
T.,r•ltórlo Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Decreto n.o 1, ~e 24 de Julllo de 1964 

-------------------------------------------,--------~------------------------Ano IX. Número 1.755 Macapá, 2a.-feina, 5 de novembro de 1973 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
2.a Zona Eleitoral da Comarca de 
Macapá-Segunda Circunscrição Capital 

do Território Federal do Amapá 

Edital de nº 02/73 de publicação de requerimentos de 
transferências de eleitores para esta 2" Zona Eleitoral de 

Maca pá. 

O Dr. José Clemenceau Pedrosa Mala - Juiz 
Eleitoral desta 2~ Zona de Macapá, na forma da Lei, etc: 

Faz Saber, a todos que o pres~tnte Edital virem ou 
deles tiverem conhecimento que, deram entTada neste 
Cartório Eleitoral desta 2ª Zona de Macapá, por motivo 
de mudança domiciliar para esta Capital, os requerimentos 
dos eleitores seguintes: 

Edital de nº 02f73 de 26 de outubro de 1973. 

Francisco de Assis Cavalcante de Brito - Título 
E leitoral n!! 37756, 3ª Zona, 34ª Secção, Fort~lez~-Ceará. 

Francisco Raimundo de Sousa - Titulo Eleitoral n2 
7502, 4! Zona, 28~ Secção, São Luiz Maranhão. 

Gentil Almeida Campos - Título Eleitor~! nº 16070, 
I ! Zona, 35! Secção, Curitiba. 

Pedro Breno Trasel - Titulo Eleitoral n! 84192, 
1ª Zona 206ª Secção, Belém-Pará. 

E para que chegue ao conhecimento de todos e 
quanto interessar possa, mandar fosse expedido o presente 
Edital na forma da Lei, para os fins do artº 57 do Código 
E leitoral. Dado e passado nesta cidade de Macapá-Segunda 
Circunscrição-Capital do Território FE.>deral do Amapá, ~os 
vinte e seis (26) dias do mês de outubro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e três. Eu, Nino J esus Aranha 
Nunes , Escrivão Eleitoral, subscrevi. 

José Clemenceau Pedrosa Mafa 
Juiz Eleitoral do Território Federal do Amapá 

PODER JUDICIARIO 
Justiça do Trabalho da !l~ Região 

Junta de Concil~ação e Julgamento de 
Maca pá 

EDITAL DE € ITAÇÃO 

(Pelo prazo de dez (10) dias) 

Pelo presente edital fica Citado Carlos dos 
Santos Souza, reclamante nos autos do Processo 
de Reclamação nº JCJ-Macapá· 375/73 em que é 
reclamado Escritório de Construções e Engenharia 
ECEL S/ A. e por se encontrar o citando em lu
gar incerto e não satido, que t em a pagar na Se
cretaria da Junta de Conrnliação e Julgamento de 
Macapá, a quantia de Cr$-44,40 (Quarenta e quatro 
cruzeiros e qua~;enta centavos), proveniente de custas 
devidas pelo arquivamento do mencionado proce9So, 

em virtude da desistência da reclamatória em au
diência inicial de: inskução e julgamento. 

Referido pagamento 
dentro de 48 (quarenta 
após o prazo do presente 
penhora. 

deverá ser realizado 
e oito) horas oontadas 
edital, sob pena de 

Caso não pague nem garanta a execução, serão 
penhorados tantos bens quantos bastem para o 
pagamento da dívida. 

Secretaria da J CJ de Maca pá, 23 de outubro de 1973. 

Euton Ramos 
Chefe de Secretaria 

Companhia Amapaense de Telefones 
CAT 

C. G. C. -- 05965421 

Assembléia Geral Extraordinária 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convidados os senhores Acionistas da Compa
nhia Amapaense de Telefones - CAT para ge reunirem 
em Assembléia Getal Extraordinária a realizar-se no dia 
1 '! (doze) de novembro de 1973, às 20:30 (vinte e trinta) 
horas , na sede social do EspQ>rte Clube Macapá, sita · â 
Avenida FAB, n2 718, neata ca pital do Território F ederal 
do Amapá, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 

a) Homologar as atas de Assembléias Gerais Ordiná
rias realizadas em 27/4/1968, 28/4/1969, 30/4/ 1971, 29/4/ 1972 
e 30/ 4/1973; 

b) Ratific:õlr a eleição dos m embros da Diretoria e do 
Qonselho J'iscal, eleitos na Assembléia Geral Ordinária rea
lizada em 30/4/ 1973; 

c) Outro• assuntos de interêsse da Sociedade. 

Maaapá (AP), 30 de outubro de 1973. 

Pela Diretoria 

Abdallah Houot 
Diretor Presidente 
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Central Acucare 
g 

RELATÓRII 

Senhores Acioristas: 

Cumprindo dispositivos legais e esta 
Fiscal refe rentes ao exercício social findo em 31 de agosoto de 1973. 

Estamos à disposição dos SI'€. Acion 

Maoapá , 8 de outubro de 1973. 

Antonio Evaldo Inojosa de Andrade 
Diretor-Superintendente 

Jessé Ino. 
Dire· 

ATI VO 

üeo - IMOBILIZADO 

PPopriededes Imobiliá rias 
1100 - Edifícios e dependências 
1102 - Casas e vilas residenciais 
1107 - Benfeilorias 
1108 - ']errenos e propriedades 

Maquinismos e Equipamentos 
de Operação 

1103 - Instalações e equipament<>s 
1105 - Móveis e Utensílios 
1109 - Máquinas e 'lmplement os 

Agrícolas 
Correção Monetária do Valor 
Original de aquisição 

1200 - DISPON!VEL 

1201 - Caixa 
1202 - Bancos 

1300 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 

Estoques 
1308 - Almoxarifados 
Devedore s 
1318 - Adiantamentos para despesas 
Outros Bens e Valores 
1314 - Safra fundada 

1500 - RESULTADO PENDENTE 

1510 - Despesas dife rtida 

1600 - COMPENSAÇÃO 

1601 - Ações caucittnadas 

TOTAL DO ATIVO 

Antônio Evaldo Inojosa de Andrade 
Dire lQr-S uperint~nd•nte 

Cr $ 

183.660,0{1 
171.340,00 

42.550,00 
9.fl4 4,00 

152.660,00 
8. 165,00 

212.024,02 

Cr$ 

406.594,00 

372.849,02 

599.893,02 

700,00 
13.748,64 

125.045,64 

15.123,41 

202.000,00 

Central AçucarE 
(EM CC 

Cadastro Geral de C1 

Balaneo Geral em 

Cr$ 

<1.379.336,04 

14.448,154 

3U.l~g. o5 

72 1.027,08 

2.456.980 ,81 

150,00 

2.457.130,81 

J essé Inojosa de Andrade 
Diretor 

.. 
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:1 do Amapá S/ A 
DIRETORIA 

os, vimos submeter à aprecia-ção de V. Sas. o Balanço e o Pa recer do Conselho 

para quaisquer outros esclarecimentos. 

:ie Andrade 
grícola 

do Amapá S.A. 
'RUÇÃO) 

)UÍntes 05.696 . 61:~ 

de agolite de 1973 

Hermelino Herbster Gusmão 
Diretor 

FASSIVO 

2100 - NÃO EXIG!VEL 

2101 - Capital 
2107 - Adiantamento para aumento de 
capital 
2108 - Correcão monetária do ativo 
imobil;zado 

2300 - EXIG!VEL A CURTO PRAZO 

Credores 

Cr$ 

2305 - Contas cor rentes 420.943, 19 

... 

2307 - Contas a pagar 
Outras obrigações 
2302 - Ordenados e salários a pag~:~r 
2308 - J}mpostos, taxas e con.tribui-

ções a pagar 

2GOO - COMPENSAÇÃO 

2601 - Caução da Diretoria 

TOTAL DO PASSIVO 

Hermelino Herbster Gusmão 
Diretor 

43.974,66 

970,22 

3.945.72 

Cr$ Cr$ 

828.000,00 

559.254,00 

599.893,02 1.987.147.,02 

464.917,85 

4.915,94 469.833,79 

2.456.980;71 

150.00 

2.457.130,81 

Newton Gomes Viana 
Contàdor 

IS-CRC·PA nt 157 
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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 Território Federal do 
Amapá e a firma A. Rodrigues Engenharia e 
Comércio, na forma a baixo: 

I. Preâmbulo 

l. Contratantes: - O Governo do Território Federal 
do Amapá, n este t ermo denominado de GTF-AP , representa
do pelo engenheiro J oaquim de Vilhena Netto, Secretário se 
Obras Públicas e a firma A. Rodrigues Engenharia e 
Comércio, aqui denominada de Empreit eira, com escritório 
estabelecido à Av. FAB, nesta cidade, representada por seu 
diretor-gerente, engenheiro Alírio Marques de Souza Ro
drigues, r esidente nesta cidade, que assina como represen
tante legal da fi rma. 

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

li. Fundamento Legal do Contrato 

O presente termo de contrato foi devidamente auto
rizado pelo Exmº Sr. Governador, tendo em vista a homo
logação da proposta vencedora, apresentada para a s obros 
de prosseguimento da construção do Ginásio Coberto do 
Centro Desportiv o de Macapá, em atenção aos termos do 
Edita l de Tomada de Preços n° 11 /72-SOP. 

III - Objeto, Localização e Forma de Execução dGs 
Serviços 

1. Objeto do Contrato: - A Empreite ira se obriga a 
executar em regime de e mpreitada global, as obras de 
prosseguimento da construção do Ginásio Coberto do Cen
tro Desportivo de Macapá, correspondente a clonclusão da 
1 ª etapa, 2ª e 3!! e tapa, compreendo os seguintes serviços: 
Parte da estrutura, paredes de mate riais diversos, revesti
mentos, pavimentações, estalações, esquadrias, pintura e 
serviços complementares da obra. 

2. Forma de Ex ecução: - A Empreitein se obriga a 
executar os serviços na forma deste contra to, obedecendo 
integral e r igorosamente as descrições, plantas, projetos e espe
cificações fornecidos pela Seeretaria de Obras Públicas, pas
sando t ais documentos a integrar este ins trumento, inclusiv e 
O!l que se referem a alterações introduzidas ou admitidas 
pele GTF-AP, com o acordo da Empreiteira. 

3. Mão-de-obra: - A Empreiteir:~. deverá manter um 
engenheiro para reprPsentá-la em matéria de ordem técnica 
e suas r elaqões com a fiscallzaçlio na obra. Os mestres de
v erão ser pessoas de experiência e idoneidade t écnica e 
pessoal comprovada, e deverã& estar habilitados a presta
rem quaisquer esclarecimentos sobre os serviços. 

IV . Preços, Pagamento, Dotaçõu e Empenho 

1. Preço: - O GTF-AP pagará à Empreiteira pela 
execução dos serviQOS objeto deste contrato, a quantia de 
Cr$-464.517,93 (quatrocentos e sessenWl e quatro mil, quinhen
tos e dezessete cruzeiros e noventll e t rês centavos). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
será feito pela Tesouraria dG~ GTF-AP, logo após rigorosa 
fiscalização e aceitação pela Secretaria de Obras Públicas, 
dos serviços realizados pela Empretteira, em parcelas iguais 
ou superiores a 20% do valor do cont rato. 

3. Dotações: - As despesas decorrentes com a exe
cução deate contrato, ocorrerão à conta das dotações 
a seguir: 

a) Fundo de ParticlpaçAG de Estados, D. Federal e 
Territórios, Programa Educação AP-0904.102.2 ( comtrução 
de escolas), 4.1.1.0, Nota de Empenho n° 2.922, no valor de 
Cr$-200.000,0'1, do corrente exercício. 

b) Fundo de Participação de Estados, D. Federa l _e 
Territórios, P rograma Educação AP-0904.102.2 (ccmstruçao 
dt escolas), 4.1.1.0. no valor de Cr$-114.517,93, a empenhar 
no corrente exercicio. 

c) Imposto Único s/Mioerals do Pais, Programa Edu
cação AP-0964.102.2 (construç~o de escolas), 4.1.1.0, no valor 
de Cr$-150,000,00, a empenhar no corrente exercício. 

4. Empenho: - As despesas de que trata o item ltn
terior, (letra <a>> ) foram empenhadas através da Nota de 
Empenho nQ 2.922. As demais despesas serão empenhadas 
pe los recursos mencionados. 

V. Anda mento 

1. Cronograma: Os serviços terão andamento previsto 
no cronograma aprovado pela Secretaria de Obras Públi
cas, admitida a tolerância máxima de lO%. 

2. P razo: - O prazo par a a execução dos serviços 
omjeto deste eontraio é de (300) dias contados a partir 
lle 16.02.73, o qual espirará em 12.12.73. 

3. Mulb1: - A Empreiteira ficará sujeita à multa mo
ratória de Cr$ 464,51 (qJatrocentos e sessenta quatro cruzei
ros e cinqüenta e hum ce ntavos), 

VI. Fiscalização e Aceitação dos Serviços 

1. Fiscalização: - O GTF-AP fiscalizará à Emprei
teira através da Secre1arla de Obras P úblicas, que mantctrá 
açãei fiscaliza :!ora de modo sistemático e permanente de 
maneira a ü.zer cum ,.>rir o· contrato e seus anexos. 

2. Ace!taçã0 dos Serv iços:- A Secreta ria de Obras Pú
blicas aceitar<t os servi ;os que estiverem de acordo com as 
e specificações. Os serv ços ou operá rios que não correspon
dam às neces;;idades da obra e às condições pactuadas, ca
berá à Empreiteira refazê-los ou substituí-los dentro 
de 48 horas. P. aceit ação final dos serviços não acar retará de 
modo a lgum ,1 exoneração da Empreiteira e seus técnicos 
da responsabi'idade civ,l e t écnica por eventos decorrentes 
ou r elacionados com a execução dos serviços convenciona
dos e dados como aceitos. 

VII. R escisãG do Contrato. 

1. Rescisão: - O contrato poderá ser rescindldF 
unilateralmen~e pelCD GTF-AP ou bilateralmente, atendGT 
sempre a conveniência Administrativa, a critério do· A:P,oid a 
caberá a rescisão do contrato independe[;lte de interpelação 
judicial eu exira- judicial, quando a Empreiteira: 

a) Não cumprir quaisquer das suas obrigações con
tratuais; 

b ) Transferir, no todo ou em parte os serviços con
tratuais sem a prévia uutoriza~ão tio GTF-AP; 

2. IndenizaçliG: - Na hipótese do item I desta cláu
sula a Empreiteira cab·!rá r eceber unicamente os valores 
dos serviços executados até a data da rescisão do contrato. 

VIII. Fôro. 

Para as ques tões decorrentes deste termo de contrato 
elege-seo fôro de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá. 

Eu, Délcio Ra mE>s Duarte, Chefe da Seção de Expe
dientes da Secretaria d e Obrai Públicas, lavrei o presente 
termo em quatr o (4) vias de igual teo11 e forma, para um 
só efeito, que vai datado e ass inado pelas partes conven
cionadas, pelas testemunhas e por mim. 

Macapá, 22 de outubro de 1973. 

Eng9 Joaquim de Vi lhena Netto 
Secretário de Obras Públicas 

Allrio Màrques de Souza Rodrigues 
Empreiteira 

Ilegível 
Teste munha 

lleglvel 
Testemunha 

Délclo Ramos Duarte 
Chefe da Seção de Expediente da S OP 


	

