
TerPitórle Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decrete n.o 1, ~e 24 de Jufbo de 1964 

-------------------------~----------- --------------------------------------Ano IX. Números 1.753 e 1.754 Maca pá, 4a. e a.-feinas, 'H/10 e 1º /11 de 1973 

--------------------------------------------------------u-------------------ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(N) n!! 031 de 26 de outubro de 1973. 

- Transfere a sede do Governo do Território Fede
ral co Amapá, para o município de Otapoque. 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso das atribuições que lhe confere o item li, do artigo 
18, do Decreto-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Tr ansferir a sede do Governo do Territó
rio Federal do Amapá, para o município de Oiapoque, no 
período compreendido entre 29 a 31 de outubro do corren
te a no. 

1973. 

Art. 2!! - Revogadas às disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de outubro de 

842 da República e 31 !! da Criação do Territór io Fe
d eral do Amapá. 

J osé L isboa Freire 
Governador 

Dr. Raimundo Sousa de Oliveira 
Sec. de Adm. e Fina nças 

(E) N2 029 de 29 de outubt·o de 1973. 

Determinar ao Serviço de Pessoal do Govemo, a 
justificar cineo (5) faltas cometidas pelos servidores dest a 
Administração. 

O Governador do Território Federa l do Amapá, no 
uso llias atribuições que lhe confere em o it em Il , do artigo 
18, do Decreto-Lei n º 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 12 - Determinar ao Serviço de P essoal do Go
verno do Território Federal do Amapá, a justificar ex-offíclo 
cinco (5) fa ltas injustificadas ao serviço, cometidas pelos 
servidores da Administração amapaense, durante o decênio 
compreendido de 1 º de ja neiro de 1962 a 1 º de janeiro de 
1972. 

Art. 22 - Não se incluem neste dispositivos, a s pe
nalidades aplicadas aos servidores, nos termos dos artigos 
201, 20S e 210, da Lei n 2 1711, de 28 de outubro de 1952. 

Art. 32 - Este Decreto entra em vigor a partir desta 
data, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 29 de outubro de 
1973. 

842 da República e 31º da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Dr. Raimundo Sousa de Oliveira 
S ec. de Adm. e Fina nças 

SAF- DA - Divisão de AdministTação 

LICITAÇÃO P ÚBLICA 

- AVISO-

De ordem do Exm!! Sr. Governador do Te rritório Fe
deral dG Amapá , avisamos as pessoas lnteresadas que 

acha-se aber ta licitação publica para venda pela melhor 
oferta, dos bens aliados adiante indicados: 

a) um avião monomotor Cessna - séorie o147 - mo
delo 2o6 - prefixo PP-FNR- motor Contintal de 6 cilindros 
1o52o-A 285 HP-sér ie ll1849-6A-ano dP. fabricação 1964-hélice 
«Mocauley» 64.235; 

b) Um automóvel «Chevrolet» OPALA/ 1973 - sedan 
especial preto - 4 portas - 4 cilindros-80 HP-motor 
nº 3J0314M - série 5N69CCB147671. 

A abertura das propostas terá lugar no dia 20 
de novembro de 197l - às 10:00 h oras, na sala de r eur.lião da 
Secreta ria de Administração e Finanças, per ante a Comis
são Permanente de Licltaçãq:>/TFA. 

As propostas serão recebidas no P rotocolo-Geral 
TFA. até duas (2) horas e nas Representações/GTFA Be
lém-Brasilla-Rio, até tlrês (3) dias antes da a bertura. 

Os esclarecimentos complementares ser ão prestados 
na Seqão do Pat rimônio em Macapã e nas Representações 
/ GTFA., nas horas normais dli> expediente, onde também 
estará afixado o respectivo Edital. 

Macapá--AP., em 29 de outubro de 1973. 

Francisco Medeiros de Ar aújo 

Secretaria de Segurança Pública 
PORTARIA nY 290/73-SEGUP 

O Ten. Cel. PMPR Gentil Almeida Campos, 
Secretário de Segurança Pública do Território 
Feder al !lo Amapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 40, do Regulamento 
da S EGUP, aprovado pelo Decr eto lN) n!! 029, de 
20 de setembro de 1~73. 

RESOLVE: 

Designar o bacharel José Alves da Costa. Delegado 
de Policia, símbolo 8-C, pa ra dirigir e exercer até ulterior 
de liberação a Delegacia de Acidentes, cuja competência 
está preceituada no a rt igo n!! 19, do Decreto (N) nº 029, de 
20/09/73, do Regulamento da SEGUP. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se 

Gabinete do Secretário de Segurança Pública, em 
Macapá, 25/outubro/1973. 

Gentil Almeida Campos - Ten. Cel. PMPR 
Secretário de Segurança Pública 

Secretaria de Obras Públicas 
Contrato nº 35/73-SOP. 

Aprovo e Publique-se: 
José Lisboa Freire 

Governador 

Termo de contrato de empreitada global cele
brado entre o Governo do Te rritório Federal do 
Amapá e a firma A. Rodl'igues Engenharia e 
Comércio, na forma abaixo: 
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As RepartiçõesPúbNqjas 1 

Territoriais deverão remett~r 1 
t'> expediente destinado a pu
blicação n.este DIÁRIO OFI
CIAL diàriamente, até às 
13:30 horas, exceto aos stba
çJos quancto deverá(!) fazê-lo 
até às 11:30 br.ras. 

As recla.nações pertinen
tes â matérla l'etribuícta nos 
oa~os fie erros , •u cnJ i c;sões, 
aeverão ser formuladas por 
11serito. à Seção ie Redação, 
nas 9 às 13:~0 horas. no má
ximo até í2 h {)r as após a 
1;afda ó.os órgãos oficiais. 

EXPEDIENTE 
lMPRENSA OFICIAL 

··-·***• 
DIRETOR 

CaTlos de Andrade h:mtes 
. ...... *" 

DIÁRIO 0FICIAL 
lmpre!!so nas Oficinas da lmJtrens.b. 

MACAPA - T. F. AMAPA 
... .. lt ltJ ..... 

Anual . 
ASSINATURAS 

Cr$ 
Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

« 

« 

<Jficial 

25 ,00 
12,~i0 

6,25 
0,30 

As Rtt.partiqões Públi<Hl8 
ctngir-se*io ào assioatmu 
IDUai& re~ovl'ldas até <rd de 
fevereiro lie cada ano 3 às 
ini8iadas, em f4 Ualqner épcali 
pelqjti órgãos eom petenles. 

1 A firn óe posaibilitar a 
I remese!l de valort~s acompa-

1
: Dhados de es~lareciFw·nl~lS 
quanto à :stJa ::t ~lica~ll.o, !!Elli-

1 citamos usem os interetsl:'ados 
pre[erencialmnte cheque nu 
vale postaL 

Os suple mentc.s ~s er.ii-
cõ~s does órgãos oficiais !SÓ 

ISI'l romeeerâv aos assinant211 
q!Je as 1!10lieito rem no ato da 
assiua tura. 

0 h tneiODÚJ'Í(l público fe-

Os originais deverão se r 
rtat!Jografad0s e autenticados, 
-r.essalvadas, por quem de cti
·elt<• ~asuras e emendas. • .. 1ft • ~· ar ... .., d l á d ( I 

«BRASÍLIA - Este Diár io Oflcial é encontr.1do para l•· itu- ~ra • t e r um E>~cou 0 110 
óXCetuadas as para o ex

terior, que serã0 s e m p r e 
am~a1s us asEinaturas pudf'r
~e-ao tomar, em qualque r 
epoca, po;· seis mesetS ou um 
11110. 

ra no Salão N<lcional e Internacional d?. Impwnsa. da lO%. f'ara fazl:lr jus a Õ!lf.SJ 

COOPER PRESS, no ~Bt·asília Imperial Hote,». ~eHCd'~m;o. d t~ vterdaaparo~1. an:teuil1 .1~ 
=--,-- .. --- - - --·---- COUJÇu0/.10/lU 8S u -.. 
Para faeililar aotJ assinao- j A fim de t ·vitar sr luQão 

A11 assinattlras vencidas 
~()deJ'ào ser suspensas sem 
aviso prévio. 

tos a verificação do prnzo de de continuidade no rt cebi- , O eusto de cada ex~mplar 
valids.de de suas usi:u.s.turas, mento dos jcr.u1is, d e , e m 1 atrasa do dos órgãos Hll 
l'lil parte t:uperinr do end2rê- os assin!lotes providen1 iar a eiaiH será, na V(1Bda avultio 
ço vilo iWFrC!Ssos o número re~p<:l!tiva reaovação com acre~cida de Cr$ 0,01 s.; áa 
cio talão de registro n mês e ai.Jtccedêllcia LJinimu de tr io- CM ' Sillt' ano, e úe Cr$ :>.00 
0 an o em que findar\. ta (30) diaK. por aoo decorrido. 

L Preâmbulo 

L Contratantes: - O Governo do Território Federal 
do Amapá, neste t ermo denominado de GTF-AP, representa
do pelo engenheiro J oaquim de Vilhena Netto, Secretário :!le 
Obras Públicas e a firma A. Rodrigues Engenharia e 
Comércio, aqui denominada de Empreiteira, com escritório 
e stabelecido à Av. F AB, nesta cidad~. representada por seu 
diretor-gere::ote, engenheiro Alírio Ma rques de Souza Ro
drigues, residente nesta ciGiade, que assina como represen
t<lnte legal da firma. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidade 
de Macapá, capital do Território Federal do Amapá, no 
edifício-sede da Secr etaria de Obras Públicas, aos dezenove 
(19) dias do mês de outubro do ano de 1973. 

IL Fundamento Legal do Contrato 

O presente termo de contrato foi devidamente auto
rizado pelo ExmQ Sr. Gover nador. t endo em vi !> ta a homo
logação da proposta vencedora, apresentada para as obros 
de prosseguimento da construção do Ginásio Coberto do 
Centro Desportivo de i\1acapá, em atenção aos termos do 
Edita l de Tomada de Preços n º 1 1/72-SOP. 

III - Objeto, Localizaç3o e Forma de Execução dos 
Serviços 

1. Objeto do Contrato: - A Empreiteira se obriga a 
executar em regime de empreitada global, as obras de 
prosseguimento da construçdo do Ginás io Coberto do Cen
tro Desportivo de Macapá, correspondente a clonclusão da 
1 ~ etapa, 2ª e 3~ etapa, compreendo os seguintes serviços: 
Pa rte da estrutura, paredes de materiais dive rsos, revesti
mentos, pavimentações, estalações, esquadrias, pintura e 
serviço~ complementares da obra. 

2. Forma de Execução: - A Empreiteira se obriga a 
executar os serviços na forma deste contrato, obedecendo 
integral e rigorosamente as descrições, plantas. projetos e espe
cifica ções fornecidos pela Secretaria de Obr as Públicas, pas
sando tais documentos a integrar este instrumento, inclusive 
os que se refere m a alterações introduzidas ou admitidas 
pelo GTF-AP, com o acordo da Emp;-eiteira. 

3. Mão-de-obra: - A Emprdteim deverá manter um 
engenheiro para r eprPsentá-la em matéria de ordem técnica 
e suas relações com a fiscalizaçi\o na obra. Os mestres de
verão ser pessoas de experiência e idoneidade técnica e 
pessoal comprovada, e deverão e star habilitados a presta
r em quaisquer esclarecimentos sobre os serviços. 

IV. Preços, Pagamento, Dotações e Empenho 

1. Preço: - O GTF-AP pagará à Empreiteira pela 
execução dos serviços objeto deste contrato, a quantia de 
Cr$-464.517.93 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, quinhen
tos e dezessete cruzeiros e noventa e três centavos). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
será r, ito pela Tesour<lri::l C:o Gl'F-i'. P. lo,;o após rigorosa 

fi scalização e aceit?.ção pela Secretaria de Obras P úblicas , 
dos serviços r ealizados pela Empreiteira, em parcelas iguais 
ou superiores a 20~ 0 do va lor do contrato. 

3. Dota('ões: - 1-.s despesas decorrentes com a exe
cução deste contrato, ocorrerão :l conta das dotações 
a 5e guir: 

a) F undo de Par· !cipaçãe de Estados, D. Federal e 
Territór;os, P ·ograna .ducação AP-0904.102.2 (construção 
de escolas), 4.1 .1.(1, :\iota de Empenho nº 2.922, no valttr de 
Cr$-200.000,00, do corre .te exercício. 

b) Fundo de Part icipação à e Estados, D. Federal e 
Territórios. P ·ograrra l d ucação A P-0904.102.2 (censtrução 
de escolasl, 4.1.1.0, no '.· alar de Cr$-114.517,93, a empenhar 
110 corrente e {ercício. 

c) Irnpo >to único s /Minerals do País, Progra ma Eriu
cação AP-OSO•U02.2 I COI'struç~o de escolas ), 4.1.1.0, no valor 
de Cr$-150,0úl!,OO, a em_Jenhar no corrente exercício. 

4. Emp~nho: - As despesas de que t rata o item an
terior , (letra •a») foran' empenhada s através da Nota de 
Empenho n º /..922. As 'lema ls despesas serão empenhacla5 
pelos recurso~ mendon.:tdos. 

V. Andé.mento 

l. Cronograma: Os serviços terão andamento previsto 
no cronogram 1 aprovac o pela Secretaria de Obras Púi<Jl!
cas, admitida a tolc.rànda máxima de lO%. 

2. P razc: - O prazo para a execução dos serviços 
ol:>jeto deste contrato é de (300) dias contados a parti r 
de 16.02.73, o qual e;spi,·ará ·em 12.12.73. 

3. Multi< - A Er-:~preiteira fie ará sujeita à multa mo 
ratória de C!'S 464,51 (q Jatr ocentos e sessenta quatro cruzei
ros e cinqüen·~a e hum centavus), 

VI. Fiscalização e Aceitação dos Serviços 

1. Fisca .ização: - O GTF-AP fiscalizará à Emprei
teira através da Se~l'et·1ria de Obras Públicas, que manterá 
ação fi scalizadora de rr.oào sistemático e permanente i!le 
maneira a i&zer cumt1rir o contrato e seus a nexos. 

2. Aceitação dos Ser,·ic,:os:- A S ecretar ia de Obras Pú
blicas aceitar~ os servi-,os que est iverem de acordo com a'S 
especificações. Os serviços ou operários que não correspon
dam 8s nece s,;idades à< , obra e à s condições pactuadas, ca
berá à Em~ reiteira !'?fazê-los ou substituí-los dentro 
de 48 horas. A aceitação fina l dos se rviços não acarretará de 
modo algum a exonera (,: âo da Empreiteira e seus técnicos 
da responsabilidade civll e t écnica por eventos decorrentes 
ou r~lacionadc•s com a execução dos serviços convenciona
dos e dados como aceitos. 

VIL Rescisão do Contrato. 

L Rescisão: - O contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente pelo G'l'F-AP ou bilateralmente, ateoGiida 
sem pre a conveniência Adminishativa, a critério do GTF-AP, 
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aaberá a rescislio do contrato independente de interpelação ' 
judicial ou extra-judicial, quand~ a Empreitei ra: 

a) Não cumprir quaisquer das suas obrlgaqões con
t ratuais; 

b) Transferir, no todo ou em parte os serviços con
t ratuais sem a prévia autorizarão do GTF-AP; 

2. Indenização: - .~a i1 ipóte~e do item 1 desta cláu
sula a Empreiteira cabe• á receber uricamerote os valores 
dos serviç()S executados at-.: a data da rescisão do C':)otrato. 

VIII. Fôro. 

Para as questões decor rentes deste termo de contrato 
elege-seo fôro de Maeapá, capital do Territól'lo Federal do 
Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Ch~fe d;;. Seçã<' de Exp .. >

diantes da Secretaria de Obras Púb,icas, lav rei o pres;!nte 
termo em quatT'O (4l vias de igual t·•o.c e forrr.a, para um 
só efeito, que vai datado e assinado pelas partes conven
cionadas, pelas t estemunhas e por m.m. 

Macapá, 22 de outubro de 1973. 

Eng2 Joaquim de Vilhc•1a Netto 
Secretário de Obras P.lblicas 

Alírio Marques de Souza Rodrigues 
Empreiteira 

Ilegível 
Testemunha 

Ilegível 
Testemunha 

Délcio R<:1mos Duarte 
Chefe da Seção de E:xpeà!ente da SOP 

Companhia Amapaense de Telefones 
CAT 

C. G. C. - 0596!i421 

Assembléia Ger al Extraordinária 
EDITAL _DE CONVOCAÇÃO 

Ficam conv idados os senhores Acionistas da Compa
nhia Amapaense de TeleiOI'.es - CAT para se r eunirem 
em Assembléia Geral E:m·aordinária a reallzar-se no dia 
12 (doze) de novembro de I!H3, à s 20:30 (vinte e trinta) 
h(tras, na sede social do Esporte Clube Macapá, sita à 
Avenida FAB, n º 718, nesta capital do Território Federal 
do Amapá, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 

a1 Homologar as atas de Assembléias Gerais Ordiná
rias realizadas em 27/4if':J68, 28/ 4/19ô9, 30/4, 1971, 29/4/1972 
e 30/ 4/ 1973; 

b) H.atificar a e leição dos membros da Dirr.toria e do 
<2onselho l<~isca l , eleitos na Assembléia Geral Oroinárla ,·ea
lizada em 30/4/1973; 

c) Outros as~untos de interêsse da Sociedade. 

Macapá (A P), 30 de outubro de 1973. 
Pela Diretor ia 

A bà.a llah Houat 
Diretor Presidente 

Estatuto da Associação Recreal'iva 
Piratas da Batucada 

IConelusão) 
Ar t. 63º - Nas sessões de Pleição poderá o Pre

sidente da Assembléia Geral nomear fiscais para as chapas 
concorrentes. 

CAPÍTULO XIV 
Da Apuração 

Art. 134° - A apur ação será feita por três (3) associa
dos da entidade, nomeados pelo Presidente da Assembléia, 
logo após o encerramento da eleição e seus trabalhos ser ão 
vbservados pelos fiscais das respectivas chapas concorrentes. 

Art. 652 - Após os trabalhos de apuração o Pre
sidente do Assembléia G eral dará conhecimento do veredito 
final aos associados presentes. 

Art. 662 - Vencerá a chapa que obtiver o maior 
número de sufrágio. 

Art. 672 - As ocorrências ve ri ficadas no decorrer 
dos trabalhos deve1·ão constar em ata que, após lida 
e achada conforme, s~rá assinada pelo Preside·nte, VIce
P residente e Secretário da Assembléia. 

Art. 68° - Toclo~ os sócios votantes deverão assinar 
o «Livro de Presença" ou «Folha de Votação». 

CAPITULO XV 

Da Posse 

Art. 69º - No primeiro domingo subseqüente ao da 
eleição deverá ocorrer a sessão solene de posse dos 
diretores eleitos e lavrados o respectivo termo de posse 
no livro próprio. 

Art. 709 - Quando qualquer diretor, eleito, por 
motivo ju~to não pos:;a tomar posse solene, poderá fazer 
n::> P'imeir:l reU!1ião do poder a que está afeto, devendo 
to! aco:.tecim<'lltO constar em ata. 

Art. 712 -- O Diretor elei to que sem justa causa 
não for emposado sole!lemant.e ou da f.Jrma do qu e trata o 
artigo anterior, será considerado desistente do cargo e tem 
poder, o Presidente do setor a que pertence, de acordo 
com o pa recer da maio ria de seus membros, para preencher 
a cargo vago com a nomeação de um a~soci::;do da enlt!dacle, 
até que se processe nova eleição para ocupaçl o do r efe:.i
do cargo, que deverá ser feito em reunião de Assembl~1a 
Geral Extraon1inaria, especialmente com·ocada para esse f1m. 

CAPITULO XVI 
Das Di~posições Gerais 

Art. 722 - Em caso de dissolução da Associação Re
creativa Piratús da Batucada, seu ;atrimônio será distribui
dos entre as instituiçõt>s de c;::ridade existente em Macapá. 

Art. 73° - O Pavilhão da Associação Recreativa Pi
ratas da Batucada constitui-se de uma bandeira de cor 
preta com as mc>,~mas características d:::s usadas pelos Pi
ratas dos mares, contendo na mesma as inicials da Asso
ciação. 

Art. 74º - Ficnm estabelecidas as cores azul, Branca, 
Vermt>lha e Amarela para as fantasias a sere:r; usadas pelos 
participantes da Escola-de-Samba da Associação, em suas 
apresentuçÕi!S carnavalescas. 

Art. 752 - Nas sessões de Assembléia Geral ou da 
Diretoria observar-se ão quatro partes a saber: 

a) - abertura da sessão pelo Presidente ou seu su-
bstituto legal; 

bl - leitura da Ata Anterior; 
c) - esplanação ria fmalidade da reunião; 
d) - concessão da palavra ac~ sócio ou diretor que 

pretender usá-la, de~de que seja para trntar assuntos d e 
interesse da A~sociação. 

Art. 76° - Os sócios menores de 18 :mos não pode
rão concorrer a cargos eletivos, não podendQ também usar 
o direito do veto, nem tornar parte em discussões dos poderes 
da entidade, sendo-lhe assegurado o direito de assitir as r eu
niões, desde que acompanhados de um sócio ou diretor por 
si responsável. 

Ar t. 77º - A Asso~iação Recreativa Piratas da Batu
cadas não se responsabiliza pElas despesas fe ita por qual
quer sócio, em seu nome, sem que a mesma esteja legal-
mente autriz::da péla D1reton a. . 

Art. 782 - O Diretor que deixnr de comparecer três 
(3) reuniões consecutivas sem motivo justificado, será con
siderado renunciante e o Presidente do setor que a per
tence, de acordo com u maioria de seus membros, tem 
competência para proceder a nomeação de um sócio para 
substituí-lo, obedecendo os critérios especiíicaàos neste Es
tatuto. 

Art. 79ç - Pela transgressão dos dispositivos deste 
Estatuto, não sujeitas a penalidades especiais, f ica rá a cri
tério do Presidente da Assembléia Geral a imposição da 
pena. 

Art. 80º - O presente Estatuto poderá ser reforma
do em parte ou totalmente no tempo em que deixa r de 
preencher suas finalidades, o que devrr:i oce,rrcr em sessão 
de Assembléia Geral Extrnordinária, legalm<:>nte constituída 
e especialmente convocada para esse fim. 

Art. 812 - O presente Estatuto foi aprovado em 
sessão de A~sembl<.'ia Geral, realizada dia 04 de outubro 
de 1973 e entrara em vigor na data de sua publicação no 
Diário Ofi::ial do T~rritórlo Federal do Amnpá, após ser 
registrado no Cartório de Pessoas J ..;rídicas da cidade de 
Maca pá. 

Macap~. 04 de outubro de 1973 
Relatores: 

Jeconias Al·:es de Ara(,jo 
Euclides Campos de Moraes 
Antônio dos Santos Pinheiro 
Walber Damasceno Du::~rte 

• 



.. 
MI - GTFA VISTO: 

SAF - Div. de Administra~ão 
Licitacão Pública 

Publique-se, 

Em: 

Raimundo Sousa de Oliveira 
Sec. de Adm. e Finanças 

Jl 

(RESULTADO) 

Publica-se para conhecimento e efeitos legais o resultado abaixo, pertinente a apuração da Tomada de Preços n. 0 010/ 973-SCC, 
efetuada no dia 15.10.1973, pela Comissão P ermanente de Licitação, conforme ata 85, a saber: 

ESPECIFICAÇÃO 

1 - Avião monomotor CESSNA - Stantinairl 206, 

cf motor Continental de 300 HPJ etc. 

2 - Máquina de Compor LINO - TYPO - mo-

delo ELEKTRON li, etc. 

3 - Seção de clicheria com máquina, prensa, ro-

da-gravação, serras, estufa, torno e mesa. 

PREÇO I PR~ZO I CONCORRENTE 

272 .555,71 
(estimado) 

CIF-Macapá 

120 1 1so 
dias na 
Fábrica 

INABILITADO 

INABILITADO 

173.120,00 
(estimado) 

FOB-Inglaterra 

120 I 150 
dia~ na 
Fábrica 

INABILITADO 

MA R C O S A S/ A Belém 

Revisão de aeronaves e motores 
ARAÇATUBA LTDA - São Paulo 

Internacional de Serviços Aeronáutioos S/ A 
- Rio - Guanabara 

Linotypo do Brasil S/ A - Rio -Guanabara 

MACES - Máquinas e AcessóriQS Ltda . 
- Rio - Guanabara 

F · ancisco Medeiros de Araújo 
Diretor da Divisão de Administração 
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