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Secretaria de Oú. ·as PúlJlicas 

Contrato 1:0 02/Ml-73-SOP. 

A~ rovo e P Jblique-se: 
José Lisbc1 Freire 

Govern:.~dor 

Termo de Contrato de> Empreit"da Global ~te
l.ebrado entre o Gov~:: • no do Te -ritório F'ederal 
do Amapá e a Firma JoãJ Victor Moura de 
Arruda, na forma aba ,w: 

1. Preâmbulo 

1. Contratantes: - O Gove: no do Território Federal 
do Amap;í, n~ste termo cenomim do GTF-t.P, representado 
pelo engenheiro José Airton de ! lm.:- ida, nspondendo pelo 
expediente da Sec retaria de 0bJ'3:· Públicaõ e a firma João 
Victor Moura de Aauda, ~)qui dei' ::~minacl•• Empreiteira, c0m 
escritório estabelecido à Rua CG 1dico Mt'ndes - edifício 
Ange,Ia, sul<! 6 nesta cidade, repn. :eutada p r seu ciiletor
~"'rPnte. e :Jf(enhe>ro João Victor lou,-a d~ Arruc.f1, residen
te nesta cidade, qae assina como rE p resentan.e legal da firma. 

2. LQcal e data: - Lavrado e assinado nP.~ ta cidade 
de Macapá, Capital do Território ti'ederal Jo Amapil, no 
edifício sede da Secreta<ia de Ob, as P~blkas, aos (2) dias 
do mês de fevereiro de 1.973. 

II. Fundamento Legal do C(;)ntrato 

O prese:,te termo de contra~o foi deuidamente auto
riZJdo pelo Exmo. Sr. G o v e r n a d o r, tendo em 
vi~ta a apra·;ação da ata da reunir o em qm foram julgadas 
as propostas apresentadas, em at• nàimento aos t e1mos da 
Carta-Convite nQ 01!73-SOP, reí'er mte a ex~cução dos ser
vi<~os de reforma geral e limpesa das inHa.ações do prédio 
da Imprensa Oficial do Terntório. 

3. Objeto, Localização e For:11a de Ex~cução dos Ser
viços. 

l. Objeto do Contrato: - A Empreitt>ira se obr!ga a 
exe::utar em 1egime de empreitad 1 glJbaJ, o:.; sen·i{OS de 
refoniHl> .:era! ·e limpesn das in• .al<.ções é o preC:io àa Im
prensa Ofic al , nesta cid ade, de a•:ordo com as espccUica
ções técnicas, normas de sen·;ços e a propor-ta apreser.wda 
pela Empreiteira. 

2. Forma de execu~~3o: - A E!.~preitt·ira se obriga a 
executa1· os serviços na forma d, •:te con,r;>to, cbedecendo 
iPt<:gral e rigoro.samer.t e as d·<>scr .ções, pia 1tas, p10jetos e 
es~~ec;f!Ca~<:es fornecidos pela E~< "et<ria dt Obras Pú!:licas, 
paés<mJo tais documentos a integ :a c e~te ;mtrumento, in
dusive os que se referem a alt:!!·~ ções adn.itidas ou intro
dutiaas pelo GTF-AP. 

li f. Mão-de-obra: - A Emp•. eiteira de\·erá manter um 
engenheiro para reprPsentâ-la em matc'ria ce ord~m técnica 
e suas relações cem a fisc:a lizaçãc ua obra. (.Js mestres de
verso sE.r pessoas de experíénc:a e ldonei lade técnica e 
pe~soal comprovada rl de\·erào es• ar h;.biliLdos a presta
rem quaisquer e sclarecimentos so.:>re os serviços. 

IV. Preços, Pagamentos, Dotações e Empenho 

1. Pre~o: - O GTF-AP pagará à Empreiteira pela 
exEcução <ilos serviços objeto des le eontrato, a impCJrtância 
Cr$-20.74: .34 (vinte mil, setecentos e quarenta e um cruzeiros 
trinta e qua tro centavos). 

:l Forma de pagamento: - O pagamento dos serviços 

r será feito pela Tesouraria d"' Secretaria de Adrninistra(i!ão e 
Finanças do GTF-AP, logo após rigorosa fiscalização e acei
tação dos serviços pela Secretaria de Obras Públicas. 
dos servicps reali.<.adcs pela I:mpreiteira, em parcelas iguais 
ou supericres a 20oio do valor contratual. 

3. Dotações: - As despesas decorrentes com a exe
cução do presente contr;.,to, ocorrerão à conta das dotações 
do. Minist<rio do Inte1·ior, programa OlOl.lOU:.l , categor ia 
econômica 4.1.1.0., do corrente exercicic. 

4. Nº do EmDP.>1ho: - O valor das despesas referidas 
no item a•1terior foram empenhados atra\'es da Nota de 
Emper:ho nº 117(MI)·73. 

V. Andamento dos Sen·iços 

1. Cronograma: - Os serviços terão o andamento 
previsto no cronogr;1ma aprovado pela Secretaria de Obras 
Públicas, ;; dmitida a tolerônda máxima de I O%. 

2. Prazo: - O prazo para eonclusão dos serviços 
objetfil de~ tl'! contrato é d~ (70) setenta dias corridos, 
contad0s a partir da expediçiio da 1 a ordem para início do H 

tr;..ba.hos. 

3. Multa- A Empreiteira ficará sujeita a multa mora
tória de Cr$ 20,74 por dia que exceder ao prazo contratual. 

VI. F iscalização e Aceitação dos Serviços 

1. Fiscalização : - O GTF-AP fiscalizará a Empreitei
Ta através d3 Secretario de Obras Públicas, que rnanterà 
ação fiscalizadora de modo sistemático e permanente 
para fol:er cu.nprir o cor.trato e seus anexo!!. 

2. A..:Pitação dos S2rviços: - A Secretaria de Obras 
Público~ 2eeltará os scrvi~cs que estiverem ue acordo com 
as especificações. Og ::;en iços ou gperár!os que não corres
nondam as necessidades da obra e às condições pactuada~. 
~aberá a I:mpreittira rd;.< zê-los ou r,ub~titui-!os dentro de 
48 ho1·as. A aceitaçf,o ftonl d~s sErviços não acarrttará de 
modo algum a exoneração da ,Empreiteira c seus técnicos 
da rcfponcabilidade c:v] e técnica por eventos decorrentes 
ou rtlacionados corn a execução dos sorvi~os convencioml
dos e dados come aceitos. 

VII. Rescisilo do Contrato 

1. Rescis[io: - O cc.ntra~o pod~r:l ser rescindido uni
lateralmente pelo GTF-AP ou bilatenJ lr,lentc, &t~:ndicla sem
pr.' a co;1\'emenc:a adro.inistratJv~>. A nitl:rio do GTF-AP, 
caberá a 1 escisi'o d.> cem rato independente de int erp(;!ação 
judici:J.l ou extra-judicial, quündo & Empreiteira: 

a) não cumprir quaisquer elas suas obrigações contra-
tuais; 

b) transferir, no todo ou em parte os serviços sem 
pré\'ia aut.nização do GTF-,\P. 

2. Indenização: - Na hipótese do item I desta cláu
sula a Empreiteir a cab~rá receber únicamente os valores 
dos servi~os executados até a data da rescisão. 

VIII. F ô r o 

Para as questões decorrentes de~te contrato 
elege·se o fôro de Macapa, Capital du Território Federal do 
Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Chefe ca Seç~o de Expe
dientes da Secretaria ele Obrns Públicas. lavrei o presente 
t ermo em quatro (4) vias ae igual teor e forma que vai 
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IH'i!:O prc\'!O. o :.DIJ llU qt.:e Llll.UI'IÍ . t!l [::.li) (lht<. p<l;· Hll!J Ollll'Of!'lc!O. 

datado e D.ssir:ndo pelas p:.::-tes cc m encion:Jdos, pelas tes
t emunh.ls :; ptlr miJTI . 

I'.Iacapá. 02 de fE'\'Ciêiro de 1.973 

K1 :~. José :\ir\ n L,' A lrr t:iclo 
Resp. P/E~:p, da S..:cret<.ria cie G bras Públ:cas 

João Vio.;·,or J>o:o~:rn de Arruda 
:Cr .. p1 eiceii·a 

D{ Ic:o Ran;os Du:n·tp 
Ch.,ie ela Seç:io de Exp~d:eme~ dõ'l S. O . Pi.d:.J;cas 

n.~gívt,;l 

TestemunLa 

Ivlnria C\•lia rii-. rq\leS P.::res 
Test~tn~aJL~..! 

A p r o v o: 
Jc~e Lisboa ! rdre 

Govern<Jdor 

COPIA AUTENTICA 

Ata do reunião para bci:~H·;io de preços destinados él 

execu:;ào de servi(,' OS p:u·;;; '•ci.niilistraçi\o T err;turiai, de 
acordo com o~ termos da c~rt~-Cvnv:te, nº 01(73-SEAC d<: 
:!3.v1.73. 

. 'l.s I O.CO horas do ci; :1 v':-~1 e e :1ovc p:n de jenêiro 
de m .l z,o-_·ec21:!us e set:>nta c IlS (19~-~J. na Scr1a de l~eu
niJ<!s Ja SCL!'('t . ria de Ec.,;lO ,' •!a. .\gricu;lura e Culoniza
çàu, sita ú Itu..l Me11dunça J-'ur <.el o n~ 53, ne:;ta c:ch•de de 
iVIac:.;p.:il 'I'e~-rth), .. io :·cc4L'tol do L\1 t:_:pü, ~<;rt nte a Corru.s~.~,.,o 
inntmbiàa do rcct•bin•-.r.to r· L:.· :1n:cntD d2s p ropost;;s er . .:~
tinadas :.. t•x.:.•c.uc;áo r,e sen·;~·;,fi, coil po.;b oeio :é..ng"nll'iro
..\ ;ru!lOl"'!O .]o:•(jl.lllll r, ;:nj;:,s c!<J }\( dJ.o. Vderin&rio At.tó.'lio 
Cló\ is Que!rvz v c;~.Q.lC'S e 3t~r:!,ut\~ ~' ~ d\ ju ~U!Il.lO, A~.-,;;:;
tc:nk n:.. Or:•<,ni~ü,;;o I:t.r;.l, ni,·e.J JC-B e Ch...lc do Pv.·to 
A ,:; r,,p oc;tCJ;.; t1e -;-.[r;c,lJi:., :,imb.JlP 4·1", <' Cas'm'ro Carr.pos 
Fcrna'1Ge.J, O.fícial Ce f\.G.l~1ini~t!·ariio. nl\·~1 l.f··l3, e Chefe 
da Se,~tJo âe Ex,_ec.tit?-nte aa S;,_'f.;r ;~~rü4 dr:- E~o '. ~arnict, Agrf
cu:t na ~ Colvroi<al·ão. ~md:;v!o 7-F, r,'~çecL\ ~- lllt:nte, 1 resi
d~Lt~..-: e Membros. comp2.r(", l'<J!ll 0s c:n:[Jl'eiteiros \\ ilson 
Ferreira 'forres, Bento dos :san:o5 Di:1s e Anwnio Rodri
g:..:es de Souza o fim de tcma;·e.:1 p:.rte na licitação para a 
reJlizaç:io dns trabülh :• s de <''r 1 ... <,:<!0 e plantio de c3pins 
Piln6ola, braquiária, e!et.nte P ,:,HilP!N.!u, em 16,5 hectares 
tlc tc::ros de Posto A61 opecdtri·•) d~ '!'.l,,nrá. Lm l•'azendinba, 
neste mu,,i:::ipio, qiie se c.le tin;;rüo a fcrn.a.;ôo c e p:.~st..Jgens 
élrtific',Jis p.;ra cs nni:11ai,; bG\ i"'"~ d<;~ !JÍ< nt"i::; do Go.-erno 
amnpaense, existt>n!.es m.qut·.:• l~'c' h12cle, e; d'.:! coniormida
dt. cl1m oc; tern:os da Curt:~ - CL!H'Jte n' o:173 -.SZAC de 
23.0 l.í3. Preliminarmente, o s•!r.hor P residente deu in1cio 
nos tr<Jbaihos de aberttl''U das proposta:> apresentadas pelos 
empr.citr·ircs concorr"nl:"s l'jllt' -;pó~ lidas ofereceram os 
~eguintes r esult=1dos: 

_.,_ -
Nomes dos Cc -:o r=entes 

~.:>recos por Pr:.:1ZO CC 

hectare entrego! 

'i\'i lson I erreira Torres 30tl,CO 75 dias 

(Pan;ru!a 350/0 
B <:nto dos Santos :Cias (Dr;;quiária 3'iü,ÜI) 25 dias 

( 8l(~~ante 300,00 
(Guc: tem2lo 300.00 

Antonio !lodrigu~:s ele Souza 400,00 60 d i as 

----
Pu>t as em ju'r amcnto, R Co.-r. issfo per unanimidade 

de votos, ccnsiderc 1 ""ucedora a p roposta <Jpresenlada pelo 
sen11or E:Pnlo dos :=antes L'ia3, que se coruprvmde a eft•
tu<.~. us ~ervlcu.; etn aprêc,:o nas bases de C1·:> 350.00 e 
Lr:;i :3UU.f't', com e r tre~G do n1esmo no prazo de v1nt e e 
cinto (:!3) dias op:is a dat<1 Jmci·.J. 

De~ s .! moio, s p:c-posta vencedora ~erú s •Jbmetjja à 
superio; ap.e~i" ·Jo Jo E:-:celc:.:tJssi:no Senhe~r Govt·rnaclc:
do Terr.d. rio p:,n. r o:: te i iu,· iw·7!oloJa~âo. Í\?da m<ü" h~.
\ endo a lrJtar. o S< 1 hor PreEid~nte d a Comissão deu P· r 
ctH:err ... .:;a a r c ti.! àt e maudcu a·:l ar éJ pr-:·$t:J~tc r\ TA. ,_ . .: 
dt'pois de lida .., '-it'. da confl•rme, \'Oi <'ssir;<Jd::. pelos 1\ ··~~.
bn.~ d 1 Comi~:,,:u , P": •s conl!o;·rent~:s que as:Ji~tir:. -• : 
reuniiio. ::.ata de ,e .mJt-es da s~cn:t.nb de :Sccm. 
1\griculltiro e Co· o,o i. ~~ ão, e.n ~._acapt., ~9 <!e jar:eiro de l \> • ~ -

Li!:~.) .Joar· •. im Ma1ia5 da Rocln - Presic!ente 
A :;tu, o Clovis Qu< n.z V~~';,!ue:s - Membro 
,S ,,v .u C :-~mil o - :~~e:1~iJro 
L...;·it l' IO Car-r,po~ l:'ern<:it.dC>s - 11ea1b:·o 
V/ilStt~\ ~'errtira rfocn:s - ~oncol'renLe 

1: ,_-Lt ' ao:; ~:1nto~ l. : _,s - Cc~ncorrent2 
/~nlo. o li t.<2rigurt;:; de !.}Qt~-- ~· - '-on~crrt:ni·' · 

ConferE' c ori::; ina! V I S T 0: 
l\'!<!e<.pa, SO de jam:;ro de 19í3 ÜS'.V<~!·.lo Jo;;(: dt•S S.H'tc·s 
Guiornar dos [Lnto' ;\~onteiro Oi. Adm. lli\'C l 1::.-h 

D,;tiiógn.fa 

0ecreia1'ia de Oúras Fú.L1licus 
Apro\'o c Pub!ic:ue-sc: 

J o~é .;.,:.-Lo a Freire 
GevL'rr,ador 

Cópia Autenk:a àa ata da n :.m.Co p:.rG licitaçi;o de 
preçN c e. t .rJada a tc-",t>Cll~· ;1o de r; bras para a Admin:sttn
çi!o tn. teria! c< '1Í01'1!1e tE:rmos da Curta- ConvitLS 
n' s Oí/í3-SOP e 08, ~3-SOP. 

A O~ deze.> ;eis dias do rr.é~ de fC'VCreiro do 0.110 c e 
hum mil novec.·r>to~ e ~etc:nta e t1 ê~ . no Gabinete do St.e1 e
t áno de Obras 1-'úlll:c:..~. sita à .1'. ven'dJ FA13 , nP::;ta dd3d~. 
perante a comissão constituída pe:os senl!orcs Joaqu:m de 
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~~~~--~----------~~------~~~---------------~~---------------------------------
\i:l~·~r.n Nt"tto, José Airton de A'11eida e Manoel Antonio 
Di::.,., ve ,j .ente e membros, in cu nbl:ia à o recebimer<W e 
julg;;c:,t!l'L ck. propostas, de::tin&d 1s n exe\ u~ilo de c'Jras 
para u .\.lm;oist.ração territ,,rwl. , om Jarece!·a•n os scnlw:·e:; 
Joifu Vi..:;;,_.r ~1oura de Arruda. g<<en e da 1ilma do mes
m · nome; - Francisca Zônia doi! :as,ro Sii ·a, rrprescntü!'J
tc de A. Hodrigues, Engenl~i:!ri& e Comér.::it; lvan te Siquei
ra .-; · SJu/.J. represen,;~·o~-a de Ct ,1,n J'Uto"a Brasi!Pira En
genha ·:,, <:: Comércio; A··zih de S lUZél Tolo, a ; r c!-)· esentante 
d0 J. M. Co~tn, Consln ;oro• e Im ,!::J J tlrid f!. Cia.; e Demé
t.·w ~l'l ~,j,y, Pinhelro 1:1 C\1sta. pe a i·rr;Jf, Lor.;es C:nge
n!:ar;a Ltt.:..1., a fim de pnrticip.:1re n c::~s 1 i c t .çõe~ cor:stan
te~ de>.> C a. t·;s-Convites n"s Oí e Jd/í3-SOI, reh!,·entes aos 
:;ervw~s •lt:: reforma e adapt :çiio .os pré<:l:t s da S.KA.C. e 
lJivis'io de Produção e refor.11a g( ral d<J rç i•.énc:a do St::
'T"'c: rio de Educé!ç&o, Saude e ~ rviç~.;s .~ ndai~. A firn.a 
Pl:..ton, Engrmharia e Com é: cio L ·ia .. com'! jada pela carta 
n" O .. nüo con'pareceu e a .~oão lict,n· 11-!.oura di.) Arruda. 
agraclecc:u a reme .. a d.; m ei'lr.a . i-.s dez r ~~r as, o 5Lnhor 
PrE>sic.~..;nte inici..;u os tr;;balh~;s d C;;mb;:io, passn!ldo-se 
ao r<;e~bime"lto das rrop:íst.as ;:,p, ~se 1Lada~ pelos lic:tantt:-s, 
as q<.E.i,: . segunao os quadros co 1p .. r<lcivo> ~presentan;m 
o resultaà:>: 

Carta-Convite n" Oí/73-SOP. 

Platon, Engº e Com. Ltda. N.C. 
Lope,; En:;enh<~•·ia Ltda. 30.105 2 90 
A. Hodrlgues, Eng2 e L..vm. 3!:l.·UO.·ili 45 
João Victo•·l'.Ioura de <i.rrud<> N.C 

N.C. 
6 .2!•3,25 
5J./5U,u0 

N.C. 

Carta--Convite r. 0 08/7:3- SOP. 

60 
75 

-~..-w .... ~~:~·-~"""'"~~~ ... ~ ~~·-R· ;;~-S~;,~ Ed~:~~·s;.~-i;;y ~;ioi;·" 
• 1 r m a s __ __ _ _ 

-~·~~~-=~--..-.~~~ P~:_Ol~~t2S ~!~~~~~-
Co1strutora Bras. Engº e Com. 
.J. lVI. Cos. -:: . Co.it. c Imob. & C ia. 
João Vito.or l\íoura de Arnllla 
A. Roàr igues, Eng9 c Comércio 

27.!:<7),00 
24."JO.ü0 
L:i:'o:l~,21 

23.u41 50 

60 
'70 
75 
45 

Em referência ao assunto d 1 COJrta-Convitt- n° 07/73-
SOP., temo~ : para o prédio da Si. AC. a r:~t:lhol' proposta 
foi oferec,Je~ por Lopes Sngt:-nha. 3 Ltdn .. Para o préd1o da 
Divisã '!.'l cie Produçilo, a fi:-ma 1:-\ . !od ·igues Engenhm ia e 
Com'"n:w. Ca~i.a Convite n~ 08/73 :SO j' a mais v< ntajosu 
!c:, a prú:•~St::. c..ferecida pel:'l Jtàl VLlor r.'Gt.:ra de i\.;-ruda . 
As vencedoras, ser<io submctiàus a s _:p0:'iH aprecia~ã' tio 
Exmo. Sr. Gove:-naGlJr d~l l'e.:-ritor o. NaJ:1. 11ais have:-do a 
tratar, la\-rou-âe a present~ ata que segue J•.taaa e assinada 
pe:os presentes . 

Maca pá, 16 de f e ver ~ir o de l.!.i73 

Ass) Joaquim de Vilhena ~ctto 
» Jose Airt.:>n de Al r.dd;; 
, ?-.I;:;nocl Antônio Dia·-
" ,j oão Vi c é Jr I\IJ:oura de · Arruda 

Arzilõl de Souza T •Ji l. :;a 
» ,•'r:mc!sca Zônia de C. :1~tro Silva 
» lvanet~:: Siqudri! de ~ OU?J 

D, méh i ) Celo::s:mo .1: i>1.H::iro da Costa 
>> Delcio Hartlos DuGr tt. 

2~ Zo11a Elei toral à.a Co~n~rc:J. de Macapá 

2" Circ.unscrlção Capital do Terr:túrio Federal do Amapá. 

Edit~l n" 01,73 de pub!icnçào de requerimentos de 
transf0.r&ncia de <.;l.,;JtGre!> per~ eJt.a :!\' Zuna Elei
tor:il de !"l::. c apt.~: 

O Doutor José Clemenc.~au Ped:-csa Maia - ,Juiz 
i:!:leitoral desta 2•· Zc•na de N!acapi,, na f\!rma da 
Lei. etc. 

Faz saber a tndos que o uresentc Edital virem ou 
deles !'verem conhecimento que, ler~m entrada neste Car
tório w (o.t·?ra l da 2ª L:ona de Ivhc.cpi;l, por JY\Otivo de mu
dança dorni~iiiat· para esta capita l, os re~Juer.mentos dos 
<>leitor~G seguint;.>s: 

Edit::l número 01/73 de 23;0 /IS73 . 

OI - .-\ntonio Barbosa de !: ouza - Título n° 1.468 
da 2• s.~~ção. 1" Zona - Amapá Ter. Fed. do Amapá. 

02 - Alba Co.valc~nte da Silva - Título nº 2G6, 
3" Secção. 1" Zona - Arn~pá '.í.'er. Fed. do Amapá. 

03 -- Diva Brito Lima - Título n" 2.954, 5~ Secção, 
f:l~ ZJna, São Luiz-Manmbão. 

C4 - Domingos José Videira Filho - Título n° Ul50, 
4~ Secção, 3~ Zona - lVluzagão T. F. Amapá. 

05 - Edscn Vieil'a de Oiivcira - Título r,Q 13.076, 
H~ Se c~ ao, ·lí ~ í.:ol"a - Mordda Nuvn-Ceara . 

06 - Frar:cisca :.\'·a~la Monteiro dos Santos - Titulo 
n° 47.013, 125" Sec~ão. 28~ Zona - Belém-Para. 

07 - Maria da Jesus Llma Gomes - Título nº 11.515, 
36? S .. cçào, JO:! Zona - São Luiz -Mnranhão. 

08 - ?nul'l Ferreira d0s S:mtos 
4~ Secção, 16" Zona - Afuú-Paro. 

Titulo n2 2.178, 

09 - Maria Pedri.a dos ::>antas - Título n2 32.690, 
44!' SL·;~<.:o, :Ctl" Zona - Belém-Pnrá. 

10 - Raimundo Valmir da Silva Martins 
nº 8 G97, 42'' .Secção, 8" Zona - Vigia-Pará. 

Título 

11 - Vania i\-Iaria l\Iarhado de Almeida - Titulo nQ 
4.~ .962, 75~ Secção, ~ga Zvr.a - Belém-Pará. 

Z para que chegue ao conhecimento de todos e quan
to imr~res :ar possa, rn;,nc:ar fosse ~xpedido o presente Edi
tal na forma da Lei, pr;, a os fins do Art. 57 do Código 
EleitoraL Dado E' pass:;üo ne .. t>- cid::td2 c!e i:Vlacapà - Se
gund1 Cir ;unscr:~üo - C<Jrmal do Território Federal do 
Amélpá, acs vinte e seis dias do mês de janeiro do ano 
de hum :nil novecentos e setenta e três. Eu, Nino Jesus 
Aranha Nun.!s, E:;cri 'Jão Elc!toral, subscrevi. 

José ClemeJ'Cet:u Pedrosa Maia 
J u 'z Eleitoral d., Terr:tório Federal Cio Amapá 

Jl11COP A - JHineraçüo Comércio e 
Pecuá'tia do Amapá S.A. 

CGC ·MF - 05986849/00 1 

Assembléia Geral Extraodinária 

CONVOCAÇÃO 

Pelo presente Edital de Convocação ficam os srs. 
Acionistas da M.COP A - l\1ineraçiio Comél cio e Pecuária 
do Amap .• !::;.A . convidados para uma Assembléia Geral 
Extn<orcdr 5ria. que se realizará no pró~;imo dia 20 de 
fevereiro de 197:5, às dez Wl:[.,O) horo.s, em a sede social 
sita 'da localid<.:de Sossego. l\_unicípw de Maz<Jgão, Territó
rio r êder2i do i\ mapa, em la. cot.vocaçào, e, no mesmo dia 
e Joc<d, i.ts onze (JJ:OU) horas t:m Za. convocação, quando 
deve1·ao c1 ,cilir ~obre a segu:nte ordem à o dia: 

r.) alie:1ação d::ts terras do. Companhia; 

b) o q ue ocoiTer. 

Sossego, Mazagiio . 07 de ~cvereiro de 1973. 

(«a) Car!o~ Eriu.,rdo Saboia Gomês 
Diretor- Superinle:Jaeme 

Ro!.krto Suboia GOJ-:<es 
Din.tor 

Secrcü.t?'ia de Hconmnia, Agricullunt e 
Colonizaçüo 

Divif)âo (]{' Cclon-i.zaçüo 

Seç~o dt> Terras 

EDITAL 

De acordo do Senhor Diretor ela Di\'isão de Coloniz1çào 
torno públic , que, José Pereira Sobrinho, brasileiro, casado, 
<Jgricultor, portali~r c a Carlt'ira de Identidude n º l ô.ü59-RG, 
residente e dom;ciliado na VilQ de PeC:ra Branc:1, EFA. 
ve;n mui r e~:peitossmente nos termos do .1\rtigo 133 e seus 
§§ e § l:nicu do Anigo <:03, de Decreta-Lei n2 D.760, de 5 
de setembro de 1.94.6, requerer ú Vvssa E~:celência, Licença 
de Ocupa.,ão de uma áre;J de terras da União. situada à 
;mn·gem tsquerda d8 Estr<>da da Colônia de Ped!·a Branca, 
l\1unicípio de l'.1ac::pa, abrangendo uma nrea de 60 hectares, 



~ia. e Ga.-f\:iras, 1°/2 de fe\·neiro de 1973 

rPssalvado ; os terrenos de mnrinha p:n·ventura exist entes. 
distando d a linha divLória de Terri~ório Nacional mais de 
160 q uilôm etros c:u e o r.:querer,te pretEnde pnra os t r aba
lhos de agr .cul tL. ra . 

De acordo com a V istoric, :Jrocedi t~a pela D.C., as 
terras têm as seguintes indic<Jç5es e lin1iles: - lotes 7 e 9, 
Faz frer. t ) para a margem esquerda d:1 estrada da Colônia de 
P edra Branca; lür itando-se pLla ditei' a com o lote n º 5, 
ocupado por José Nilo. pelo lado esqu<:!rdo com o lote n º 11 
ocu pndo por Jo~é Neni e fundos com t~rras df'volut?.s, me
dindo 600 metros de frente por 1.000 ditos de fundos . 

E, para que não se alegue i~n~;rànci~, será este pu
blicado pela Imprensa Oficial e afixado pelo prazo de trin
ta (30) dias à porta do Edifício desta Repa1tição. 

Macapá, 08 de fevereiro de 1.973 

Vivaldo Ferreir'l Gomes 
P /Chefe àa Seç;iio de 'i.,n·as 

~--------------~------~----~--~~----------------
SecretaTia de Segurança Pública 

Terceira Delegocia Auxiliar 

EDITAL DE ClTAÇ}.O, 

na forma abaixo : 

O senhor delegado Oscar Ferreira Limn. titular da 
Terceira Delegacia AUXJiim de r·:J:lcapá, por no
meação legal, usando do suas atribu ições, etc., 

Faz saber a todos os que o pre&ente Edital 'virem, 
ou d ele tiverem conhecim~r:to, que ne. ta De!eg<lcia corre 
seus trâmites legais um inquerito policial. em que é indi
ciado Domingos da Silva, amapoe'1se, solt~iro, ex-guarda 
territorial contratado, como incurso nos penas do art. 217 
do Código Penal Brasileiro. 

E como tenh z.> o c:11 t ório de;:ta DEOiegacia certificado 
não o haver e;'"JC'Jntrado neota cid:..de, uiio sendo possível 
citá-lo pe.;soalmente, c ita-o pelo pr.•seate a c0mparecer 
ne3t3 Delegacia, no próximo dia 14.03.1973, às 09:u0 hs ., a 
fim de ser interrogado na forma dd lei . Pc.n.t cJr;h~r.ituento 
de todos é passado o presente Eéital, c~1ja :O' via será a[i
X3da, n o luga r de costume, n~: .Sccre~< ri:-~ de S•zgurança 
l- ú 0iica. Dado e pas~>udo nesta cidade de 1\lacapá, acs vil'ltc 
e sete dias do mês de fevereiro do ano de mil novecentos 
e setenta e três. Eu, José Ara,;uarino de M'ont'Alvcrne, 
escrivão, o datilograíei . 

Oscar Ferreira Lima 
Delegado 

MIN ISTÉR IO DA FAZENDA 

Agência da Receita F.:deral em lllacapú 
ATO DECLARAT0RIO 

N º 005/73 

O Agente da Hcce ita Federal em Macapú, no uso de 
suas atribuições, c considerando o que dispue o Decreto· 
Lei n~ 05 de 1937. 

RESOLVE: 

Declarar devedor remisso o cont ri!:uinte ab::dxo re Jn .. 
cirmade e, como t<.<l incurso n:::3 s;:,nc.:êes previi"ta n0 mt. 
429 e seus paragrafos do Decreto n ' 5\J .4ú0 de l!J à~: maio 
de 19fl6. 

Amapá Represe:;~:.;çücs e Ccmércio Ltda. 
Macap<Í . 22 de fevere!ru d e 1973. 

Soloil Couto Rodrigues 
Agen~e 

A Jll A P .A CLUBE 
ESTATUTOS 

(Ccntinu:H;ão do número anterior) 

A rt. 141 º - Para as reuniões Ordin:Jrias ou Extraor
d inárias, a convocação será feiJa, pelo menos, umn vez em 
um do~ jornais da cidade. com a antecedência mínima de 
oito (3) dias . 

§ 1Q - :Cm primeira convoca~5o só poderá ser aber
ta a sessão do Conselho Deliberativo, com a presença da 
maioria absoluta de s eus membros eleitos, e, se n ão hou-

DIARIO OFICIAL 4a. [Jâg. 

ver número leg 11 até· vin te mir, utos der-ols da hora marca
da, encurar-se-J. o livro de pr('~enç-a; 

§ 2° - Em ~egunda convoca<;ão a sess.iio se realizará 
c:mr q , 'UP n ~rrwro, desde que seja supenor a met;;.de e 
mais um dos so=m• r~embros, trinta minutos após o encerra 
mento do livros de presença àa primeira convocat:ão; 

§ 3' - E:n t•>:·ceira coyocação a sessão se realizará 
com qual quer nútr.t' l o de o ócio~ presente>=, mesmo qut! se
ja inferior a meti.lrle, trinfia minutos após o encerrnmt:nto c.o 
livro de presença C:a segut~c!a eovocação, 

Art. 14::!0 - O Pr~sidente do Conselho D~!iberativo 
ser;} SUI;S ltUJdO, em seus impC'' !ir;.e>nioo, peio Vice- x;residen
te c. na falta d·~S'«' pelo Secreê<írio c estes por membrc•S 
do Con~:<:: ho. conyi:' d<Js pdo !-'residente ela sessão, quem
do se tr.:Jt'l de P.ss<:cn,bléia Cera!. 

§ único - Em caso de ausênc!a d?s . m_cmbros c'a 
nH.'Ea, d r gi rá o~l t ·r -1iJ .. !hos o Conselbel! o md1caao pelo pL
nário, 

A:t. 143'' - 1\as reu:1iões do Conselho Deliberativo 
em que l) ~=>r.:sidt'ntP estiver impec'id0, o mesmo aconte.:-:ndu 
com o Vice- 1:-'r~:si(;ente, assu:n ir <i a presidência dt s 
trabn th ·s o 1° SLcrett..r io e 11:1 íulta desde o Segundo 
Secretar:o. 

G ú ,ira - No l':lSO que SP. refere o :Jrtigo J.l3, na ausên
cia de~ ~r.embro · da me•a. a"sunírá a Pre~idência o Cvnst
!hei ·o .\T'BJs velh? qot~ convidara cuiros i:1embros para corr'
porem o seu se~ret :riado. 

Art. 144.Q - <:Prá t ;:rrbém consideraào como f:l!tn, 
po1 a a ::pliLú<;c,o do disposto do Artigo 1<!.~. rLincJ C'<~ r: 

(Contin:.~a no próximo número) 

Associacõo Jílética Banco do Brasü 
o , 

ESTATUTOS 
(Co;·,t:nu~ção do número anterior) 

p) - assir.nr ~ · r.lom:?..': de sócios benem6r;tos junta
mente com '.lm dos 'i~·etores; 

Art. 23" - A 1 Vice-PresíJente compete substitui r o 
Pre 'ide:lte em seus mpedimemos, faltas ou em casos de 
;enúncia. além das f mções que lhe for am atribuídas no r e
giml.!ulo intf'rno da .-~.s~vciaç5.o; 

Ar t. 24Q -- A J Diretor-T~:sourt::iro ccr;,pde: 

c.) - tet·, ~ob SL'a.s gu1rd<: a responsabilidude, os va
lores c bens pt:rte.~eent~s à t\ssuciaçã~1; 

b) - 2ssirar, com o Presidente os do::umentos cor •. '
t nntes da c: línea «n> do art. :..2 e efet:.:ar os p<Jgament r t" 

n 'c' bimer.tos aL:ton~.: 'do:,; 

c) - submet<· r à Diretr•ria, com o seu parecer , 
orçamentos ele desp~.<as organizados pelos outros diretore .; 

d) - à:>oosil:r. cbri.o;:::~ttJJ ia•:~ente, na agercia do 
Banco do Bras·il S./· .. nesta cid! dl , em nome da er.tidad , 
as i ·npcrt .nciaB sup • ~iorl!".> a um 1 1) saláJio rnínnno vi geme 
loco!, qu<) se cnc~ .l\ -.trerr. ~ro seu poder; 

e) - aDrc:sen~<tr, nwnsl:llment•', à Diretoria n:1 sess5o 
ordici.l'ia, o balc:ncec ~ do mús c.;1iericr; 

f) - ap;·esentr r , anualmente, ú Dir "'Cr!:J , , balrn(o 
ger:'l da TesuurctriO, acomp:,nhado da ue·oost!·a;ao au r.ecc
ta e d espesa; 

{Contim.::> no p:·óximo r,úmer0) 

Edital de Convocaçao 
Vimos com·ocê!r os associ1d0~ àa Co0perativa Mista 

Agrn-Pecuaria de Macnpá p~.ra L.af'a A~~:embléia Gera l Or
aim•ri<J ::. ser rea!Jzéo d<J no aia 17 de m<.n,:o de 1973 (s&bado), 
às 08,00, MJ,QO e JU,OO horas, respecti\a meote. para exarr e 
dos balanços fin3ncf·iros refe rentes ao~ exereJcios de 1[)70, 
1971 e 19 ,'2 bem co!ro a eleição da ovva diretoria e cumt:
ho ou o que ocorr<.;~· . 

Macapu, 28 de fe\'ereiro de 1973 

Antonio Bnrbosa 
(Presidtntc) 


	

