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ATOS DO PODIH EXECUTIVO 
(P) n2 10211 de 30 de &ete mbro de 1974 

O Governador do Território Federal d0 Amapá, no 
uso das a•rit&ulçõea que lhe silo confel'idu em Lei, e tendo 
em vlata o que cc:mata do Proceaso nº 938/74-SOP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar nos termos dos artigas 72 e 73, 
da Lei n.o 1711, de 28 de outubro de 1952, Kllnger Fontlnele, 
ocupante so cargo de Assistente Comerch1l, n ivel 12-A, de 
Quadro de Funcionários do Governo dest e Território, pàra 
exercer acumulatlvamente, em substituição, a função grati· 
flcada sfmbelo 7-F, de Chefe da Seção de Expediente da 
Se~:retarla de Obras Públicas, do Qua dro acima referido, 
durante o Impedimento de seu titular que se encontra em 
gozo de ftrlas regulamentares. . 

Art 2.0 - Revogada• as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrilio, em Macapá, 3\l de setembro à e 
1974, 852 ele República e 322 da Crla9ão do Ter.ritório Fecie
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Secretaria de Obras Públicas 

Comiulo de LldtaçAo 

(Podaria n2 058/74-SOP) 

RELATO RIO 

A Comlssio abaixo firmada , reuniu-se nesta àata para 
proc~ader a análise das prapo&tas apresentadas pelu firmas 
concornntu à execução dos serviço• de reforma geral do 
Subpesto Médico de Porto Grande, constante da Carta 
Ctmvite n2 22/14-SOP, tomando por ~ISe os valores regis· 
trados no quallro comparatiyo a seguir: 

I'IRMAS 

Ciolli>tan Const Com. Ltda. 
Amazônia Const. Com. Ltda. 
J . P. Miranda 

Propostas 
Cr$ 

70.105,00 
39.031,00 
46.905,00 

Prazo 
Dias 

46 
30 
45 

Procedida a análise das propes\as, dentro elos critérios 
pré-estabelacldos ftO ato convocatório, verlficcm-se que a 
preposta vencedora foi apresentada pel11 firma Amazônia 
Oon••ruções e Comércio Limitada, aujo valor global é ele 
Cr$ 19.0lll,OO (trinta e nove mil e trinta e um cruzeir()s) , 
cem Jrazo de 30 dias. Referida proposta corresponde, apr.o
ximaclamente, a 12%, a mais , ào valor do orçamento eatl
matAvo elaborado por esta Secretaria, no mo&taote de 
Gr$ 34.921,00, conforme eonata das fls . 12, colo Prooeaso n2 
'149/74-SOF'. 

Concluindo, cleoidiu a Comissão Que a proposta mais 
vantajuaa para a Adminlatraoíio terrl\orlal foi apresentada 
pela firma Amazônia Constr1.1çAo e Com•ralo Limitada. 

Macap~. 12 de ntembro lle lt'r.. 

Maneei A!lt&nltt Dfu - Plul•ente 

Dou1111 J..obate I.eJel - Meabr& 

Jeaqulm de Vllheaa Neto - Memltte 

Eztq\llaa JUbelre de Aula - SeentbiCi! 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notificação 

(Pelo Prazo de 05 Dias (c1nco) 

Pelo presente edital fica Notlfi(!ado Perlmet ra l In
dústria e Comércio Ltda., atualmente em lugar incerto e 
n!lo sabid", reclamada, juntamente com Constlrutorn Mendes 
Júnior S/ A, nos autos do Processo n.0 1005/ 74 em que 
Benedito Ferreira Franco é r eclamante, de que há a udiência 
inicial nos autos do aludido processo, às 12:00 h or as do dia 
24 de Outubro .do exer cido ~:orrente, na sede desta Junta, 
à Av. Procópio Rola, n 2 294, n esta Capital. 

O recla mante, dizendo que começou a t rabalhar para 
as reclamadas no dia 10 de abril de 1974, na função de 
carpinteir o, mediant e o salário-hora de Cr$ 2,00 pago men
salmente, e que, tendo s ido dispensado, injustamente, no 
dia 28 de abril de 1974 não recebeu seus direitos, anim 
sendo, reclama o pagamento das seguintes parcelas: avi9o 
prévio- Cr$ 480,00; férias propor cionats-Cr$ 40,00; 13Q salâriG 
Cr$ 40,00; sa lário retido-Cr$ 238,00; horas ex tras, FGTS e 
Anotação de Carteira com valer IJ(quldo, perfazendo _um 
total liquido de Gr$ 798,00, além das parcelas llfquidas. 

Na audiência, a reelamada terá eportunidade de ofe
recer as provas que julgar necessárias, con stantes de do
cum{:ntos e t est emunhas, estas no m~ximo de S (três). 

O seu niio comparecimento importará no jul gamento 
do feito à sua revelia e, na aplicação da pene de confissão 
quanto a matéria de fa to, podendo se fazer repreaentar 
por preposto que tenha conheciment~:~ doe fa tos , e, cujaa 
deolarações a obrigarão (as reclamadas). 

Secretaria da JCJ/ MCP, 01 de Gutubro àe 1974. 

Euton Ramoa 
Chefe de Secretaria 

Prefeitura Municipa l de Macapá 
APROVO 

Cleiton Figueiredo cte Azevedo 
Prefeíto Municipal 

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do 
ano de hum mil , novecentos e setenta e quatro 
(1974), às dez hoPas (10:00), na sala do Gabinete do 
Diretor do Departamento de Administração, situa
da no Palácio 31 de Março, prédio sede da Prefei
tura Municipal de Macapá, na Av. FAB nº 840, 
nesta cidade de Macapá, capi1!al do Terrritório Fe
deral do Amapá, sob a Presidência de Clodoaldo 
Carvalho do Nascimento, Diretor do Departamen
to de Administração, reuniu-lle a Comissão Perma
nentte de Licitações, designada pela Por;taria rt.0 ... 

211/74GABPMM, de 27 de julho de 1974, que con
tou cGJm a presença dos seguintes membros: New
ton Douglas Barata dos Santos, Cheie da Alsesso
ria Técnica; Nelson Ferreira dos Santos, chefe da 
Contadoria Geral; Raimundo de Souza Martins, 
chefe Gfi Cadastro Técnico Municipal; Jod do Ro
sário Pestana, Diretor do DOV e Raimundo Oliveira 
Alencar, chefe do Serviço do Matenial; com o objeto 
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At< Repll rliçiicF> Fti hlir!l ~l r X P.E D I E N T E I .u Re.,art!ções J>úblinu 
rurltorl&ls dendo r€'metttr ; .l clagir-littl'o àe aaslnaturu 
o expedleut1• destinado ri pu- 1 -

1 aau.ala reoovl\dfls até 23 de 
bllcaçào n ellte DIÁ I-i iO OFI- 1 IMPRENSA OFICIAL revereiro de cada ano 1 àa 
ClAL dillrinmente, até às 1 inietadas, em qua!nuer époo11 ........ , 
lll·3'J horas. exceto ;, os Bába· . DIRETOR pelos órg!os compett!lltes. 
uH! qnBuoo lieverl!~· fuê-to r> .• a?·los· de Andrade L t 1 A fim de po11ibllita.r a 
.. t~ àa 11:50 horas. f ' r on PS remeua de valores II OOI!Ipa -

As r tl'la.rlll \:ÕON pertinen- •• • • • • • • ·aba dos de estlarecinwnte~6 
teH à matéria retr :• 11 ídn lO!> DIÁRJO OFICIAL : quaato à aua apflca~&o, 6nli· 
'llii08 lle er roJ JJ oru1 fC ea, lmpret eo nas Ot,I.J!nlla da lmprenst. Ofi cial oitamos usem <:l' interes:-a .!M 
oeverlo ser ror~ada'> por MACAPA - T. F. AM t'\ PÁ i prettrtonclalrnute da' qUE' nt• 
\\ieríto. à Seç.< o tfe Hedação, * • .. • • •"' • vale postal. 
aau 9 As lS: .'ln hurns. no má- A S S I N A T U R A S Os &uplementos 81 , dl-
ximo até 72 h o r 11 !1 e{}t.li ~ Anual . Cr$ 25 ,00 I çõe11 dos órgQ os oficial!! só 
~afda dos órgão~ t•ficiais. S emestral. 12,5(, 1 se torneeer(l" an11 asl'ina r.teh 

Os o rlginL I ~ cteve r!.i c. ser · qoe as IOJi ,;tlnrE'rn no a:n c1a 
rlatllog l'llindGb t' auteuticatloe. Trimestral 6,25 I assinatura. 
fessalvudas, por que111 de nl Número avulso. " o.::W : o runclona rw público !e-
.. u 'l ·a,;u rr.s ~' •·11 Pl'd''"· * •• • • • • • I dera!, tel'à um dot>conlo dt-

...:.xcetu etla& li f' pare 1, I:' X- • BR P SlLJA - t:.ste Diário Oficial é t>nrontrad!: :::o: a ie1tu- 100, i' r f er . , ~ t 
, 

1 
, I ra r.o 3alão l'<acJonal e Internacional da Imprens::~. cta lO· 

6 a az JUB a • 
e ror, que f er l'll R c n p r 1 CO O!-'ER PRESS 8 .. 11 1 .· 1 H t l i de11como. th v era provar esta 

OI!Uais b9 ast.i natu ra !l podn- - __ ' _ • 0 " • ra~J ~n.!::~1111 -.0 e '· · Cl •ndiçi\o o ~ , 11 tn da a l'l~i na lll•·u . 
11e-fio torutl", 1·m qu11 !qu1 t' Pnru !sc!lÍtar ao~:o assinao- J A fim ele evitar ec•luçêo 
t-pocu. pnr ~~'I " 1p r ·, t· ~ I'U un, tes ,, verHicaçê.o do prazo de de contí u1ddade n o 1ecc b i- O eusto dt> cada ex em p! flt 
'IDO. vall6adP de ~ ua11 t<Eshteturaa, me r. to doP j01 tNliS, cl <' v e m atra~Rdo ci os órgii• · ~' . [!. 

A• nsslnutt~rn• veucldat~ 
noderão ser s u s pen~us BE'D• 
ni~;o prévio. 

na pfl r tl' : upr riM do ender~- os ft.!(t> inant <'S providenciar a ciz>l11 Rerjj, nu venda tlvt.lco 
ço vão 1mpresos o número respH.:Iiva rer;ovaçüo com ucr~!ocida de l'r$ 0,01 se da 
o o tullio IIP rc gistro o mês e aste<: édência míuímu ele t r ín- mesm o ano. e de Cr$ :·.oo 
o Ru e• t-D J que findar~. tu {30J -dil!~ . por auo dor orrictu. 

--------------------------------- ---------------
de rece ber, examinar e julga r as propost9s para 
fornecimento de 2.530 S<JC0S de cimento comum à 
Prefeitura Municipa l de i\ 'ac2pá. na forma do Edi· 
ta l de Licítação Públira - Tc •mad a de P re ço 
nº 05/ 74SM, de 11 dE st- t e mbro de 1974, publicado 
no Diário Oficial do Govt~ rno do Te rritório Fede
ral do Amllpá n.0 1889, edição de 5.8 feira , 12 de 
setembro do a no t-m curso. A licita~ão em foco, 
compareceu em atenção aos te: m os do edit 11 l, ape
nas a firma EmpTesa F restaçóo de Serviços do Ama· 
pá - EMPRESAP , C.G.C. (M.F.)05.971.908. A 
hora pr evis ta , o S e nhor Presidente deu por inic.iados 
os trabalhos qu e constarAm de : a) rece bimento da 
propo~ta; b) Leitura do Edita l; e c) Leitura da pro
posta apresentada pela firma em referência , a qual 
esta formulada n os t e rmos abaixo: 

Nome dos concorrentes 
1 

Preço-Saco I Loca l de 
Entrega 

;-----~--

- Empresa Presta!,!ãO de Servi-
ços do Amapá Cr$ 28,oo Almoxarifado 

- Obs: a} pagame nto: contra-
entrega 

b) valid. propost a IOd. 

A Comissão por Ulnani.mid~:~de de votos, vis to 
que não houve outro concorren t e à lkitação, e 
t endo em vista, ainda, que a ofe rt& est á de ntro do 
preço vigente no mercado local , consi.denou vence
dora a proposta acima , apresentada pe la Empresa 
Pres taçiio de Serviços do Amapá - EMPRESAt' -. 
E, como nada mais h ouv esse a tratar, o senh or 
Preside nte da Comissão deu por ence r rada a reu
nião e determinou a lavr atu ra da presente Ata, 
qut> d e pois de lida e achada conform e, vai assina
da pt>lo senhor P residt' nte e Membros da Com issão, 
a qual se rá, a seguir submetida à supe rior apre
ciação do Exct>lentíssim o Senh cr Prefeito Mu nici
pa l, para homologação na fo rma da legis lação vi
g ente, Decreto-L'!i nr. 200/ 67. 

Macapá, 27 rle setembro de 1974. 

Clodoaldo ~arvalho do Nascimento 
President e 

New ton Douglas Barata dos Santos · 
Membro 

José do Rosário Pastana 
Membro 

Nelson Ferr eira dos Santos 
Membro 

Raimu ndl'l Oliveira Ale ncar 
Membro 

PrefeituTa Municipal de M acapá 
Aprovo: 

Cleiton F igueiredo de Azev~:do 
Prefeito Muntcipal 

f\ta da reunião realizada, em 30 de setem b ro 
de 1974, conforme Ed ital n º 06/ 74SM, para aquisi
ção de Câm aras e Pneus destin ados à Prefeitura 
Municipal de Macapá: 

Aos trinta (30) d ias do mês de setembro do 
ano de hum mi l novecentos e s etenta c qu atro 
(1974), às on ze (1 1:0 0) horas, n o Gabinete do Di
ret o r do Depa r t amento d e Administração, no pré
dio, secle, da Prefeitur» Municipal de Macapá, na 
Av . F .'\ B n º 840, nesta cidade de Macapá, capital 
do T e rritór io F e 'ieral d o Amapá , sob a pr~sidên
cia d e Clodoaldo Carvalho do Nasciment0, Diretor 
do Depar~amento de Administr ação, reu niu-se a 
Co!T)o'issão Perm~nente de Licitaçõer /PMltJ, segundo 
a Po rtaria r .0 2 11 / 74 -GAB-PMM. de 27 de julho de 
1974, que cont ou oom os m emb ros, a saber: New
ton Douglas Barata dos Santos, Assessor Téooico: 
N e lson Fe r rei ra dos Santos, Ch f' fe da Contadoria 
Geral; José d o Rosário Pastana , Diretor do Depar
tamento d e Obras e Viação; e Raimundo Oliveira 
Alencar, Ch e fe do Serv iço do Material , para rece
ber, examioor ~ j ul gar as propostas objetivando o 
fornecimento d e pneus e câmaras à Prefeitura Mu
nicipal de Macapá , na conformidade do dispvsto no 
Edita l n .0 06/ 74SM, de 11 d e setembro em curso , 
publicado no Diário Ofioial tio Governo do Terr;i
tório Federal do Amapé, n.0 1889, edição de 5.3 

feira, dia 12 de setembro expirante. É oportuno 
refertr que e~ta reunião, de acordo com o edital 
anteriormente citado, estava pr evista para o dia 
28 que, por não ser dia úti l , fícou transferida para 
esta data, primeiro dia útil subs~quente , segundo 
normas usuais de Administra9ão. Dando prosse
guimento aos trabalhos, o sr. Presidente, cient ifi
cou aos p resentes que, quatro ( 4) empresas haYiam 
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~ncami!Jhado expedil•nte à Comissão, com o ob j··
livo d e concorrerem à Licitação, a saber: LUCOMA P 
Amapá Lubrificent~s e Combustívei s Ltda ; Impor
tadora de Ferragens S / A; MS{cos Marcelino & Cia. 
Ltda e Mitsui Brasileira Importação e Exporta ção 
Ltda., a prim eira com Fede em Macapá e as dem ais 
sedhtdas em Belém, Estado do Pará. A h0ra previs
ta , pelo sr. Presidente , foram abeJt<·S e lid a~ as pro
po!!tas, cujas ofertas estão evidenciadas no Mapa de 
P reços n.0 06/74 SM, de 01.10.74, em a nexo. E opor
tuno sali entar. cjue os materiais cotados pela Impor
t adora oe F errngens S/A, são fabricados pela «Fi
restone», enqua nto que, os oferecidos pelA Müsui 
lmp. e Exp. Ltda. são produtos r!a «Bridgestone», , 
P.stes, provià0s de prot etores. Segundo o critério 
obsc> t v a de pura licitação d e materiais dessa nature
za. a Com1ssão opina pela homologação das com
pra s. consklera ndo o meno!' preço e a m elhor qua
lidade do prod uto, E, como nada mais houvesse a 1 

tn:J tar, o sr.. Presidente da Comissão d eu por en
cerra da a reunião e mandou lavrar a presf' nte &ta . 
que depois d e lida e achada conforme, vai a ss ina
da pe: lo sr. Presidente e Membros da Comissão, a 
qual será a seguir . submetida à supe r)or 'J (He ~ ia 

ção do Excelentissimo Senhor P refeito Municipal 
pa ra homologação na forma d a lei. 

Macapã, 30 de setembro de 1974. 

Clodoaldo Car valho do Nascimento 
Pr esidente 

Newton Douglas BaratP rios Santos 
Membro 

José do Rosárro Pas tana 
Membre 

Nelson Felireira dos S!lntos 
Membro 

Raimundo Oli'veira Alencar 
Membro 

Prefeitura Municipal 
D. A. -- Serviço de Material 
M _. Mapa de Pre~os 

Tomada de Pr-eço n.0 06/74-SM 
------~-------------------------------------- -----------------------------------------

F O R N E C E D O R E S 
LU COMA P-Ama-~ Importadora IM arcos Maree- I Mit~u • Brasi-

l pá Lubriflc. e de Fer ragens Uno & CICJ. !eira Imp. 
Comb. Ltda. S/ A. Ltda. Exp. Ltda . 

I 1.486,oo -;-----9-3..:..o-,o-o----:-I-----N--.G:-.--_!_--~-r-·r-.c-:.---

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO MATERI AL 

(11 
02 

113 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Ia 

Pneu 900 x 20 - 12 Lonas, tipo transpor te 
P neu 1100 x 20 - 12 Lonas, tipo TR-315 ou AT 
(Borra~:hado) para qua lquer tipo de est rada pa
vimentada ou não 
Pneu 900 x 20 - 12 Lonas, tipo Militar 
P neu 900 x 20 - 12 Lonas, tipo GG lame i-ro 
Câmara de ar 900 x 20 
Pneu 825 x 20 - 10 lona s, t ipo Transporte 
Câmara d~ ar 825 x 2e 
P neu 650 x 16 - 6 lonas, tipo T ranspor te 
Pneu 710 x 15 - 6 lonas, tipo Camp. Supre mo 
Pneu 165 x 14 - S / CAmara , faixa branca 4 lonas 
P neu 700 x 14 - 4 lonas, tipo P-67 1 I 
Pne u 560 x 15 - 4 lonas passeio P-671 
Pneu 700 x 15 - 6 lo~as, nara rolo compactador 
(liso) · I 

14 Câmara de ar 71 0 x 15 
15 Câmara de ar 700 x 14 
16 Câmara de ar 560 x 15 
17 Câmara de ar 6&0 x 16 
16 Pneu 18,4/ 15 x 34 - 6 lonas. tipo Champion 
19 Câmara de ar 16.4/16 x 84 
20 Pneu 650 x 20 - 6 lonas, t ipo Ginde Gripe 
21 Câmara de ar 1.300 x 24 
22 Pneu 1.300 x 24 - 12 lonas, tipo Super GG-RB 
23 Câmara d e ar 650 x 20 
24 P neu 1.400 x 24 - 12 lonas , tipo Super GG-RB 
2& Câmara 1.400 x 24 
26 P neu 826 x 20 - 12 lonas - tipo E M - Tra&sp. 
27 Pneu 9oo x 20 - 12 lonas - tipo US 
28 Pneu !loo x 2o - 14 lonas - tipo US Borrachado 
28 P neu 8211 x 2o - 12 1onu 

31 CAmare 7lo x 14 
30 

1 

P neu aro 7h~ x 15 -· 4 lonas 

burvações: Validade das Propostu 

1 - LUCOMAP: 

N.C. I o7o,ov I'LC. 
N.C. l.o25.oo N.C. 
N.C. l.o25,oo N.C. 

loo.oo tl3.5o N.C. 
92o,oo 69o,oo Boo,oo 
loo,oo 63,5o lou,oo 
315,00 < 37,00 350,1'0 
235,00 216,00 3\io,uo 
165,00 2o5,0IJ 350,00 

N.C. 172,oo N.C. 
135,oo 126,oo N.C. 

N.C. 34o,oo N.C'. 
N.C. :H,oo 50,00 
N.C. 34,oo N.C. 

35.00 ::lo,So 50,00 
N.C. 34,oo 60,00 

3.450,00 1.768,00 N.C. 
4oo,oo 213,21 N.C. 
5o2,oo 366,40 N.C. 
4o2,oo 19l,oo 3CJO,OO 

3.6o6,oo 1.951,00 2.850,00 
1oo,fle 46,85 . N.C. 

4.1o6,oo 2.374,00 3 5oo,oo 
4<'(1.00 191,00 350,00 

N.C. N.C. N.C. 
N.C. N.C. N.C. 
N.C. N .Q. N.C. 

l.ooo,oo N,C'. N.C. 
195,00 N.C. N.C. 

N.C. N.C. 50,00 

2 -- Imporlladora de Ferragen s S/A : Preço VigentE' at é aumento p ele C.M.P . 
S - Marco• Mareolillo & Cla Ltda 
4 - Mitsul BruUelr~ Imp. e Exp. : 15 dia s 1 contar da 

Abertur a da Proposta. 
APRO V O: 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
. Prefeito Municipal 

Clodealde Cuvslho do Nascimento 
Pre!idente 

Newton Douglas Baratll dos Santo11 
Membro 

RafmuRdo Olive ira Alenca r 
Membro 

José de Rodrio Pastana 
Membro 

Nelson Ferreira dos Santos 
Membro 

1.437,50 
l'i .C. 
N.C. 
I:.c. 

l.o3:i.oo 
N.C. 
l'I .C. 
H.C. 
N.C. 
N.C. 
rr.c. 

N.C. 
n.c . 
N.C. 
N.C. 
N.C . 
N.C. 
N.C . 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 
N.C. 

1.1 50,00 
1.299,00 
1.495,oo 

N.C . 
KC 
N.C. 
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Secretaria de Educagão e Cultura 
ASSEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

- Contrato n ." 015/74-ASSEADE/ SOAC/SEC 
- Empenho nºs 1.971 e 3.189 
- Cr$ 4.480,00 

Or$ 1.920,09 

Te rmo de Contrato que entre si ce le bram o 
Governo do Território Federal do Amapá, re
presentado pela Secretaria de Educação e 
Cultura, por este Instrumento denomina da 
Locatária e a Prelazla de Macapá, que passará 
a denominar-se Locad or (a), acordam pelo pre
sente Termo de Contrat o, ceder, mediante 
alugue l, um Imóvel de sua propriedade, mediante 
as Cláusulas e condições seguintes: 

Cláusula Prime ira - Da Cessão, Localização e Fl
nalldade do Imóvel 

O (a) Locador (a), eede a L ocatária, mediante aluguel, 
um Imóvel de sua legítima propriedade , loca lizado à Rua 
Jov!no Dinoá, s/ n .0 

- ba irro do Trem com a fl
nalldade de ser vir para functonRmento do seguinte Est abe
lecimento de Ensino: Grupo Escolar Paroquial «São Pedro 
do Belrol». 

Parágrafo Primeiro - Fica a E::oordenação de Ensino 
de 1.0 Grau, com a responsabilidade de r egulamentar os 
problemas admlnlstrQtivos e docentes, visa ndo um perfeito 
funcionamento t écnico-pedagógico do Estabelecimento, bem 
como o fornecimento de material de consumo e equipa
mevto e scolar, mante ndo para isso, permanente contato 
com o Núcle" de Apolo Administrativo da SEC/Set or de 
Material. 

Parégra fo Segundo - As dependências utilizáveis, 
&erão alugada• ae custG unitário e quantidades est abele
cidas, conforme mapa s encaminha dos a Secretaria de Ad
mlnlstraQão e FlnanQas - SAF, através do Ofício n º 
827/74-SOAC/ASSEADE/SEC, c:le 28/ 05/1974, e quadro 
1egulnte: 

ESTRUTURA 

MADitJRA 
Cr$ 80.00 

• 

ALVENARIA 
Cr$ -

C U S T O 

10 meses 

CMar./Dez) 

8.400,00 

Paréarafo Terceir o - - O velor da Nata de Empenho 
para cobertura dest e Contrato, foi objeto do Oficio n .0 

827/76-ASSEADE/SOAC/SEC, da 28/05/1974, eom demons
trativos das dependências utlllzé vels, bem c:omo seu custo 
unltblo, para estruturs em a lvenaria e madeira . 

Cláusula Se gunda - Do prazo de }ocação 
O prazo de locação e vigência do presente Contrato, 

terminartl em Sl de dezembro e com efeito retroativo a 
par\! r de 1.0 de mcrço de 1974. 

Cláusula Terceira - Do aluguel e alocação da despesa 

O aluguel mensal, será de Cr$ 640,00 (seiscentos e 
q uareAta cruzeiros) e para (10) meses de Cr$ 6.400,00 (seis 
mil e quatrocentos cruzeiros), conforme Notas de Empe
nhos abaixo, emitidos pt!la Sesretarla de Adminlstraeão e 
Flnan~as - SAF: 

Empenho Data l Valor 
N.Q Cr$ 

Programa, ele mento de 
despesa e fonte de 

recursos 

1.971 1 19/ 06/74 , 4.480,60 I AP/6901.204- 8.1 .3.2./FPT/74 
8.189 09/01/ 74 1.920,00 AP/090 1.2G4-3.l.U./FPT/74 

lsoMA ..... I uoo,oo I 
Cláusula Quarta - Da L ocaqlcl, Sublocação e 

MamttentAo 
A Looatérla nio poderá locar ou subleoar em parte ou 

todo o Imóvel ora cedido mediante a luguel e objeto deste 
Oontrato, sem o censentlm~nto prévio do (a) Locador (a), e se 
Qompromete a manter o prédle nas oendlções de hlglenize
tão e habite- se come o reoebeu, para assim restitui-lo ao 
(a) Loudor (a), filado o prazo de vigência de11•• Contrato. 

C lá usula Quinta - Da ExecuC}ão das Despena 

Aa despesas refuldas na cláusula T erceira, ao111 
efeito retroativo a partir de 1 t de Março de 1974, 1erão 
executadas pela Secr etaria de Admlnfltrawlo e Flllaniae -
SAF, atravéa rte s u11 Dlvfsio fie Finanças -- DF, media nte 
emissão e remessa de recibo próprio, pela SAcretaria de 
Educação e C ultura - SEC, ficando as despesas de água e 
luz por conta do {al Locader (a). 

Cláusula Sexta - Da Entrega do Imóvel pelo (A) 
Locador (A) 

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entreflar o 
préàio à Locatária, objeto deste Contrato, em perfeitas cen
d ições de higienização e habitab ilidade, sem o que Implica
rá na rescisão des te Instrumento, sem pagamento de qua l
q uer Indenização ou multa, a contar do prazo de v igência. 

Cláusula Sétima - Da Renovação ou Prorrolfação 

Findo o prazo de loca qão, compreendido entre 1° de 
março e 31 de dezembro de 1974, poderá e~:te contrato ser 
renov ado ou prorrogad o, se assim convier as partes cont ra
tantes, que podt!rã& de comum acordo, modifleer E"m parte 
ou em tudo as eondlçôes nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução daa Chaves 

As chaves tio prédio ora 1111rlldo mediante aluguel, 
sttrão devolvidas pela Locatária , findo o pr azo de vigência, 
em 31 de dezembro de 1974. 

Cláusula Nona - Da Fesolsão 

I) não cumprimento das obrigações deflnfda~ neste 
in strumento, implicarA em sua denúncla e consequ.,nte res
cisão, por qualquer das parte• contt·atantes. 

Cláusula Décima - Das Queatões Juàlclárias 

Para dirimir quaisquer àúvldas sur gidas durante a 
vig~ncl a deste Contrato, fica eleito, de comum acordo, o 
For9 da Comarca de Macapá. 

E, por eatarem aulm Ele aoordo, Loc11tárla e o (a) 
Locador (a), ratifica m o pruente Contrato, flrmaAdo-o com 
suas assin atura s e rubrlcan<lo todas 11s suas folhas, na pre
sença de dUBI (2) testemu nhas, que Igualmente o aulaam e 
rubricam, a os (03 ) de aetembro de Hum mil , novecentos e 
setenta e q uatro (1974), sendo este doeumento redigido em 
cinco (11 ) vias de igual teor e forma. 

Macapá-AP, 08 de setembro de 1974. 

Dr. Leon11rde Gomes de Carvalho Leite Neto 
Secretário de Educação e Cultura 

p/ Lacatérla 
Dom Jo1é Marltan o 

Locador (Al 

Testemunhas: 

João Loureovo da Silva 
Assessor de Orçamento, .Avallaçllo e Controle 

Mary-Nancy Jucé Leite 
Assistente de Orçame nto, Avallaçllo e Controle 

Es tatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COAVIAP. 

Aprovado pela Asaembl61e Geral, realizada no dia ll7 de 
outubre Clle 1.973. 

IContlnuevlo de númer$ anterl•r) 

Art. 19 - É da compettncla das Auemblélu G erais, 
ordinárias ou extraordldrlas, a deltltuiçAo doa membros do 
Conaelho de Admlnlsiraqão, de J'iscallzavlo eu outro1. 

Pod~rrafo Único - Ocorrend o destltnltle que pos t a 
compr$meter a regularidade da Admlnlltraçio 011 Fltca\1-
zação da entidade, poderi a Assembléia deslrnar admlola
t rador es e censelheiros provl•tries, até a pone dos oovot , 
cuja iilelçio se efetuará no prazo méxlmo de 10 (trinta) 
dias . 

Art. 2o - O •Quorum», para Instalação da AIBembléla 
Geral, é o seguinte: 

I - ! /3 {doll tertoa) do número de auocldos, em 
eoodioões de vohr, em prlmtlra convocação; 

II - metade mala 1 (um) do1 assoclade1, em 1e1unda 
aenvocação; 

Ill ·- m lnlmo de lo (c:lez) utool .. ot, na t ernlra 
convocatão. 

(Cen•taua n11 próximo número) 


	

