 1 di, itC':n 
lll e 178. item !li. da Lei n.0 1.711, de ~8 de outu!)ro de 1952, 
{; •ml>inados com os de nºs. 100. iõ.em 1 e 1 ~1 1 ll••m 1. alíne>:t 
'b» . da Constituição do Bras il, o se rTidor L uci<m•; d •1 Cunha 
:r rerrc. ocupar. te do cargo da classe « .-\ . d;.~ sérre de classe 
d :! ln~peí.o r da Gua rd:1 Terntório, '1Í \'CI 14 tCúdigo POL-
505). do Quadro d e I'uucior;;.r·ic•s Pu .licos dv Gc., ·er·no des
te Território. lotado na l)i\·isfo de ·,eguranea e Guc:rda. a 
contar de 1° de n .ain de I9G9. para O· clarar qu~ a aposen ta
d urh f•m apre.;o deve ser tOIJ~idFnh 1 1 e!et i\'a com l.;ase no 
«rtigo 176 itt-m 1!1, combinado e em o;,. ·tigo r,~. item I li, à a Lei 
n'' l.í li. de 28 de outubro o c 195~. e 11· • r:a rgo tlr' <nspr'tor da 
Guarda Terriiunal PCL-50;, l4.A . c: •. rt. do I P.'\SE - 1.777.304). 

Pé!té'.cio ao Sl·teutr :ão, etn :v:a..:apá, C:! de março de 1972. 

lvanhoé Gonr,al\'es Martins 
Govf'rnador 

Wnldemiro DemósLene;: Ribeiro 
Diretor ao SAG 

O Governador do Território Federal do Amnpa. usan
do das atribuiç·õe.s que lhe são conf~ridas em Lei. e te ttdo 
e m vista o que consta à o pro~.;esso u". 2.450; C9-SGT. 

RESOLVE: 

Alterar, o Decreto datado de 30 de nbril de 1969, publi
cado no Diário Oficial nº 960, de 12 de maio do mesmo ano, 
que ap0sentou, nos termos dos artigos 176, item III e 178, 
ite m III, todos ela Lei n ° J.íl!. de 28 àe outubro de !952, com
binado cum os rie n °s . 106, itern 1 e 101, item I, alínea «b» 
da Constituição do Brasil , o servidor .Jáno Du\ecri to Soares, 
ocupante do ca rgo da crasse <• A • . da ~é ri e de cl a~se do Car
pinteiro, nrvel 8 (:...ódigo A-1301). do Quadro de Funcionários 
do G~vverno deste Território, lotado na !Jh·i~ào de Obras, a 
contar de l.U de maio 1969, para declarar que a aposentadoria 
em apr&ço deve ser consijerr.da e> f ·ti•n1da com base nos 
artigos 176 , item IH e 181, todos rl>t Lei n º 1.711 . de 28 de 
outubro de 11!52, e no c ;., rgo de Car pfmeiro A-601.8.1\. (Matrí
cula ào 11-?ASE - 2.258.543). 

Palácio d o Setentrião, em 1\?acap;:,, 02 d í' man,:o de 1972. 
l\·;mho~: G,,nçalves I,;'"rlins 

Govc,rnador 

Wu!demiro Demóstenes Hil.leiro 
Dirdor· do S.' C 

O Governador do 'ú·rritório i''f'rlP r<d do Amap;í, us-:n
do das artribuic;ões que lhe ~ào conf.,ridas <~m Lti, t tendo 
ern vista o que cons ta cio prcccsso r;." 7.llfl7/ ô8-SGT, 

HESOLVE: 

Alterar o Decreto dataio de 20 el e teve reiro ele 19G9' 
publicado no Di;jriu Oficial n° 91 í. Je 2~ do n•e.>r:10 mes é 

a a o, que aposentou, ncs te r mos dos at'figos J ;o, item lll e 
178, item !Il. tcdos da Lei n º 1.711 de :w de outubro de 
195:<. combinados com vs artigos JtJO, item l e 101 . item 1. 
alrnea «b • da Cor.stituição do Brasil, o se rvido,- Luiz Brau 
lino de C::~rvalho, ocupante do cargo da c la::se <A>>. da sé
rie' de classe de Pedreiro. n .,·el 8 (Código A · I O 1 ), do Q~·a
dro de F uncionários do Governo df!bte TL,rritório, lotado nJ 

Diviskio d1' Obras, a contar de 1 o de fevereiro de 1969, pl
ra declarar que a aposentado!·ia em aprêço d eve ser co"lsl
de rada efetivada com base nos artigos 176, item III, cornbi
r:ado com o a rtigo 178. item l TI, todo!' da Lei n ° 1.711, de 
28 de outubro df' I !J52, e no cargo de Pedreiro A-101.8. A. 
(Mat. do IP ASE - 2.079.696). 

Palilcio do Setentrião. em Macnpá, 02 de março de 1972. 

l v(Jnhoé Gun<:a lve>s Martin s 
G o\·ernndor 

Waldemito Dem6~tenes Ribeiro 
Diretor do SAG 

O GovE>rnador do Territó r io Federa l do Amapá, usan
do d'JS <•tribuicõPs que lhe são con(erid;;s em Lc>i. e tendo 
~m \'J~ta o c1ue C· nsta do prvcesso n ° 1.979; 70-SGT, 

RESOLVE: 
Altera r o De(; reto da todo de 17 de f e\ ereiro de I 971 , 

pub:icado :10 Di, rw ()fil'i:Jl n °s. I ~88 e 1289. de 18 e I 9 do 
me~mo m ês e ano, que aposentou, nr•s termos dos artigos 
176, il"m Iil <' 1':'8, item l!I, todos da Lei n° 1.711, de 2tl d e 
outubro de 19 ~2. Fr&nci8ca Pantalc~o Soares, ocupante uo 
cargo de Zelador:; GL-101.7.A p.>!otrícula d0 IPASE 
1 8:f •. 5Z3), do Quadro de Funcic narios do Governo dEste 
':'erritório, lotada na Diyi~ão de Eauc;:açào. p;,r·a declarar 
qt.:P d :1p~~entnJoria em a prc~o deve ser considcnada efeti~ 
ntc!a -.o .,t base nos o::rt i60S 1~6 . tt.-m li! c IH!, tcdos da Le i 
n'' 1711, de 23 ele cutubro de 195~, e no cargo de Ze ladora 
GL· . l01.7.A tl\l<.tríct.:la do lPASE - 1.8:;7.523). 

I a létCio do ~etentriào. em lVlncapú. ~ dC' março de 1972 

Ivanhoé Gonç::ll\'f'S Martins 
G0·1ernador 

Waldemiro Demósten• s Ribeiro 
Cire~or do SAG 

Gab inete elo Governador 
Tendo em vista a ne>cessidade do prcsscguimento das 

obras ae assentnmento de rede de distrib ui<;ão d a 2• zona, 
do novo sistema de água potán>l e considerando : 

a) - que a firma vencecora da concorrência realiza.~a 
em 1 G de outubro de 1970, C(>nforme ata publicada na Dia
rio Oficial do Território n <?s 1.238/ 1.239, de 20 e 2l t l0/ 70, 
comprometeu-se a manter os m esmos preços 'iaquela licita 
ção, como se const~rta de sun carta de 25 d e fevereiro de 
197:!; 

bl - que os ~en·iços por ela executados tem sido 
snlisf.:~tório:; e de acr.rdo com <>s especificações contratuais. 

HCSOLVE: 
I) - Aut<1rizar ('~~a firma a prosseguir n~s obras 

que \'inha real iwr.do, nn ,·ai or ele 862.33G,9!l !oitoccntc.s e 
s~s·erb e do:s m:I, t re>zentos e trinta e seis cruzeiro9 e oo
\· ent;, (• novE' ceot<JYOH con endo as despe:.a!' pelas dota<:Ões 
do Funtlo de P;, rt.icipa~ iio dos Estndns c lVIunicípios. pro
grnm'" AP-:509-1 1~·. C'llt>gvr i<J econômica 4.!.~.0. 

Dcte:minnr :w ;'iAl;. o empenho da r eferida in~por
tância. 

:3) - DC'termi;.a r ao .Serviço Autômm•o de Agu;1 e Es
g •t•> que , apó>. proceda ~ Im :·atura do te rml• aditi1·o ao 
co:'trato, ce m :•s e>pccificações constantes c:o proce~so 

(! 90i~l-SAAE. de 1, 3 12, para ser submetido à minha apro
vação e devida publlcaçiio. 

4) DetNminar o arquiYamento deste processo n o 
SAAE. 

Macapa, 6 de março de l972 
lv;Jnho(• GonçaJyes Martins 

Gc.vcrnc;dor do T.F.A. 
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As RPpartiçõcs Pübllcas 1 E X p E D T E Nr T oor-t j As Repartições Plihlic<ts 
Territoriais deverão remeter I - .li. • r. t. cingir-. c-ão às a~:-itH.:tL;as 
o expediente de&tiparlo à pu- ...... 11 auuai:,~ t·coo,·adas alé 2'.3 cte 
t1lisação neste DlARIO OFI- 1 IMPRENSA OFICIAL feverei ro de <"ada ano J at:~ 
ClAL d iâriumeote. até às I .. .. • • .. .. .. • iniciada~. em qu11lquer· é-poc11 
13::10 horas, exceto aos sáha- 1 DIRETOR pelos órgãos competentes. 
dos quando deverão fuzê-lo \ A rim de possiiJilitar a 
até às 11:30 horas. Carlos de AndTade f~.•?I i es rem essa de \·sJores acontpa-

As recla.nações pertinen- • • • • .. *,.. • i nharlos de t'SCiarecimcntos 
tes à matéria retribuída, nos DIÁRIO QFICIAL ·quanto à !llla apllcação, h;li-

·~aços tte erros ou omissões. lmprcsso nas OfietnaR da Imprcns.~> ~ficial , cita li' os use'11 t't:> iOlcnu;!:ladus 
aeverão ser formu la das por MACAPA - 'f. F. AMAPA 1 preferencialmente cheque ou 
escrito, à 8eção de Redaç'io. .. ~ • • ~ • ... .. vale postal. 
das 9 às 13:30 horas, no má- A S S IN A TU R A S 1! Os suplt>Jllentvs às edi-
ximo até í2 h o r as após a Anual . Cr$ 25

1
fl0 

1 
ções dos órgr.o& u[imais só 

:oaítla dos órgãos ofi<:iais. S 1 '> 0 I se fornc~:erão af's asbinantob 
0 · . . d - emestra . « L.,;l 

datilo;r~~~~~~sa~s au~~~~~~d~es~ Trimestral « 6,'~5 ~~:in~~:r~l.ieit .. mm no lHO da 
ressalvadas, por quem <.te di- Número avulso. « O, :lO g runcionório públic' ' re-
•nilo "!lsura s e emendas. • • • • "" "'• d 1 · · t 1 • 

l!.XCetuadas as para 0 ex- «BR~SIL~A - E~te Diá rio Oficial.é encontl3cio p:tra l •itu- ~ ~ ~::. ·1,;er~a f~~er 
0j~~or~ 0 ê:t~ 

terior. que serii(l 8 em p r c ra no SaJag Nacwnal e Internacwnal d .1 Im;:ll'-'ns .. da 

1 

d 5 · t d ·cr'l O\'ar fSla 
COOPETI PHESS, n o> «<:lra~ília Impcr·a Hotl '· · t' ~,?1\ 0 ' l \t d' apr . atu a anu:t\s as as~inaturas poder-i . . .-- - - - -- - - con uJÇ<>O nu a o ai$:-,JU· r 

sc-iio tomar em qualquer Pu ra fuc th lar aos a sHman · J A [ Im dé- ~ntur B• luc;tio 
1 época, por seis mescl:l ou um tcs a vcri[icaçlio do prUíO llc dr rGnt'nt'J<'a ic 11"~ r 1cebi- O custo de cada excmpl.lr 

ano. validndc de sua!.l8~s ina t ul<lS, 1:1CDto ti.ts j Huuis, ·l c 1 ,, m at ra-;udo dol! órgchrn C•'i· 
na pr.rte f:Uperior do coderê-l oi' aF:siu 'lnte:; proY1 ier ·iu a i cwi~ :-;erá, n11 venda avulsa 

As assinaturas vencidas ço víio inqnesnos o númcrü respf c;til a rc iiC>YU<;ã o c!Om acn~eida tle C1$ tl,OI !'"' J o 
poderão ser suspensas sc111 do talão de ref:istr0, rJ rnb; c I a ntPcr::dt rwia ninirn.L d tril:- rcPRn'\ uno, c t!c CrS 0.0~ 
a viso prévio. o ano em qut' findará. ta (30J diu... 1 por llllO decorrido. 

M.I. - Território Federal do Amap:i 

Comissão Permanente de Licitações 
Seção do l!Aalerial - Setor de Compras 

Aprovo: 
Publique· se 
Em 6.03.1972 

Gen• ral lvar.hoé Gonçaln~s M<:rtins 
Gu\·erm:dor 

COTAÇÃO DE PR EÇOS 

Publique-se para conhecimento e efeitos legais, o resu ta r•o da Tomada de Preços n.U 
02/72-SCC, cuj& apuração foi procad i ~la pe la Comiss?..o Permanente d ·· Lici 'dçi es do GTFA, no dia G de março 
1972, às 10,00 horas, conforme Ata nQ 51, lavrada no Livro própi) das Cc :nissões da Seção !Jo l\•Iaterial do 
SAG, como segue: 

ITEM ARTIGO LICITADO LICITANTE PREÇO P. Entrega 

01 Brim caqui marca Sargento, metro Costa Ssles L'àa. N .C. 
Abdallah Hc..t;at 7,60 30/60 ds. 
Maurice Ghórnach i 6,50 30/6U ds. 

02 Algodãozinho p / fon;o, metro Costa Sales Ltd~. 1,85 30 ds. 

AbdalJah Hocat 1,50 30/60 ds. 

Maurice Ghammachi 1 '1 o 30/60 ds. 

Obs: - Quanto ao aJgodãozinho a Comissão optcu pélo dt. firma Abdal!ah Houat, po;; ser 
o de melhor qualidade para o uso a que se de8tina: 

Macapá, AP 7 de março de 1972 

Comissão Permane nte de Licitações 
Luiz Gonzaga Valle 

Diretor 
Confere: 

Francisco Medeiros de ArbÚJO 
Chefe da Seção do Mate1 ü: l 

--~----------------------------------~-----·-----------------
D-ivisão de ObTas 

Contrato nº 051FPET!Vl-72-DO 

Aprovo e Publiq~te-se 

General lvanhoé Gonçal\·es Martins 
Governador 

Termo de Contrato de empreitada global ent re 
o Governo do TPrritó rio Federal do Amapá e a 
firma SANESUL - Construtora Saneamento do 
Su l Ltd", na forma abaixo: 

-Preâmbulo 
1. Contratantes: - O Governo do Território Federal 

do Amapá. neste termo dE!nominado GTF-AP. representado 
pelo engenheiro Joaquim de Vilhena Netto, Diretor da Divi
são de Obras e a firm a SANESUL - Construtora Sanea
mer,to do Sul Ltda.. aqui denominada Empreiteira, corr! 
escritório estabelecido na cidade de São Paulo-SP, à r ua 
Bráulio Gomes. 107, conjunto 42, com rPprescntação em 

Ma~:apá, à a\'. Cap. l'e lro Baião, n• 1.145, rcorescntada p0r 
seu bostantt pro<"un jor engenheiro \'alrlroado de Souza 
13oraes. resi lente ne ta cidade, que assina como repre-
senta nte L<~ I~" l ela 1 irm t. 

~·. 1 oc<:l e D. ta: - Lnn·ado c assin:Jdo n.:sta cid::Jde 
de I\;aca,,á. capit·c, do TPrritó rio l"<!deral do nmap&, no 
ediLcio-s('dP dd Di\'i::.ãJ de Ol~ras, ::los ào is dias de fe\'e· 
rciro de 1.9i:!. 

II - Fundamentei Legal do Contrato 
O presznte terrr o de cont roto foi devidnmentc auto · 

r izado pelo Exm0 . S r. :::;overnadoi·. tendo em vista a Neta 
do Gabinete jo Govcr lJdtJr relativo ao assunte;, datada de 
8 de arôsto (Íe 1971. 

IIl - Objeto, L< caliznção e Forma à e Execução dos 
Ser viços. 

1. Ob)eto E' locnli.oar;5o: - A Empreiteira se obriga a 
executar em regirr ~ d ' Pmpreitada global os serviços de 
constrU!.;ão do Gini sio Voltado para o Trab<~lho. denomina
do «Tiradente•, nesta capital, assim e~[jeci[icado: 
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a) Impermeabilização da cobertura; 

b) Domas de fi ber-glass; 

c) Q •1adras de esporte~; e 

d) Palco do auc:itório. 

2. Forma de Exccução: - A Empreiteira se obriga a 
execul ar os serviços na form<J deste contrato, obedecendo 
in tPgr:<l e rigorosarr.ente aR descriçêH's, plantas, p r ojetos e 
e~p::<cificações fornecidos pela Divisft•> de Obras, passando 
t<::is documentos a integt ar este instrumento, inclusive f>S 
que se r eferem a alterações admitillas ou introduzidas pei!J 
GTF-AP, com o acordiJ da Ernprei l ,o-ra. 

3. Mão-de- Obra: - A Empreitdra deverú manter um 
engenhei r o para r epresentá-Ia em r.ntéria de ordem técll! 
ca e suas r elações com a fisc:Jiiz~çãv na obra . Os mestre s 
dever:S.o I'Cr pessoas de experiência c idoneiáade técni11a e 
pessoal cornproYada e de:verão e!>tar habilitados a prestarem 
quaisquer esclarecimentos sobre os serviços. 

IV - Preços, Pagamento e Dotações. 

l. Preço: - O GTF-AP pagam à Empreiteir a pe la 
execução dos serviços objeto do presente contrato a quan
tia de s r:tcnt!'l e oito mil e dois cruzeiros (CrS-78.002,00). 

2. Fcrma de Pagamento: - O pag~mento da obra será 
feito pela T~~nur:nia c!o GTf-AP. l:Jgo r;pós rig0rosa fisca
l iza{;à<> e aceitaçiio dos serviços pele Oi\ i~::.:> {:,, Obras, dos 
s:rviços realizados peJ;J J::mprcitcinJ .::ujo \ o:or Li,,, beldms 
st:ja igual .ou superior a HJ0,0 do valt.r c•JnLra tual. 

3. Dota(,;ào: -As despe~:as dec ,crentes com a execução 
do presente contrato, ucünerão ú c nta d<:>s d:Jtaçües do 
Fundo de Participação ct~s Estudos, Territórios e [v'Jucicí
pios - 4.1.1.0 AP. f.!l.\ll.lll6 (C"nStJ"u6íu e reforma de 
predios destinados a C1\·isãv de L i ucação), do corrente 
exercício. 

V And<Jmento dos Servico~. 

I. G:ro:1ogram1: - Os se rvi~; o · terão ::~ndamento pre
v;sto no rronograma aorov·1do pela ) ivisão de Obras, ad
mi tidas a tolerância mcxim:J de 1 0°·~ · 

2. Prazo: -· O prazo para a execuçiio d os ser\'iços 
é de trezentos (300) rJias ccrridos, ccotados a partir da 1º 
ordem para início dos serviço~. 

:l. Multa: - A E.n!Jre iteira fic;·ni sujeita a multa mo
ratória de Cr$-í8,{'0 por àia que excH!er ao p rno cor1tratual. 

VI - Fiscalização e Aceitaçàv dos ~erviços. 

1. Fiscalização: - O GTF-.t\P (i~calizará a Err prei
teira através da Divisão de Obras, que manterá ação fisca
lizadora de modo sistematico e pcnnanente de moJo a 
fazer cumprir o contrato e seus ane::os. 

2. Aceitação dos Serv:cos: - A Divisão de Obras 
aceitará os serviços que estiverem de acordo com as espe
c:ficações. Os serviços ou operRrios ~ue não correspondam 
às necessidades e condkões pac1 uadas da obra ca
bera à Empreiteira r efazê- los ou sL.t-stituí-los dentro de 48 
horas. A aceitacão f ina l da obra n<io acarretará de rnodo 
algum a exoneração da Empreiteira P. seus 
ponsabilid<.Jde c ivil e técnica por eventos 
relacionados com a execução dos s:rviçus 
e dados como aceitos. 

VIl - Rescisão do Contrato 

técnicos da res
dêc:Orrentes ou 
cunvencionados 

1. Rescisão: - O coatrato p oclení ser rPscindido uni-
1ateralm~nte pelo GTF-.-\P ou bilate-·:lment~;:, út~ndid;J sem
pre a conv2niência arimi'listrati\·71 a crité,·i•J do GTF-:\P, 
c::1berá a rescisão do contrato inrle 'J·md entf' de interpela
<;áo judi~ial ou extra· Ju.:lidul, quancn a Empreiteira; 

a) não cumprir quaisquer da8 suas obr i,.;:1ç6cs contra
tuais; 

b) transferir, no t odo ou ern parte os serviços sem 
prévia actorização do GTf'-Af- . 

2. Indenização: No hip6L~>se do item 1 desta cláusula, 
à Empreiteira caberá rect:be r unicn·1wnte os valores dos 
serviços executados até a data da r escisão. 

VIII - Fôro 

Para as questões decorrente ceste contrato elege-~e 
o fôro de Mac<.Jt::á, capital do Territorio Federa! do Amapá. 

Eu, Dc'-lcio Ramos D:.tarte, Crorctenâclor da 
de Obras, lavrei o prr.s~nte termo em qu;;.t1 o (4) 

Divisão 
vias de 
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igual teor e forma que vai da tada e assinado pelas partes 
conve.ncionadas. pelas testemunhas e por mim. 

Macapá, 2 de fevereiro de 1972 

Eng0 . Joaquim de Vilhena Netto 
Diretor da Divisão de Obra~ 

Eng 0 Valdroado de Souza Borges 
E:npreiteira 

Alirio Marques de Souza R odrigues 
Testemunha 

J osé de Malas Costa 
Testemunh3 

Délcio Ramos Duarte 
Coor denador 

Poder Judiciário 

JUSTIÇA DOS TERRlTORIOS 

Território Federal do Amapá 

Juízo de Direilo da Comarca de Macapá 
Edital de Cilação, com o prazo de 15 dias, na forma 

abaixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, MM .. Tuiz de Di
rP.ito da C.,mnrca de !Vlacapá , capita l do Território Federa l 
ào r\~apá, n..; forma d:J lei, e tc. 

Faz saber a todos os que o presente Edital com pra
zo de 15 ci;;s virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
nest0 Juízo corrt:! seus tramites um processo em que é 
acus;Jclu: - Do11ato Tavares lViacit>l, como incurso no art. 
129, § 1°;n~ I, do Código Pena l BriJSileiro em vigor. 

E, como tenha o Ofici::d de Justiça deste Juizo certi
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não senào 
pos~ível citá-lo pessoalmEnte, citá· o j:.Clo presente a com
parecer neste .Juízo, no edifíc io do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazona9, n~ 26, esquina cem a rua Cel. 
Coriul'óino Jucá, nesta cidade, no dia l6/fJ2/72, às 8:30 horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser noti
ficado do.> ulterio res termos elo p rocesso, a que deverá 
COI:Jf:C~reccr, st.b pena de revelia. Para conhecimento de 
todu~ é pC>sdado o presente Edital, cuja 2ª ,·ia ficara afixa
da n o lt.;gar de costume. Dado e passado nesta cidade, aos 
vinte e sete dias do rnês de janeiro do ano de m!J nove
centos e setenta e dois . Eu, Lucivaldo dos Santos Ferreira, 
Escre\·ente Juramentado, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
j uiz de Direitu 

Edital de Citação, com o p razo de 15 dias, na forma 
abaixo: 

O Doutor Márb de Almeida Costa, MM. Juiz de Di
reito da Comarca de Macapa, capital do Território Federal 
do Amap&, na foram da lei, etc: ... 

Faz Saber a todos os que o presente Edita l com p ra
zo de 15 dias virem, ou dele t iverem conhecimento, q ue 

' neste Juízo corre seus tramites um processo em que é 
acusado. - Orlando da Silva Braga. como incurso no a rt0

. 

?.17 do Código P en a l Br<~sileiro. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certi
ficado niio o ha\·er encontrado nesta Comarca, ni;o sendo 
possível citá-lo pessoalmente, citá-o ~'elo presente a com
p:Jrecer neste Juízo, W1 edif1cio do Forum desta Coma rca, 
sito à Avenida Arn rtzonas. n~ 26, e~ quina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá. nesta cidade, no dia 18j02/72, às 9:3~ horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e ser notifi
cado dos ulteriores tc>rmos do processo a que devera com
par ecd", sob pena de revelia. Para conhecimento de todos 
e passado u presente Edital, cuj<.J 2" via ficara afixada no 
lugar de costume. Dado e passado n es ta cidade, ::tos vinte 
e sete dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e 
setenta e dois. Eu, Lucivaldo dos Santos Fer reira, Escre· 
vente Juramentado, sub~crevi. 

Mário de Almeida Costa 
.Juiz de Direito 



3a. e 4a.-íeiras, 7 e 8 de março de 1972 

Governo do Território Federal do Amapá 

Comissão Permanente de Licitação 
Seção do Material - Setor de t:ompras e Concorrências 

DIÁRIO OFICIAL 

COTAÇÃO DE PREÇOS 

4a. pág. 

Ap r ovo: 
Publique-sE> 

Em, 25.02. 1972 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Publique-se para conhecimento e efeito legais, o resultado da TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/ 72-SCC, cuja apuração frJ i procedida pE>la Comissão Permanen1 e de Li itações do Governo do Territó
rio Federal do Amapá, no dia 17.02.1972, às 10:00 h oras conform•! ata nº 51, lavrada no Livro própri0 
das Oomissões da Seção do Material do Sf.G, corr.o segue: 

ITEM ARTIGO LICITADO 

1 Pneu 7.00 x 14 - 4 lonas P. 

2 Pneu 5.60 x 15 - 4 lonas P. 

3 P n t: u 5.60 x 15 - 4 Jonas F.B. 

4 Pneu 6.40 x 15 - 4 lonas P. 

5 Pneu 6.40 x 15 - 4 lonas F.B. 

6 Pneu ''1.10 x 15 - 4 lonas P. 

7 Pneu 7.10 x 15 - · 6 lonas P . 

8 Pneu 6.00 x 16 6 lonas T.M. 

9 Pneu 6.50 x 16 6 lona s P . 

10 Pne u 6.50 x 16 - lameiro 

11 Pneu 7.50 x 15 - 8 lonas P . 

12 Pneu 7.50 x 16 - 10 lonas P . 

13 Pneu 8.25 x 20 10 lonas P. 

Pneu 8.25 x 20 12 lon<JS P. 

15 Pneu 9.00 x 20 - 12 lemas P . 

16 Pneu 9.00 x 20 - 12 lonas L . 

17 Câmara de ar K- 15 e K-14 

18 Câmara de ar F-15 

19 Câmara de ar G-1 5 

20 Câmara de ar K-15 

21 Câmara de ar G-16 

Câmara 650 x 16 

23 Câmara 750 x 16 

24 Câmara 825 x :20 

25 Câmara 900 x 20 

LICITANTE 

Distai - Bel. 
Abdallah Houat 
D istai - Bel. 
A bdallah Houat 
Distai - B el. 
Abdallah H ou :1 t 
Distai - Bel. 
A bdallah Hou3t 
Dista l - Bel. 
Abdallah Homt 
Dista! - Bel. 
A bd all ah Homt 
Distai - Be l. 
Abdal!ah Hou .t 
Distai - Bel. 
Ab da llah Ilou:lt 
Di stai - Bel. 
Abdallah Houat 
Dbtal- B~: l. 

Abdallah H<•us t 
D istai - Be l. 
Abdallah Hcuat 
Di~tal - Bt'l. 
Abdallah Hou3t 
Distai - Bel. 
Ab :iallah Houa t 
Di sta! - Bel. 
Abdallah Houa t 
Di~tal - Bel. 
Abdallah H ouat 
Distai - Bel. 
Abdallah Houat 
Distai - Bel. 
Abdallah Houat 
Distai - Bel. 
Abdallah Hou·H 
Distai -- Bel. 
Abdallah Houat 
Distai - Bel. 
Abdallah Houa t 
Dist1: l - Bel. 
Abdull ah Houat 
Di st ai - B>:>l. 
Abdallah Houat 
Distai - Bel. 
Abdallah Houat 
Distal - Be l. 
A b da l!ah I-louat 
Dis tai - Be l. 
Abdal!ah H ouat 

PREÇO 

91,42 
110,00 

67,'2.7 
80 ,00 
81,07 
95,00 
83 ,95 
98.00 

101,20 
108.00 

95,45 
112.00 
11 4.-t~ 
134,00 
108,1 o 
120,00 
125,35 
150.00 
l-i-! ,32 
190,00 
215,05 
252,00 
2;)5,75 

364.35 
426,00 
401,35 
468,00 
491,05 
57;),00 
565 ,22 
662,00 

20,70 
23,00 
20,70 
21,00 
18,40 
23,00 
20,70 
23,00 
18,40 
21,00 
20,70 
23,00 
26,45 
:w,oo 
37,95 
43,00 
37,95 
43,00 

P. Entrega 

30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 aias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 di >-,s 
31J dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
3ú .:lias 
30 di j,~S 

30 dias 
30 <Üé!S 

30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dios 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 d ias 
30 dias 
30 diéiS 
30 dins 
30 dias 
30 di as 
30 d ias 
30 dias 
30 d ias 
30 dias 
30 dias 
30 c.!ias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 
30 dias 

Tendo em vista que a firm a de Belém Estado do Pará , DISTAL, ílUe apresentou m e ncres preços, 
entrega o material em Belém com frete e seguro por conta do Governo, o que torna praticamente mais 
elevado os preços, acrescidos das dificuldades de a te nder as n ece1:sidades imediatas, dete rminou o Exce-
lentíssimo Senhor Governador que se adquirisse os pneus e câma ras da f trma local. · 

Comissão Permanent e de Licita ção 
Francisco Medeiros de Araújo 

p /sr. Presidente 

Macapá-AP, 25 de fe vereiro de 1972. 
Francisco Medeiros Araújo 

Chefe da Seção d o Materia l 


	

