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ATOS DO PODER EXiCUTIVO 
DECRETOS 

O Governador do Te rritririo Federal <io Amapfl, usan
do das atribuições que lhe são Q0nferidas em Lei, e tendo 
em vista !il que C<msta do l"rocesso n• 4589/69-SGT., 

RE SO LVE : 

ALTERAR o Decreto datado de 17 de fevereil10 de 
197 1, publicado no Diário Oficial nº s. 1288 e 1289, de 18 e 
19 do mesmo mês e ano, que aposentou, nos termos d&s 
artigos 176, item lii e lí8, item III, todos da Lei n9 1711 , 
de 28 à 2 outubro de 1952, Albertina Soares de Souza, ocu
pante do cargo de Guarda Territorial POL-506.8.A (Mat. do 
IPAS& - 2.244.840), do Quadro d e Funcionários do Gover
no deste Território, lotado na Divisão de Segurança e 
G uarda, para declarar que a aposentadoria em aprêço dev~ 
ser considerada efeiivada com base nos artigos 176, item 
UI e 181 , todos da Lei n º 1711, de 28 de outubro de 1952, e 
no cargo de Guania Territorial POL-506.8.A (Matrícula do 
lP ASE - 2.244.840). 

1972. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, 15 de março de 

Iva~hoé Gonçalve s Martins 
Governador 

Waldemiro Demóstenes R ibeiro 
DiretCJr do SAQ 

Nº 04/72 ·G A B 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que a Lei lhe confere, e 

C O N SI DE R A N D 0: 

- que a Le i 5.692, de 11 de agosto de 1951, exige for
mação mínima para professores, especia listas e técnices em 
educação, a lé m de aperfeiçoamento e atualização do pessoal 
já existente : 

- que a quase totalidade de cursos para esse [lm é 
em nivel supe11ior; 

- que neste Território é imperiosa a necessidade de 
cu rsos que habilitem o pessoal docente e aciministrati,-o 
para atuar no nosso sistema de ensino, de acordo com os 
dispositivos lia Lei; 

- que no Terr itóri0 Federa l do Amnpá somente era 
possível treinar, aperfeiçoar e formar i)essoal para a Edu
cação em período de férias e que o presente IDecreto dará 
caráter permanente a essas ativida des; 

- que t :-1mbém cumpre homenagear cidadãos brasi
le iros cuja del!iicação ao problem:.~ educacional do Brasil 
serviram e servirão de exemplo às gerações at uais e futu
ras , 

RESO L VE: 

Art. 1<1 - Cria r o Núcleo de Formação e T re inamen
to de P rofessores, com a finalidade de formar, treinar, 
aperfeiçoar e atualizar professores, especialistas e técnicos 
em edueação destinados a todos os niveis de ensino minis
trados neste T errit ório. 

Art. 2° - Determina r que o Núcleo ora criado seja 
constituído por duas equipes ou cursos: de formação e de 
t reinamento, pedendo, segundo as necessidades lo~ais, ha
v er m 1.1dançaa nesta formação, inclusive ser tra nsformada 
em Faculdade de Educação, mediante posterior deliberação 

deste Governo e se a ssim for julgado conveniente e viável. 

Arb. 3' - A Chefia do Núcleo será exercida por 
e lemento capacitado, indicado pelo Diretor da Divisão de 
Educação e nomeado por este executivo, devendo suas atri
buições const ar em de Regimento l"róprio, a ser organizado 
e aprovado pelos órgãos competentes deste Território. 

Art. ~g - O funcioaamento deste Núcleo dependerá 
de regulamentação devid&mente estabelecida pelo Governo 
des te Território e seus cursos atenderã o às necessidades 
do ensino. 

Art. 5~ - O Núcleo funcionará em prédio c edido 
pela Prelazia de Macapá (Colégio Diocesano), com suporte 
no Centrato de Locação nº 013/72-DE, de 20 de mar ço de 
1972, até que o Governo tenha condições de constrwir pré
dio próprio. 

Art. 6' - Denominar Núcleo de Formação e Trei
namento de Frofessores «Aaíslo Teixeira» a instituição ora 
criada. 

Art. 7q - Este Decreto entrará em vigoD !'la data de 
1 sua J,Jul.Jlfcação, revogadas as dlsposi~ões em contrário. 

1972. 
Palácio do Setentrião, em Macapá, :n de março de• 

lvanhoé <!l-onçalves Martins 
Governador do T.F.A. 

Waldem iro Demóstenes Ribeiro 
Diretor do SA.G 

Gabinete do GoveTnador 

Acha-se publicado no Diário Oficial da União 
nº 48, de 10 de março de 1972, o Decreto nº 70.274, 
de 9 de marçv de 1972, que aprova as normas do 
cerimonial público e a ordem geral de precedência. 

Macapá , 20 de março de 1972. 

Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador do T.F.A. 

M.I. - Governo do Território Federal do Amapá 

SAG. Seção do Mater ial 
A P R O V O: 

I vanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

LICITAÇÃO PÚBLICA 

De ordem do Excelentíssimo Senho1: Governa
do r do Territó1·io Federal do Amapá, aviso aos for
necedores inter essados nas pra<,:as de Macapá e 
Belém, que acha-se aberta a licitação de Tomada 
de Preços n. 0 007/ 72-SCC., para aquisição dos 

1 seguintes veículos: 

a) 1 - Chassis «Ford » F-6oo/174 - gasolina 
c/ cabine metálica; 

b) 2 - Chassis «Ford» F-6oo/ 194 - diesel equi
pado c/ carroceria d e madeira; 
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As Repartf<;ões Públicas 
Territoriais deverão remeter 
o expediente destipado a pu
llli~ac;ão neste DIAHlO OFI
CiAL d iàriamente, até às 
13:30 horas, exceto aos sába
dos ~uando deverão f11zi-lo 
lité às 11 :SO horas. 

As recla.nações pert inen
te!\ à matéria retribuídA., nos 
Mllo~ de erros ou omissões. 
u ver!io se t· rormul adall por 
oserito, n geção 4e Redação, 
das 9 às 13:30 horas, no má
ximo até 72 h o r as após a 
iaíua dos órgãos oficiais . 

EXPEDIENTE: 
IMPRENSA OFICIAL .......... 

DIRETOR 
Carlos de Andrade f .Jn les ......... 

DIÁRIO QFIGIAL 
Impresso nas Q[iclnas «<a lmprens b. Oficial 

MACAPA - T. ~ AMAPÁ . , ..... ... . 

As Rapartiçõe~t Públicas 
eingi e-sc-ão às assinnturu 
anuais renovadas até 23 de 
fevereiro de cada ano ~ àa 
inieladali, em qualquer época 
f)el6s órgàes aompetentes. 

I A ti ro Qe pos1ibilitar a 
remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
quaato à r.;ua aplicaqão, s0li-
citaruos usem os interesl!'adoa 
prel~rencialmcnte cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às edi-
Anual . 
Semestral. 

ASS INAT URAS 
Cr$ 25,00 ções dos órgâoe ori11ials só 

12,50 se forneGerãfl aos a s11inantea 

Trimestral 
Número avulso. 

(( 

(( 6,25 
qull as solieltarem no ato da 
assioatura. 

Os orig inais deve rão ser 
datllografades e autenticado•. 
ressalvadas, por quem de dl
~'litQ '.'!lsuras e emendas. 

(( 0, 30 @ runcionário pública fe-
• ..,.,.. • ** • • d I t á d t d «BRASÍLIA - Este E>iário Oficial é encontrado para 1 ·itu- era • er um escon ° 8 

~xcetuadas as para o ex
terior, que ser !I() s e m p r e 
anuais as aseinaturas poder
R0-ão tomar, em qualquer 
l>poca, por seis meses ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional da Imprens~ . da 100
10· Para fazer jus a ê&te 

_, . . descont.,, deverá provar esta 
COOI _ER PRESS, no «Bras1 lla Impena l _!!~~~ ___ aondiçfio a o ato da asslnahua 

Para facilitar aos as&inan- j A firo de 1:vitar s< luçãi 

As asslnatnras vencidas 
poderão ser suspensas sem 
a viso prévio. 

les a vcrificaçAo do prazo de de continuidade no r·:cebi- . O custo de cada exemplar 
validsde de suas a!ainaturas, mento dos jor 1ais, d e v e m 1 atrasada dos ór:cilos efi
oa parte superior do eoderê- os nssinaRtes providen·:iar a cials será, na venda avulsa 
ço vão· im(i'ressos o llúmero respecti va rEaovaç,ão eom acre~cida de Gr$ 0,01 Stl do 
do talão de registr0, o mêa e autecedêllcia tninima dE trio- mesmo ano, e elo Cr$ 0,02 
o ano em que findará. ta {30) diai!. por ano detorrido. 

c - Chassis «Ford» F-6oo/ 194 - gasolina c/ 
carroceria de madeira; 

d) - C hassis «Ford» F-35o - gasolina equi-
pado c/ carroceria de madeira; 

e) 1 - Veículo Rurai «Ford» F-75/ 4 x 2 c/ car
roceria ambulâ ncia e apetrechos da espécie (Sirene
luz vermelha - m aca - cadeira p/ e nfermeiro etc); 

f) 3 - J eep-Ford - CJ6 - 4 por tas 4x4; (4 
portas); 

g) 1 - Pick-up F-75 c/ capota e jogo de 
bancos laterais; 

h) 2 - Chassis «Ford » F-6oo/ 174 diesel 
equipado c,' caçamba para 4:n3; 

i) 1 - Sedan Corcel - STD - 4 portas, cor 
preta; 

j) 1 - Sedam Volkswagen TL-4 portas cor preta 
J) 3 - Sedam Volkswagen 1300 - pret o - bran

co p/ serviço de policia, com sirene e luz vermelha; 
m) 1 - Rural «Ford >• x 4 x 4 c/ diferencial 

autoblocante; 

n) - Rural «Ford » 4 x 4 nor nal; 

o) 1 - Pick-up c/ escada fixa para serviço de 
iinalização de trânsito; 

p) - Pick-up c/ escada giratória para serviço 
de sina liza ção de trânsito; 

q) 1 - Pick-up equipada com jogo de refleto
res giratórios para serviços de bombeiros; 

r) 1 - Caminhão F -350 equipado c/ comboio 
de lubr ificação com posto de: 

1 -- Compressor de ar Way ne m odelo W 7143 
HGC de dois cilindros acionados por motor a ga
solina, m ontado sobre rese rvatório hovizontal de 115 
L de capacidade. 

2 - Pvopulsor de graxa de a lta pressão, adap
tá vel a tambores orig inais de 50 Kgs . de materiais. . 

3 - Propulsor de baixa pressão, pa ra óleo lu-
brificante e diferencial, adaptáveis a tambores ori
g inai s de 50 L de materiais. 

4 - Carretel porta-mangueira para g raxa equi
pado com llm de mangu eira de alta pressão, para 
graxa com bico de d escarga tipo gatilho. 

5 - Carreteis po rta -mangueira para óleo equi- • 

pado com !Dm de mangueira de alta pressão para 
óleo lubrificante pa ra m otor ou diferencial e bico 
de descarga tipo gatilho medidor. 

6 - C.1rretel rorta-mangueira para ar equipa
do com llm de mar:gueira de alta pressão para ar 
comprimido. 

7 -- Gra)teira manual tipo alavanca , modelo 
2030, pistola pulve r izadora m odelo 319, seringa para 
óleo grosso, modelo 752 F, calibrador de pneus 
com escala man0m é trica d e 15 a ll5 H bra s por po
legada quac.rada, m)delo ACME - 1.000, almotolia 
para óleo fmo, mocelo 23 4, bico para l ubrificar 
junta universal, modelo 60377, bomba manual mo
delo B 2110, medidcr de linha, modelo A 123, fa rol 
d~ 12 volts, modelo L 1102, tanque para combustível 
de capa cidade a pro <i mada de 3.00 litros. 

s) - Kombi, Vl olkswagen - STD. 

OBS: Todos os veículos e-ntendem-se com pneus 
e ace ssórios normaü, inclusive os de segurança e 
contra incêndio. 

As quantidades a adquir ir serão ditadas pelo 
Governo do Territó ·io Federal do Amapá, de acor
do com os recursos di sponíveis. 

A abert ut;a das propostas terá lugar no dia 27 
de abril de 1972, às 10,00 horas, na Sala de Reu
niões do Palácio do Setentrião, perante a Comissão 
Permanente de Lici tação do Governo do Território 
Federal do Amapá. 

Os esolarecimer tos complementares serão pres
t ados na Seção de !Jiateria l do SAG., em Macapá 
e na Repre sentação do GTF A em Belém. 

Macapá-AP., 22 de março de 1872. 

~ui ;~. Gonzaga Valle 
- P residente rta CPL. -

l<'ranciscb Medeiros de Araújo 
Chefe da Seção de Material -

Preço d~o exemplar: 
Cr$ 0,30 
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MINISTÉIUO DA AGR .(:ULTURA 

8upeTimlendência Nacional do Abasler.i
?nenlo (SUN!:.. B) 

Delegada Regioaal AP 

Macapá, 23 de março de 1972 

PORTARIA Nº 003, í2-DEAP 

O Delegado Regional da SupErintendência Nacio
nal do Abastecimento (SUNAB) no Território Fede- • 
r.ul do Amapá, no uso de suas 9tribuições legais, 

considerando o que esba bel '~ ~e o artº 1º da P or
taria SUPER N°. 11, de 7 de março de 1972 do S r. 
S ·.tperintendPnte da SUN AB, e 

considerando in rtruções e e ;tudos nos sentidos 
de disciplinar o preço do pes~1do no decorrer da 
Semana Santa. 

Resolve: 

Art.0 1.0 Estabelecer os s~guintes preços máxi
mos, no atacado e no varejo, d (' pescado fresco ou 
congelado, dos crustáceos e ma· scos, para a venda 
ao consumidor, no período comt• eendido entre zero 
hora do dia 27 de março de 1 vn a zero hora do 
dia 3 de abril de 197:2: 

PRECOS 
Celeiro Consumidor 

Cr$ 
Categoria Especial: 

Camarim, Pescada Amarela, Se· ga
do, Pescada Branca, Parco, .EmJt)va, 
Tucunaré, Bôca Torta 

1ª Categoria: 

Garoupa, Cavala, Filhote, Dou;·ada, 
Xaréu, Curimã, Curvina Amarell e 
Curvina Bacalhau 

2!.! Categoria: 

Curvina Branca, Taínha, S erra, 
Curimatã, Pescada miúda, Pirap<!m a 
graúda, Surubim, Piramutaba g1 aú
da, Apaiari, Cará açú, Aracú graú-
do e Matrinchão · 

3ª Categoria: 

Tambaqui. Pacú, Peixe Galo , Pira
pr.ma miúda, Pirapitinga, Jara '-!ui, 
Gurijuba, Apaiari miúdo, A1 acú 
miúdo e Jandia açú 

4~ Categoria: 

Me ro, Dentuda, Cará Branco, S11da, 
Pratiqueira, Piramutnba miúda, P. ·ua
nã, Parú, Pirambú, Sardinha e Jri
tinga 

5a Categoria: 

Ta rnuatá, Cação, Mapará, Traira, Ba
gre, Anujá, Acari, Bandeirada, Lan
gatá, P irarara, Arraia, Camb~ua, 
Pacamão, Tímbira, Jejú, Esparóate, 
Jararé, Jar.d iá, Mand í, Piranha !.! ou
tr:~s não t>speci ficados 
Caranguejo 
Camarão Irêsco graúdo 
Camarão frêsco miúdo 
Camarão fpito graúdo 
Camarão frito miúdo 
Pirarucú seco 

U nidaue 
Quilo 

(( 

(( 

(( 

(( 

3,20 

2,30 

1,80 

1,60 

1,50 

1,20 
0,20 
1,30 
l ,00 
1,60 
1,20 
5.00 

4,00 

3,00 

2,20 

2,00 

1,80 

1,50 
0,25 
1,70 
1.20 
2,00 
1,50 
6,00 

Art. 2º - Os preços estabelecidos nesta Por
taria deverão ser, obrigatoriamente, afixados, em 
letras e algarismos de pelo menos (3) centímetros 
de altura, em local visível e de fácil leitura pelo 
consumidor. 

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vi
gor na data de sua publicação no Diário Oficial do 
Governo do Território Federal do Amapá, revogan
do-se na mesma data, as disposições em contrário. 

Macapá, 23 de março de 1972. 

Ituassú Borges de Oliveira 
Delegado DEAP 

Cornissao de Inquérito AdministTativo 
PORTARIA N° 107/ 72-GAB 

APROVO 

Ivaohoé Gonçalves Martins 
Governador 

PORTARIA 

Nº 01 / 72-CIA 

O presidente da Comissão de Inquértto 
Administrativo, designado pela Portaria 
Nº 107/ ?J-GAB, de 08 de março de 1972, 
dQ Exmo Sr. General Governador do Ter
ritório Federal do Amapá, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei. 

RESOLVE: 

Designar, Ana Rita da Silva Guimarães, do 
Quadro do Pessoal Temporário do Governo do Ter
ritório Federal do Amapá, lotada no St>rviço de 
Administração, para funcionar como Secretália da 
Comissão de Inquérito Administrahlvo, intituída pe
la Portaria Governamental de Kº 107/ 72-GAB, na 
forma do § 2º do Artigo 219, da Lei Nº 1.711/ 52. 

Macapá, 13 de março de 1972 

Milton de Souza CorrÊ:a 
PresUente da CIA 

Comissclo de Inquérito Administrativo 
PORTARIA Nº 107/72-GAB 

Edital de Citação 
O Presidente da Comissão de Inquérito Admi

nistrativo, designado pela Portaria Nº 107 / 72-GAB, 
de 8 de março do ano corrente, baixada pelo Ex
celentíssimo Senhor General Governador do Terri
tório Federa l do Amapá, cumprindo o disposto no 
A rt:. 222, Paragráfo 2º, da Lei Nº 1. 711 , de 28 de 
outubro de- J 952, que instituiu e regulamentou o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, 
pelo presente Edital, cita o servidor Aureo Ney de 
Almeida Farias, ocupante do Cargo da G:lasse de 
Escrevente Datilógrafo, Nivel 7, pertencente ao qua
dro de ServJdrn·es Públicos do Governo do T erritó
rio F ederal do Amapá, lotado nos Serviços Indus
triais, visto encontrar-se em lugar incerto e não sa
bido, para, no prazo de quinze dias, contados da 
data da pu bh-cação deste edital no Diário Oficial do 
Governo, comparecer na sala onde funci ona a Biblio
teca da Divisão de Segurança e Guarda, afim de 
pres tar declaraçÕPS e acompanhar: todas as fases 
do P•lücesso. sen 'io-lhe assegurado ampla defesa. 

Macapá, 16 de março de 1972 

l\Ti lton de Souza Corrêa 
Presidente da CIA 
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Comarca de Macapá 

JUÍZO DE DIREITO 

Edital de Lª Praça do bem pertencente a 
Fernando Garcia do Nascimento. 

O Doutor José Clemenceau Pedrosa Maia, 
Juiz de Direito da Comarca de Macapá, 
Capital dq Território Federal do Amapá, 
na forma da Lei, etc . .. 

Faz saber <l qu~m interessar possa que, no pró
ximo dia 14 de abril do corrente, às 9:0:> h oras, o 
porteiro dos auditórios d este Juízo, ou quem suas 
vezes fizer levará a público o pregão dt~ primeira 
praça dos bens penhorados nos autoll de ação 
executivas que tramita neste Juízo, em que: é exe
qüente Francisaa Aldenora Pontes !\1ararr,alde e 
executados Fernando G::1rcia do Nascimento e Ma
rilia da Cunha Nascimento, constate de: «Um micro 
onibus, marca Mercedes bens, ano l. ~J5 7, motor 
n.0 OM312915, chassis n.0 31205775ll218, de aluguel 
chapa n.0 29-84-AP, com capacidade ra ra vinte e 
qu<nro passageiros, referido bem poderá ser arre
matado peJo preço superior ao da avaliflção que é 
de Cr$-4.000,00 (Quatro Mil Cruzeiros). E, para 
que chegue ao conhecimento dos interes;adcs e n ão 
possam de futuro alegm· ignorancia, mHndPi exr-e
dir o presente e out10s iguais que serão puolicadt.B 
e afixados na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Macapá, aos qu &torze dias d o mês de 
março do ano d e hum mil novecentos e setenta e 
dois. Eu Lucivaldo dos Santos Ferreira, Escrevente 
Juramentado, sub:.crevi. 

José Clemenceau Pedrosa Maia 
- Juiz de Direito 

Divisao de Ten·as e Colonização 

Seção de Terras 

EDITAIS 

De ordem do Senhor Diretor da Divisão df' Ter
ras e Colonização, torno pú blic'J que, J onef Ernani 
Assis de Azevedo, brasileiro, casado, fun cionário pú
blico , residente e domiciliado nesta Cidade, A veni
da 12 de Maio nº 1.757 requereu nos termos do 
Artigo 133 e seus §§ e § Único do Artigo 203, do , 
Decreto-L ei n2 9.760, de 5 ·de setembro de 1946, 
Licença de Ocupação de uma área de t erras da 
União, situada na localidade d enominada «Santa 
Rita de Cássia», na Ilha do Miri, Mun!cípio de !via
capá, abragendo uma área de 5ha.20a. , r esralvados 
os terrenos de marinha porventura existentes, dis
tando da linha divisória do Território Nacional m ais 
de 160 quilômetros, que o n•querente pretende pa
ra desenvolver. os trabalhos de avicultura, ovinocul
tura e horticultura. De acordo com a · Demarcação 
procedida pela DTC, as te maE tem as seguintes 
indicações e limites: - lote n2 25; faz frente para 
a linha «A•; limita ndo-se pelo lado esqu~rdo com o 
lote nº ~6; pelo lado di reito com o lote nº 24 e 
pelos fundes com o lote n.0 2.7, medindo 200 metros 
de frente por 260 ditos de fundos . E, para que se 
n ão alegue ignorância, será este publicado pela 
Imprensa Oficial e afixado pelo prazo de trinta (30) 
dias à porta do edifício desta Repartição. 

i\Iacapá, 1-l de março de 1972 

Leandro Marcelino Bezerra 
Chefe da Seção de Terras 

D<~ orderr do Senhor Diretor da Di
visão de ~.'erras <· Colonização, torc.o público 
que, Bene H to Me '"ais d := Mira, braqileiro, ca
sado, agricultor, residente e domicilíedo na 
Colônia d1 Pedra Branca, Estrada de Ferro 
do Amapá, M·_m: ::ípio de Maca pá, req';_lereu 
nos term'J; do A tigo 133 e seus §§ e § Unico 
do Artigo 203, de Decreto-Lei n. 0 9.760, de 
3 de seternbro d1 1.946, Licença de Ocupa
ção de un a área de terras devolutas, situada 
na Colônia de Pedra Branca, abra:1gendo 
uma É1rea de 15) hectares, ressalvados os 
terrenos <re rr.ar: 1ha porventura existentes, 
dis tando éa fa :xa da linha divisória do Ter
ritório ~a< ional r 1ais de 160 quilômetros, que 
o requen~Lte r:·rei ende para seus traha lhos da 
indústria é grícola. De acordo com a v istoria 
procedida pela D T. C., a área tEm as seguin
tes indicr c ões e imibes: - Lotes n°s. 6, 8 e 
10 fazem . trem~ ·1ara o lado direito da linha 
centra l; li nita·cdc ~se pelo lodo direito com o 
lote n.o 1~, pe· o a do esquerdo com o lote n.0 

4; lotes 7 e 9 fa :em frente para o lado es
querdo dJ citaJa linha; limitando-se pela di
reita com o lo :e J.0 5; pela esquerda com o 
lote n.0 11 e fl.ntJ )S com terras devolutas, me
dindo cad 1 lc te 300 metros de frente por 
1.000 dites d2 fundos. E, para que se não 
alegue ign :>rânda será este publicado pela 
Imprensa Ofici?l < afixado pelo prazo de trin
ta (30) d:~ s à po ta do edifício desta Repar
tição. 

Macapá, 14 de março de 1972 

I eandro Marcelino Bezerra 
Chefe d 1 Seção de Terras 

Diví são de ObTas 
Coa tr::: o n° 01/Ml-72-DO 

Apr vo e Publique-se 

G,:nera l Iv. nhoé Gonçalves Martins 
Governador 

T.'rmo de Contrato de Empreitada Global 
A jiti\·o ao de nq 04/IUM-71-DO, celebrado en
tr~ o Gove no do Território Federal do Amapá 
e a firma 1 . Rodrigues, Engenharia e Comér
cb, na Zon ta abaixo: 

- Fnúmbulo 

1. ConL atant•·!O: -- O Governo do Território Federal 
do Amapá, 111 ste t crm< dPnominado GTF- AP, representado 
pt>lo enr;enh 'l ·o Jo qu, n de Vilhena Netto, sim bolo 5G::, Di
retor da Di\ i. ão de Ot :·as e a firma A. Rodrigues, E..lge
nharia e Co1 tl'r cio. a tui denominada Empr eiteira, com 
escri tório <·S abele.·idG à rua Cândido Mendes, n u 1011, 
nesta cJdad(, repn·sen a da pelo seu Dirdor-Gerente, en
genheiro Ali ·io 1\:arq tes dP Souza Rodrigue~, residente 
nesta cidade, que a ;sir.l como representante l~gat da firma 

2. Loca e D<ta: - Lavrado e assinado nesta cidade 
d e Macapú. c 1p!tal do rerriló rio Federal do Amapá, nc 
edifíc io-sedt> da Divisã< de Ot'Jras, aos 23 dias de feve· 
reiro de 1.97:1.. 

II - Ft. ndamentc Legal do Contrato 

O presE nle tcrm<• de contrato foi devidamente auto
rizado pelo E .;m0 . Sr. C ;o, crnador, tendo em vista o despa
cho contido !~1 cópia < uténtica da ata da reunião que jul
gou e classificou as prvpostas apresen tadas para a constr u-
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çi"o de residencias destinadas a se '"idc· res territoriais, de 
acordo com os t&rmos d'J Edital de Tomada de Preçgs nQ 
04/ 71-DO e a carta da firma comprc•t'1et .:!ndo-se a manter o 
mesmo valor d o contrato anterior. 

3 - Objeto, Localização e Forma de Execução dos 
Serviços 

1. Objeto do Contrato: - A Emp:·eiteira se obriga 
a executar em regime de empreitilda g lúbal , os serviços 
de aonstru~ões de oito <3) res idencias geminadas, destina~ 
das a servidores territoriais, nesta cidade. 

2. FG>rma de Execu~ão: - A Empreiteira se obriga a 
exee:utor os serviços na forma deste contrnto, olleduccndo 
integral e rigol'osa mente as de~cric;õe >. plantas, projetas e 
e,pecificações fornecidos pela Divisão de Obras, passando 
ta is documentos a integ r:~r este instr Jm•·nto. in!llu~ive os 
que se r eferem a alteraç3es introdu~ das ou aJmitidas pelo 
GTF-AP, com o acordo da Empreitei ·a. 

3. Mão-de-Obra: - A Empreit~ira deverá manter um 
engenheiro para rcpre~entá-la em n: E téna de ordem técni
ca e suas relaqões com a fiscalizac;ãc na ebra. Os mestres 
dE'v~rão Rer pessoas de expí'riência E idoneidade técnica e 
p(·ssoal comprovada e deverão estar habilitndos a pregtarem 
quaisquer esclarerimente3 sobre os s~n·:çoB. 

IV - Preços, Pagamentos e Dotnçõ~:s. 

t. Preços: - O GTF-AP pagan à Empreiteira peln 
execução dos serviços o~jeto deste contrato a quaniin de 
cento e noventa e qaatro mil, trezentos e quarenta e hum 
cruzeiros c se~senta centavos (Críil H4.l!4: ! ,60). 

2. Forma de Pagamento: - O ;Ja g;;mento da obra será 
feito pela Tesouraria do GTF-AP, lo lO upós ri gorosa fisca
lização e aceitação pela Divisão de O )ra~; dos serviços rea
lizndos pela Empreiteita, em parcel~ s igua is ou superiores 
a 20° 0 do valor do contrato. 

3. Dotações:- As despesas dec0•re1 tes com a execuiião 
do presente contrato, ocorrerão à rontl das dotações do 
Ministé rio do Interior, 4.1.1.0 - obras ;.>úblicas , AP. 1105.Hl19, 
do corrente exercíciG - empenho n Q 69/72. 

5 - Andamento 

I. Crenograma: - Os serviços terão andamento pre
visto no rrono~rama aprovado pela Divisão de Obra s, ad
mitida a tolerância máxima cle 100 0. 

2. Prazo: - O prazo para conclusão da obra é de cen
to e v in•e (120) dias, a contar da expedição da I a ordem para 
lníeio das obras. 

3. Multa: - A Empreiteira fic tl rá sujeita a multa mo
ratórin d e Cr$ 194,34, por. dia que exceder ao prazo contratual. 

6 - Fiscalização e Aceitação dos Serviços 

1. Fiscalização: - O GTF-AP fi scalizarú a Errprei
tei ra atra\·és da Divisão de Obras, que manterá ação fisca
lizadora de medo sistemático e permanente de modo 
a fazer cumprir o contrato e seus anexo11. 

2. Aceitação dos Serv:ccs: - A Divisão de Obras 
aceitará os serviços que estiverem de acordo com as espe
cif icações. Os serviços ou operarlos que não correspondam 
às necessidades cola obra e as condições pactuulas, ca
berá à Empreitei ra refazê-los ou substitui-los dentre de 48 
horas. A aceitação tina! dos serviços n'io acarretará de modo 
algum a exoneração C!la Empreiteira e seus técnicos da res
ponsabilidade civil e técnica per eventos decorrentes 011 

relacionados com a execução dos servi~v~ conve ncionados 
e dados como aceitos. 

P 7. - Rescisão do Contrato 

1. Rescisão: - O contrato poderá ser rescindido uni
lateralmente pelo GTF·AP ou bilateralmente, atendid::J sem
p re a co nveniê ncia aliministrativa a critério do GTF-A P 
caberá a rescisão de contrato inrtependenle àe interpela
ção judicial ou extra-judi~ial , quando a Empreiteit·a: 

a) não cumprir quaisquer das suas obrigações contra
tuais; 

b) transferir, no todo ou e m pa rte os set·viços sem 
prévia au torização do GTF-AP. 

2. Indeniza~ão: - Na hipótese do item 1 desta cláu
sula, a Empreiteira caberá r eceber unicamente os valores 
dos serv iços executados até a d at a da rescisão. 

8.- FÔJ'O 

Para as questões dee~m·entes deste contrato elege-se 
o [ôro de Macapa, capital do Território Federal do Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coordenador da Divillào 
de Obras, lavrei o presente t e rmo em quatro (4) viu de 
igual teor e forma para um só efeito, que segue datado e 
assinado pelas partes convencionadas. pelas t estemunhas e 
por mim. 

Macapá, 23 de fevereiro de 1972 

Eng0 • Joaquim de Vilhena N&tto 
Diretor da Divisão de Obras 

Alírio Marques de Sotl2><~ Rodriguu 
EmpreiteirO! 
! legível 

Testemunha 
Henrique Duarte da ~os\a 

Testemunha 
Délcio Ramos Duarte 

C::Ofll'denador 

M.I. GOVERNO DO TERRITORIO Fll:lí>ERAL DO AMAPA 

SAG Seção do Mate1•ial 
Aprovo e Publiq ue-se: 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

R e s u 1 t a d o de L i c i t a ç ã o 

Para conhecimento e efeitos legais, publica-se 
o resultado abaixo correspondente à licitação pú
blica para venda de bens alienados em decorrência 
do edital publicado no Diário Oftcial do Território 
Federal do Amapá, n2 1479/80 de- 2/ 3.3.1972, cuja 
proposta foi apurada pela Comissão Permanent e 
de Licitação/GTFA., no dia 15-03-72 - conforme 
ATA n.0 55: 

Concorrente: Sr. Antonio Pinheiro Lavoma 

Valones licitados - Bens depositados no: (a) 

S.G.E. 
D.O. 
Macapá Hote l 
SIRDA 
SULTELMAPA 
ss. li. 
GABINETE 
SATFA 
SUSNAVA 

TOTAL 

Cr$ 5oo,oo 
(( 3.500,00 

« 1.2oo,oo 
!< 3oo,oo 
« 5oo,oo 
« 2.ooo,oo 
« 1.5oo,oo 
« 5oo,oo 
(( 5 .000,00 

Cr$ 15.ooo,oo 

Macapá-AP., 22 de março de 1972 

Luiz Gonzaga Valle 
Presidente da C.P.L. 

Confere: 

Francisco Medeiros de Araújo 
Chefe da Seção do Mateliial 

Rstatuto da Casa dos Marítimos df4l 
Amapá - C.il.M.A.P.A. 

((tontinuação (}o número anteri0r) 

§ 1 Q - No caso de falecimento do a!sociado os títu
los de sua posse serão tramferidos ae herdeiro mais pró
ximo, mediante apresentação cio doct:mento l6gal. 

§ 2° - Quando na transferênda de domicílio federa
tivo. o associado que nã o mais deseje fazer parte da Socie· 
dade, podera fazer a transferê ncia de seu título à outro 
marítimo preceituaelo nestes Estatutos, não podendo no entre
tanto, vendê-los à particulares (não-ma rítimos), ocorrendo 
t ambém no caso de qualquer outra desistência de suo parte. 

Capitulo IV 
Des Du·eitos dos Sócios 

Art. 13° - São direitos dos sócios de qualquer das 
categorias constantes neste instrurr.entn: 

a) Gozar de todas as assistências que a Casa dos Ma
rítimos do Amapá. promover após a con<'lusão de sua sede 
socia l que é objetivo fundamental da sociedade. 

(Continua no próximo número) 
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C01nissão Permanente de Licitação 
Seção do Material - Setor de Compras e Concorrências 

Cota~ão de Pre~ os 

6a. pág. 

Aprovo: 

Publiqu-se 

Em , 

I vanhoé G•a9alves Martins 
Governador 

Publique-s~ para c~nhecimento e efeitos legais, o resulta lo da T•>mada de Pre~o s nº 004/ 72-SCC, 
cuja epm.:ação foi procedida pela Oomis~ão Perm.mente de Licitaçê es de. G.ovevno do Territóliio Federal do 
Amapá, n o dia 10 de março de 1972, às 10:00 horas conforme At< n º 1' 4, !avrada no Livro puóprio das 
Comissões da· Seção do Material do SAG, como segue: 

ITEM ARTIGO LICITADO LICITANTE PREÇO P. ENTREGA 

8 Coturno tipo Paraquedista nº 36 a 43 Costa Sales ltda. 55,20 40/ 60 ds 
M. L. Morga do 42 ,56 Imed. 

b Idem Idem e/ solado de pneus Costa Sales L tda. 44,40 40/ 60 ds 
M. L. Morgado N. C. 

c Borzeguim p/ bombeiro cor preta c/ elás-
tico ou fecho eclair nº 37 a 41 Costa Sales L .da. 38,30 40/ 60 dJ 

M. L. Morgado 33,60 Imed. 

DESPACHO: 
Considerando que dos exames das amostras apresentadr s constatou-se que o material 

dos borzeguins ofertados pela firmé1 Costa Sales Ltd 1., é de muito melhov qualidade que o 
da firma M. L. Morgado, e que a diferença de preç0s é com pensadora, tendo em vista o 
que preceitua o Art. 133 do Título XII da Lei n.0 2( U, resol, eu o Exmo. Senhor Governa
dor adjudiar o fornecimento decGrr'!nte da presente 'icitação à firma Costa Sales Ltda. 

Macapá, 10 de março de 1 9~ 2 
Luiz Gonzaga Valle 

Comissão Permanente de Licitação 
Presidente 

Confere: 
Francisco Medeiros de Araú jo 
Ohefe da Se9ão do Material 

Resultado de Licitélcão , 
Publique-se pora conhecimento e efeitos legais, o reault:.do abai ( O correspondente a Tomada de 

Preços nº 005/72-SCC, cuja apuração efetuou-se no dia 20-03-197:; , pela C omissão Per manente de Licita
ção do Governo do Território Federal do Amapá, expre~sa na Ata n.0 56: 

ARTIOO 

- Aparelho de Raio X de 300 mA c/ gerador, 
mesa de comando, 2 cúpulas, 2 tubos, cabos 
p/ alta tensão, mesa radiológica, estativa se
riógrafo e diafragma 

- Chassis especial c/ blindagem - 18 x 24 
2-4: X 30 
35 X 35 

- Ecrans 18 X 24 
24 X 30 
35 X 35 
30 X 40 

NOTA a) Material posto e insta lado em Macapá. 

CONCORRENTE PREÇO Cr$ 
SIEMEM m/ A-~-- PHILIP- .5---,---P-H-IL-'1'--P-S- -

Belém Ri lil - GB Belém 

231.646 ,5'3 

338,3! 
460,4•} 
:)40,5·1 

322,H 
524,l!i 
900,9d 
873,6U 

227.804,9t 

incl.1sive jogo de 
cha:·sis e ecrans. 

1.076,00 I 

in cl IÍdo no 
a pa relho 

221.510,00 

297,00 
362,00 
417,00 

105,00 
182,08 
324,00 
304,00 

b) As propostas das firmas Fornecedoras Técnicas e Repre1:entaçõe:. L tda. (FORTEC) e Ferdinando 
Turchetti Imp. e Export., não foram consider adas por i!,suficiên ~ia de h abili tação; 

c) A propo:ota da firma Meditrônica S/ A, não foi considera :ia por t xtemporan~idade . 

Lui'l: Gonzaga Valle 
Comissão Permanente d.e Licitações 

.Presidente 

Macapá-Ap., 22 de março de 1972 

Confere: 
Franci&co Medeiros de Ara újo 
Chefe da Seção do Mater.ial 


	

