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ATOS DO PODER EX~CUTIVO 
(El n.0 045 de 29 de outubro de 1976 

Declara de utilidadrt pública pariJ fins de desapro
priação, uma área de terl'a, situada no perímetro urbano 
da VIla Maia, em Santanu, com benfeitorios, destinada n 
con stru~ão de unidades hospitalares. 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usan
do das atribuições qw~ lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, do Deoreto-Lei nº 411 , de 08 cie janeiro de 1969, e 
tenrto em vista o disposto nos artigos 5º. letra <•m >> e 6~ 
cio Decreto Lel n° 3 365 de :li de junho de 1941, modificado 
pela Lei nº 2.786, de 21 de man;o de 1956, 

RESOLV E: 

Art. 1.0 - É declarada de utilidade pública para fins 
de desapropriação umr~ á rea de terra urb&r.e, de forma re
tangular com benfeitoria8. pertencent~> a Shinya Ogate. 
Percillana de Oliveira Rodrigut•s, Francisco Vieil a da Cr u/. 
e Reije H onda. 

Art. 2.0 - A área de terra refe rida no artigo anterior 
€> aquela constante da planta apensa ao pro.:ePso n° 823/76. 

Art. 32 - Trata-se de uma área de terra plana si
tuada no perimetro urbano da Vila Maia. em Santa na , de
finida no Plano de DesenvoiV'imento Urbano <:omo zona dP 
expansAo, em sua primeira etapa. Localiza-se nas Quadras, 
59, 60 e 6'T, Setor 12 e possui uma área de 63.600m2 (ses
senta e três mil e seiscentos metros quadrados), cercad <t 
em partes por arame far~ado, cuja ocupaqão é feita dn 
seguinte maneira: Quadra 59. ccup<lda por Shinya Ogata. 
com licença de ocupação n. 0 293/64- DTC, limitada pelo po
llgono ABDC demonstrado na planta anexa, com área do 
19.200m2 (dezenove mil e duzentos metros quadrados), ondP 
possui uma casa residencial co!'lstrulda em madeira com 
60m2 (ses senta me tros quadrado) e diversas plantações, 
inclusive mandioca. Quadras 60 e 67: são o..:upadas por três 
(3) pessoas, eom a Se!fuinte distrib~;~ição: I - Perciana de 
Olive)ra Rodrigues, limitada pelo pollgono EFHG, com 
áreas de 14.800m2 (quatorze mil e oitocentos metros qua
drados), onde possui uma ~asa rrtsiàencial construída em 
madeira , medindo 67,2.0m2, contendo muitos pés de p lanta-
(1Ões hutiferas; 2 - Francisco VIeira dn Cr uz, Um!tadu 
pelo po lígono IJLK, oom área de 14.800m2 (quaton:e m il c 
oitocentos mr~tros quadredos), onde possui três edifica(lões 
construidas em madeira, medindo 113,16m2, 40,00mZ e 
40,01lm2, respedlvamente. bem como inúmeras plantas fru
tífer as: 3 - Rêlje Honda, com licenqa de oeupa~!o n" 
070, T2-DT€, limitada pelo polígono MNPO, com uma área 
de 14.800ml (quat.:>rze mil e oitocentos metros quadrados). 
end~ pessul duas 12) casas coBstruldas em macltdra , Bom 
131,711 e !15,00m2, respaativamente, vem como diversas 
p tanta9Õ11& frutíferaa e não frutíferas. 

Limita-se essa área ao Nerte com a Rua Comandante 
Snlvador I!>iniz, por onde mede 290m !. continuas; ao Sul 
com a Rua General Costa e Silva. por onde mede 2!10ml. 
continues; a Leste com a 17! Avenida, poF onde mede 
240m!. e finalmente a Oeste eom a 14ª Avenida, por onde 
mede 240m!. 

Art. 4.0 
- O Governo do Território Fedaral do 

Amapá, pr omoverá a desapropr iação do área meneionadu 
no artlg~ anterior se que trata este Decreto na forma da 
Leglala;ão em vigor . 

Art. :1 .• -,- Nos termo&: do artigo Ui do Decreto-Lei 
n! 3365, de lll de junho, de 1941, modificado pela Lei n.0 

278t5 d~ 21 de março de 19511 a desapropriação é declarada 
ie oaráter urge rlte para !!feito de lmedi:>~ta lmluiio na posse. 

Ar t. 6.• - !li\e Decreto entrará em yfgor Ra cbta de 

l sua publicação, revoga das as disposlçõei e m contrÁrio. 

PaláGio do Setentrião. em Macapá, 29 rle eutubro de 
19'76, B7.0 da República e 34.o da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

lN) nº OU de 09 de novembro de 197ti · 

~ria a Comls~ão encarregadn de pt·omover a 
entrega do centro de treinamento Agropecuário 
do Amapá a universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro. 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que llie são ronferidas pelo artigo J 8, 
item li, do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Criar a Comissão constl tulda pelas seguin
tes OlP.mbro~ . Antero Duarto Dias Pires Lopes. Chefe da 
Assessoria de Planejamente e Coorde nação Geral; Júlio 
Armando Horna Çantelll, Secretário de Economia, Agricultu
ra e Colonização; Domicio Ca.npos de :Ylagalhães, Secr etário 
de Administ ração e F~mmças e Nllde Ceciliano Santiago, 
Diretor do Campus Avanc;ado do Projeto Rondon, para, sob 
a presidência do primeiro, p romover a entrega do Centro 
de Treinamento Agropecuário do Amapá à Universidade 
Federal Rural d0 Rio de Janeiro, devendo. para tanto, de
senvolver as seguintes at!v ldadas: 

I - pres tar o apoio fi nanceiro a manutençã o do 
Centro até sua transferência aquela Univnsldade; 

II ·- Irwentariar oa bens do Goverao existe ntes no 
Centro; 

III - programar a Implantação dos primeiros Cursos 
de Curta Duração; e 

IV - sugerir os recursos necessúr1os a manutençãG 
do Centr o para o período 1977 e I 978. 

Ar t. 2.0 - Autorizar a Com!Esão a baixar os atos 
necessários ao bom desempenhQ de suas at ividades. 

Art. 3.0 -- DeUntr como prazo óe existência Ela 
oomisslio o mesmo do Termo de Cessão do Centro assinade 
entre c. Governo do Território e a Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. 

Art. 4 .0 - Revoga das as disposições em contrário. 

Palá cio do Setentrlão, em Macapá, 09 àe novembro 
de 11176, 87Q da República e 34.0 da Criação do Território 
federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henn1ng 
Governador 

(P) nQ 0931i de 26 cie outubro de 1~76 

O GovemadoT de Territ<>rlo Federnl do Amapá usan
do das atribuíçõe~ que lhe são confer idas pelo artigo 18 , 
!tem Il, do D> earete-Lel n 2 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

Rl!:.SOLVE: 

Art. 1.0 - Designar o Engenheiro Mane~el Antônio 
Dias, Secretário de Obras Públicas do Governo desta Uni
dadll, p11ra viajar da sede de suRs atrli/Juições - Maoapâ -
até às cidades !!e Belém e Rio de Janelr• , no trato de 
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As Repartições Ptíblicasl 
Territoriais devcr8o remeter o 
expedie~te destinado à publi
cação neste DJARIO OFICIAL 
diariamentt> até as 18:00 horas. 

EXPED IE NTE As Repartições Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuai~ reMvadas a tê 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
Iniciadas, em qualquer épooa 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
-..:::r~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à matéria retribuída nos I 
casos de erros ou omissões, 
deverão ser fo1·muladas por 
uscrita, a Seção de Redação. 
rlas 9 às 12:00 horas, e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 horas após a saída 
dos órgãos ofieiai s. 

1ranüdo TTindade Pontes 
~~ 
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A fím de possibilitar e. 
1 remessa de valores acompo. 
nhados de esclarecimentos 
quanto a sua aplicação, soli
citamos usem os interessados 
pre!et·ellCial.mente cheque ou 
vl).le postal. 

Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 
MACAPA - T. F. AMAPA 
~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Sem~stral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
(( 25,00 
(( 12,50 
(( 1,00 

Os suplementos às edi
çêl~;;s do s órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicitarem no ato da 
assinatura. 

Os origmais deverão ser 
!latilogral'ados e autenticados, 
ressalva<la.s, por quem de di
reito rasuras e emelHla s. -..:::r~ O funcionário püblico -fe

deral, terá · um desconto de 
10%. Para fazer jus a este 
desconto, dever.á provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas. as para o ex
terior, que serfw s e m p r e 
anuais as assinaturas podeJ·
se-ão tomar, em qualquer 
época, por seis mesC's on um 
ano. 

«BRAS!LIA - Este Diário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e Internacional da Imprensa da 

COOPER PF:.ESS, no «Brasilia Imperial Hotel». 

Para facilitar aos assinan- A ~im de evitar solução 
tes a. verii_ioa~ão do prazo de de continuida-de no recebi
vr.lidade de suas assinaturas, mento doB jornais, elevem 
na parte superior do end ere- os assinantes providenciar a. 
ço vão impressos os números ll'espectiva renovação oom 
do talão de registro o mês e antecedência mínima de teinta 

As assinaturas vencidas 
poderão ser suspensas s<>m 
aviso prévio. o ano em .que findará. (30) dias . 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 
será. na '-Onda avulso acres
cida de Cr$1,00 se do mesmo 
ano, c de Cr$ 2,00 por ano 
decorrido. 

ass untos do interesae da Administração amapaense, no 
pe ríodo 29 a SI de outubro do corre nte a no. 

Art 22 - Revogadas as dis pos ições ~m contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macap~ . 26 de outubro de 
1976, 872 de República e 34º da Criação do Terr itório Fede· 
ral do Amapá. 

Arth ur Azevedo Henning 
Governador 

I P) n. 0 0936 de 26 de outubro de 1976 

O Governador do Território Fe.dera l do Am apá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo ertfgo 18, 
item li, do Decreto-Lei nº 411 , de OB de janeiro de 1969, e 
tendo em vista o que co nsta do Processo n9 15 12/76-S ES AS, 

RE SOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos t ermos dos artigos 72 e 73, 
da Lei n.0 1.?11 , de 28 de outubro de 1952, o servido1· Mil
t on d e Souza Corre:>, ocu>pante do cargo de Oficial de Admi
nistração, nfvel 14-B, do Q uadro de Funcionários do Gover
no d~s te T enltórlo, lotado na Secretaria de Etducação e 
Cultura , à dis posiçãe da Secret aria de Saúd e e Ação So
cial, para exercer acumulativamente e em substituiçi\o, a 
f unção gratificada, slmbolo 7-F, de Chefe da Seção de 
Expediente da Divisão d e Ação Sor.lal, d o Quadro acima 
referido, durante o imped imento do· respectivo t itu lar que 
se acha em gozo de f érias regulamentares, no per!oóo de 
1 º a 30 de outubro do oorrenta: 

Ar t. 2.0 - Revogada& as disposições em contrário. 

Palácio do SetPntJ-ião, em MaG>apá, 26 de outubro 
de 1976, 872 da República e 34º da Criação do Território 
Federal do Amapá. 

A r thur Azevedo Henoing 
Governador 

(P) n º 09 37 de 27 de outubro de 1976 

O Governador do T erritório F eó'1! r31 do Amapá, usan
do das abrlbulçõ~s que lhe são confel'idas p elo artigo 18, 
ite m li, do Decreto-Lei n.0 411 , d e OS de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 72 e 13, 
da Lei 1711 , de 28 de outubro d e 1952, Dauglas Lohato 
Lopes, Engenheir o, nlvel 22· B, de Quadro de Functomérios 
deste T er ritório, atua lmente no exerclcio do cargo em co
missão, slmbolo 5-C, de Diretor 1a Divisão doo Serviços 
Públicos, para exercer aoumulativamen1ie , em su bstituição, 
o aargo dg Secr etário d e Obras Públicas, do Quadro acima 
n~fer!do, i m ante o Impedimento do l'eSpéativo tltula1· com
preendido ~o periodo de 29 a 31 de outubro do corrente 
a no. 

I 
( . 

Art. 2. 0 
- Revogada s as disposições em contrário . 

Palácio elo Setentrlão, em MacapA, 27 d e outubro d e 
1976, 87 .c da Re públ!ea e 34.0 da Cria~ão do Territ ório Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

(P) nº 0938 de 27 de outubro ele 1976 

O Governador rlo Terr~tórfo Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe slio confertdas pelo ar~lgo 18, 
ltem li, do Decreto-L ei n .0 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Ar'o. 1.0 - Designar nos termos dos artigos 72 e 73, 
da L ei n2 1.711, de 28 d e outubro de J!l52 , o Ten. Ce l Inf. 
José Índio Ma chado Secretário de Segurança Pública deli
ta Unidade, pa1·a exercer acumulativamente e em substl
tul~ão, o cargo de Goverll!ador deste Terrltól'io, durante os 
dias 28 e 30 de eutubro do corrente ane. 

Art. 2.0 - Revogadas as d isposições llm contrário. 

Palácio do Sotentrião, em Macapá , 27 de eutubro 
de 1976, 87.0 da Flepúblioa e 34.0 da Crla(iáo do Território 
Federal do Amapá . 

Arthur Azeved o He nnlng 
Governador 

tPl n.0 0939 de 29 d e outubro de 1976 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribui~·õe s que lhe siio conferidas pelo a1·tlgo 18, 
ite:m II, de Decreto- Lei n9 411 , de OB de janeiro de 1969, e 
temlo em v ista o que consta do Proces so n.0 2.074/76-SOP, 

RESOLVE: 

Arb. 1.0 - Dealg mn, nos t erm @s dos artigos B 17 e 
219, da Lei n .0 1.'111, de 28 de outubro de 1952, Ellon 11e 
Carneiro , Of icia l de Administr ação, níve l 12- A, lotado na 
Secre t aria de Saúde e Ação Social; Ra imu ndo Lh·ram ento 
Ferre ir11 e Edite Barbosa Maciel, ocu pantes d o aargo de 
Escrevente-Datilógrafo, níve l 7 , lotaelos na Secretaria de 
Educação e Cultura , todos d o Quadro de Funcioná.rios do 
Governo deste Território, para, soa a presiài}ns la do pri~ 
meire, constituí rem 11 C omissiio de Inqu érito Administrativo 
e ncarregada de a puragão os fa tos consta ntes do Processo 
n .o 2.074/76-S. OP., acima m enoiona<i!o. · 

Art. 2.0 - Revogaelas as àlsl;:)osl~ões ~m cen\rárlo. 

Palácio · do Setenlirião, e m Maaapá, 29 de oububro 
de 1976, 872 à a República e 34q da Cr!al)h de Ter rit ório 
Federal d " Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 
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Pref'eitura Municipal de A1acapá 

Edita l de Alienação 

Tomada de Preços NQ 48/76-CPLMSA 

De ordem do Exmº Sr. Prefeito Municipa l de 
Macapá, faço público c dou ciência aos interessados 
nas pra~as de Macapá-AP., e Belém-PA., na con
formidade do regulamento do Código de Contabili
dl\de Pública da União e Decreto Lei nº 200/67, que 
nesta data fica aber ta a Licitação Pública para ven
da, pelo maior pr eço de veír.ulos, ferros velhos e 
outros equipamentos todos alienados e arrolados no 
processo n° 3.185/76 e autorizado pela Câmara de 
Vereadores do Município de Macapá, conforme Ofí
cio n.0 164/76-CVMM, avaliados pela Comissão dE-
signada através da Portaria n ° 132/76-GAB-PMM. 

l - A licitação será realizada na sala da Di
retoria do Departamento de Administração, no P cl

Jácio 31 de Man,:o, sede da Prefeitura Municipa l de 
Maca pá, as 10:00 horas do dia 26 de outubr o de 
Hl76 , pela Comissão Permanente de Licitações p!lra 
Materiais, Serviços e Alienações, segundo a Porta
ria n.0 006/76-GAB-PMM, sendo franqueada a pre
sença no recinto dos interessadcs ou seus prepostos 
legais. 

2 - As propostas serão recebidas no Departn
m\' nio de Admin1stração como também na Repn'
sentação desta Prefeitura em Belém- P A , sito à A v . 
Boulevard Castilho de França, n. 0 234. datilografadrs 
em duas vias em envelopes fechados e lacrados. 

::l - O objeto da Licitação tem por finalidade 
a venda pelo maior preço, de veículos, ferros V f

lhos e outros equipamentos, conforme discriminação 
abaixo e que se encontram à disposição dos interes
sados na Garagem do Serviço Municipal de Estrr
das e Rodagens, nesta Capital, para visita e exa
me, nas horas norma1s de expediente. 

3.1 - Veículos, ferros velhos e outros equipa -
mentes. 

Preço Mlnimo 
Cr$ 

Lote n.0 01 - Três (3) macaco hidr áulico, 
tipo jacaré com capacidade para dez (10) e 
quinze (15) tonela'ias, respectivamente 45o,oo 

Lote n.0 02 - Três (3) arquivos de aço 
marca PEB, sendo dois (2) tipo ofício e um 
(1), tip<• oficio e ficha 1oo,oo 

Lote nº 03 - Um a Eletrola, marca Stan
dard «SESA», elétrica, m odelo RA-42, com 
110 volts., 50/ 60, GS n .0 310621, e/rádio de 
quat ro (4) faixas, um (1 ) auto falante de 
oito (8) polegadas sem toca disco 13o,oo 

Lot e n .0 04 - Cinco (5) ventiladores, sen
do quatro (4) para mesa e dois (2) de pé, 
marca Span, Arno, Contact e Cirrus incom-
pleto 16o,oo 

Lote n.0 05 - Uma (1) Geladeira, marca 
Gelomatica, mode lo Ibesinha, tipo E-400-BR 
n.0 340422, tamanho pequeno com 2.1/2 pé 7o,ro 

Lote nº 06 - Quatro ( 4) Enceradeiras, de 
marca General Eletric e Walita- incompleta 16o,oo 

Lote n. 0 07 - Uma (1) sucata de motor 
de popa} marca Arquimedes B-22 nº 17418301 7o,oo 

Lote nº 08 - Um (1) painel p/ motor es;ta
cionário. e/regulador automático de tensão 
mod. 2.652 n. 0 3223, c; 18 KVA, marca 
WES-T ON 3o,oo 
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Lote n. 0 09 - Um (1) condensador tubu
lar para gás com virador de gelo e um (1) 
vaporador (serpentina) p 'frigorífico 3oo,oo 

Lote n.0 10 - Um (1 ) radiador, tipo col-
meia de 7/8 p / trator de pneu DEUTZ 2o,oo 

Lote nº 11 - Três (3) carcaça de caixa 
de marcha, sendo duas (2) para Chevrolet e 
uma (1) Ford Willys 15o,oo 

Lote n.O 12 - Três motores, sendo dois 
(2} assincronizado de indução, tipo ventila
dor trifásico de 1/2 HP, e um {J) de 2 HP, 
com agirador de salmoura, marcas Arno e 
General Ele tric 22o ,oo 

Lote n. 0 13 Bloco de compressor FNC 
de 30HP, tipo AJ 20 x 85 12o,oo 

Lote n.O 14 - Quatro ( 4) balanças, sendo 
duas (2) m 2rca Filizola, tipo L, capacidade 
p/ quinze {15) quilos e duas (2) Ramuza para 
1 O e 5 quilos respectivamentq 3oo,oo 

Lote nº ~5 - Um (1 ) quadro de bicicleta, 
marca Bluebird. super luxo rodado 28 1/ 2, 
quadro n.O 331670, e/garfo dia ntE:iro e tra-
zeiro sj pneu para homem 2o,oo 

Lote nº l6 - Seis máquinas d e calcular 
manual, marca Facit, Olivetti n°s. B-37959/ 64, 
407200 e 420397, incompletas 22o,oo 

Lote n.0 17 - Duas (2) m áq uinas de ca l-
cular elétrica, marcas OlivE'tti e RPmingtcn 
nº s Dl-491885 e 15D-896520 18o,oo 

Lote n.O 18 - Um (1) c a beçote, marca 
Willys 3o,o'O 

Lote n.0 19 --· Um (1) motor montado, 
marca Willys n.0 076454 25o,oo 

Lote n. 0 20 - Três blocos de motores 
marca Chevrolet, dois (2) cjeixo de manivela 
e cárter e um (1) s / cárter n°s J070 I G, 
F1229LD e 5Jl l06H 3oo,oo 

Lote n.0 21 - Quatro (4) máqui nas de 
escrever manua l, marcas Olivetti e Remin g
ton, com 140,160 e :~00 espaços n°s. 513203, 
516588 e JA 12547 25o,oo 

Lote n.O 22 - Um (1) relógio de parede, 
tamanho rr.édiv, marca Tagus s/ponte1ro 5o,oo 

Lote n. 0 33 - Uma (1) máquina de cortar 
grama manual, marca Al}t erjung's Ameise l o,oo 

Lote nº 24 - Um (1) automóvel, mar.ca 
Aero Willys, chapa oficial AC-0008, m od. 
1964, quatro (4) portas, seis (6} cili-nd ros, 
série n .0 4-1145-0427:~. com 90HP, motor n º 
4-018306, cor preta, s/motor de anrsnque e 
bateria c / rodado 2.ooo,oo 

Lote nº 25 - Um (l) carr.inhão Ch e vrolet 
Brasil, chapa oficial AC-01 78, mod. J9B5, 
série n .O C65BR1369B, com seis (fi ) cilindros, 
140 HP, motor nº 650628 B, com Ch assi s 
cort ado, diferencial incompleto s/feixe de 
mola tra~eiro, carburador, bomba de gasoli
na, motor de arranque, gerador. bate ria, 
caixa de marcha, rodado e hidrovácuo 8oo ,oo 

Lote n. 0 26 - (1) Pick-Up , marca Chevrolet 
Brasil, chapa oficial AC-0277. modelo 1966, 
tipo C-14, série n.° Cl4-AZBB0-311P, com 
seis (6) cilindros, 160 HP , motor nY 5JllOG, 
coP azul e branca cj caixa de marcha, d ife
rencial incompleto s/ sis tema di Anteiro, setor 
de dineção, motor de arranque, bomba de 
gasolina, gerador, carborador, bateria e ro-
dado 5oo,oe 
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Lo~ n.0 27 - Uma (1) CamionetA Rur.!'ll 
Wmys. ch apa oficial AC-0172, mod. 1968, 
série 88322· 00031 '71, com seis (6) cilindros, 
90 HP, m otoz; n.O 9-3319!'i9, cor cinza e 
branca, ~/sistema ::liante1ro e trazeiro com
p leto caixa de marcha, somen te cem três 
(3) r odados, sjm0to r, de arranq ue, ca rbu ra
dor, alternador, bomba freio , transmissão e 
setor de direção 6oo,oo 

Lote n .0 28 - Uma (1) caçamba bascu
lante Chevrolet Brasil , chapa ofic ial n.0 1.31, 
modelo 1966, série n.O CG4ZB140, motor nº 
ilegível, sEis {6) cilinc1ros. cor verd~ diferen 
cial incom pleto, sistPma dianteiro ·incomple-

, t0 s/caixa de marcha, feixe de mola t razei
ro, radiador, bomba de gasolina, carburtador, 
alternador, bomba d e freio, aparelho d e hi-
drovácuo , transmisr,ão, basculante, rodados Goo,oo 

Lote n.0 29 - Um {1) caminhão t:>hevro
let Brasil, chapa oficial AC-0218, m od.l966, 
série CG53ZBRl5544B, co m 14Y HP, motor 
n.0 6Jl007G, com seis (6) cilindros, cor ver
de, sistema dianteiro e traze iro incompleto, 
caixa de marcha incomplet a sjsetor de di
reção, carcaça de embrf'agem, motor de ar
ranque, bomba de gasolin~a, distribuidor car
burador, bomba de frei o e npa relho hidro-
vácuo l. ooo,oo 

Lote nº 30 - Uma {1) Pick- up , Willys, 
chapa oficial AC-0090, modelo 1969, série 
89121-010037, 90 HP, motor nP 159606, · seis 
(6) dlindros, cor azu l, com caixa de mflrcha, 
sistema diante iro e trazeiro incompleto s/ 
um cubo, semi-eixo, motor de arranque, car-
burador, alternador e d istribuidor 

Lote n .0 31 -Uma (J) Kombi, marca 
Volkswagen, modelo J9G6, tipo funebre , 45 
HP, motor 123703, série 102:566, cor preta, 

45o,oo 

1.200, chapa oficial AC-0163, funoiollla ndo 5.ooo,oo 

Lote nº 32 - Uma {l) Pick-up , marca 
Ohevrolet, americana, chapa oficial AC-0146, 
motor J08:HG, modelo 1956, série 3A5Tll0974, 
cor amarela com Chassis longo , caixa de 
marcha, rodados, sistema dianteiro e t r azei- I 
ro completo s/radiador, motor de arranque, 
bomba de gasolina e distribuidor 1.5oo,oo I 

Lote nº 33 - Uma (1) camioneta, tipo I 
ambulância, marca Chevrolet americsna, 
3.800, chapa oficial AC-0055, modelo 19fi6 ) 
série 3G56T-017549, cor braAca, c j chassis 1 
longo, rodados, sistema dianteiro e trazeiro · 
completo, caixa de marcha s/ motor de •

1 

arra n1que e para brisa 5oo,oo 

Lote nº 34 - Um {1) Jeep Ford Willys, 
Standard . modelo 1971, chapa oficial AC-0415 
motor nº 392471, com seis (6) cilindros, sé
rie C62AA-337443, <!OI' verde com 90 HP, 
tipo de quatro {4) portas 4.5oo,oo 

Lote n .0 35 - -- Uma Kombi, marca Volks
wagen , modelo Hl69, tipo passeio, com 60 
HP, motor n .0 PBH-68.860, série B!l-1~3.173 , 

de quatro ( 4) cilindros, cor vermelha e 
branca , com seis (6) portas, ch apa oficial 
OF -112 - funcionando 6.500,00 

Lote n.0 36 - Uma (1) -.;amioneta, tipo 
Rural, marca W illys, mod. 1969, motor nº 
397010, série nº 8-8120-f0065, com seis (6) 
cilindros, 90 HP, cor azul, chapa oficial 
AC-0407, n.0 interno 43 · 2.ooo,oo 

Lote n.0 37 -- Uma (1) P ick-lJp, marca 
Chevrolet Brasil, C-10, modelo 197o, motor 
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nº 0Ji027H, sene Ol44ABR0-5355P, com 149 
HP. com seis cilindros, cor verde servilha, 
chapa oficial AC-0227, nº interno, funcio-
nando lo.ooo,oo 

Lote n. 0 38 - Um (1) conjun to para fa-
rinha torrada de ma ndioca completa, con-
tendo o seguinte: 

Um ( 1) lavador descascàdor tipo 3 para 
mandioca; 

Um (1) ralador tipo 3 para farinha torra .. 
da de mandioca; 

Um (1) prensa hidráulica tipo 3; 

Um {1) esfare lador desmembnador tipo 3 e 

Um (1) eixo de transmissão com quatro 
(4) mancais de r olamento e polias 1.5on,0o 

Lot e nº 39 - Um (1) conjunto para fa-
rinha torra da de mandioca incompleto, con· 
tendo os seguintes: 

Um (I) la•;ador descascador de mandioca 
tipo 3; 

Um (l) ralador tipo 3 para farinha torra
da de mandioca; 

Um (1) esfar('lador desmembrad0r tipo 3 l.ooo,oo 

Lote nº 40 - Uma (l) e meia toneladas 
aproximadamente de ferro velho de diver-
6as marcas, tamanho e formas 2oo,oo 

Lote nY 4 1 - Chassis de caminhão, mo
delo C-64, marca Chevrolet Brasil, Chapa 
oficial ::~ntig a AC-0070, atual AC -ú429 , mo
tor n .O 9J07ül5, série C643JBR-24fU OB, cor 
vermelha, à gasolina com Caixa de marcha, 
rodada, sem mot!or ele ar:ranque e alterna-
dor, ano 1969. 8.ooo,oo 

4 - Não serão admit idas propostas que con
tenham preços menores r:lo que o mí nimo esti
pulado. 

5 - Os licitantes poderão oferecer pr eços 
·para itens isolados ou grupo de itens, cujo critPrio 

de julgamento será o seguintes: 

a) Se o pz:eço de. i:tens isolados for inferior a 
soma ç.l os de grupo de i tens, terá preferência este, 
cujo pagamentp será. à vista e em moeda corrente. 

6 - O lici tant~ vencedor ficará obrigado ao 
recolhim ento da respectiva importância na Tesou
r.aria Municipal, no prazo de 48 (quanenta e oito) 
horas após a apuração do resultado da presente 
Licitação e homologação pelo Exm0

• Sr. Prefeito, 
sob pena de . perder sua oferta para o concorrente 
que lhe seguir. na aj()uração. · 

7 - O vencedor ficará obrigado, após o cum
prtimento do item 6, a rE.tirada de todo o material 
objeto da presente Licitação, praz0 de 5 (cinco) 
di2s. 

8 - Poderão apresentar propostas pessoas físi
oas e jurídicas, acompanhadas de declaração fir
mando que aoeitam expressa e totalmente toàas as 
condições do Editàl, em duas (2) vias. 

9 - Será lavrada a ta circustandal dos traba
lhos da Comissão e caberá recursos ao F.xmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Macapá de· qualquer decisão 
.Proferida pela mesma. O re curso deverá ser apre
sentado ao llmo. Sr. Pres~dente da Comissão, por es
crito, nas 24 (v inte e quatro) horas subsequente da 
reunião de j ulgame!'lto. 

10 - () Exmo. Sr. Prefeito poderá anular a 
presente L ic}tação, por mera conven iência adminis-
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hattva, sem que caiba aos concorrentes qualquer I Comissão 
i ndenização ou compensação, tudo na forma do que 
dispõe o Decreto-Lei n.0 200. 

Permanente de Licitação de Obras 
e Serviços 

Macapá (Ap), 11 de outubro de 1976. 

Econ.8 Newton Doug las Barata dos Santo!! 
Pres~den te da Comissão de Lidtaoão 

C.P.F. - 016945612 

PTef"eitura Municipal de 111acapá 
DECRETO N. 0 l l4J76-GAE-PMM 

O Pref11-ito Municipal de Macapá, usand0 das 
atribuições que lhe são conferidas pelo in ciso VIII . 
do art. 66, d o Decreto- Lei n º 411 , de 08 de janeüo 
de 1969 e. 

Com fu lcro no que estatui o Decreto n .0 36/76-
GAB-PMM, de: 20 de agosto.. de 1976. 

DECRETA: 

Ar.t. 12 -Designar Luiz Carlos Camargo Buzzi, 
F un cionário da Fundação para o Desenvolvimento 
da Produção Animal no Território Federal do Ama
pá - FUN DEPRA, posto à disposição da. Prefeitu
ra Municipal de Marapá , para exercer o cargo de 
Che fe do Matadouro, correspondente ao Código 
C Al- 3, sem ômJs para a Administraçã u Municipal. 

Art. 22 - Este Decneto 
partir de 1.0 de outubro de 
disposições em con t rário. 

entrará em vigor a 
1976, revogadas as 

Cumpra-se, Jtegist re-se e publique-se. 

Palácio 31 de MRrç-o, 26 de oububro de 1976. 

Cleiton F igueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Maca pá 

Publicado n este Departamento de Administra
ção. aos 26 dias do mês de outu bro do an o de 1976. 

Jacy J ansen Costa 
Diretor do Departamento d e Administração 

Sindicato .dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção Civil do Território Federal do 

Amapá 
Edital de Convocação 

Pele prefiente Edital ficam co nvocados todos 
os associados deste S indicato em pl~no gozo de 
seus direitos sindicais a comparecei'Eml à uma f!eU
nião de Assembléia Geral Ordinária que será reali
zada no di.a 14 de novembro do exer cício corrente 
(d omingo), às 09:00 horas em primeira convocação 
e às 10:00 hora11 em segunda convocação, quanclo 
será realizado nest~ últim o horário com qu alquer 
número de associados , presentes na sede da Enti
dade, situada à Av. M~ndonça Júniol', n º 268, nest a 
eapital, para deliberam sobre a seguinte ordem do 
dia: 

a) - Leitura, discussão e aprovação da Ata de 
Assembléia ante rio r ; 

b) - Discussão e ap rovação do pedido da Su
plementa ção da Previsão OrQamentáda do exercício 
de 1916; 

c) - Parecer do Conselho Fiscal; e 

d ) - O que flcerrer. 

!!;m se tua1lando de assunto de 11uma ~mpottân
cia à Diretoria solicita o comparecimento de todos. 

Mac:apá (AP ), 09 · de novembro de 1976 

Renaudin Bdto Ferreira 
Pruidertte 

EDIT AL 

Tomada de P reljos N° 23/ 76-CPLOS 

A V ISO 

O Presidente d ll Comissão Permanen•e de Licitação 
de Obras e Serviços, des ignada através d o Decreto (P ) n2 
0':21 /711, do Exeelentíssfmo Senhor Govern ado r ào Território 
li'E>dera l do Amapá, t orna público, para conhecimento de quan
tos possam se i nteres~ar. q ue se acha aber ta a Licitação 
de T omada de Preços no 23/ 76-0 PLOS, par a os serviços 
de Re1t..rma Gera l de IDsculas no Município de Macapá. 

A licitaçã o realizar-se- á às 09:00 horas do dia 22 de 
novembro de 1976, na sa la d e Reuniõe s da Sear etarla de 
O bra s Públicas ~ito a Av. FAB, N.0 1276, nesta CBpitel. 

O Edita l e os esclarecimentos complementares serão 
fornecidos pe la Secre taria de Obras Públi c a~. na s horas 
nor mais àe expediente, no endereço lll:ima mencionado. 

Maaapá , 05 de novembro de JP76. 

Eng2 José Ai rton de Alm1·ida 
P residente em exerclcio 

Junta Comercial do Ter. Fed . do Amapá 

Documentos Defer1dos em 16 de setembro d e 1976 

A ltells ção Con tratual 

509/ 76 - Celestino P inhei ro Filho & Cia. (C.S. n.0 94) 0700 
Sedfl: Rua Cândido Mendu, 1.389 - Ma ca [Já Ap. 
As su nte: Aume nto de capital de CrS 
1.-loc.ooo,oo pau Cr$ 1.6oo.ooo.oo 

Anotações 
!iOS/78- J ú lio Queiroz de Oliveira (F.I. N9 28) 1)743 

Sede: Av. Emestlno Borces, 1224- Macapá Ap. 
Assunt o: Aumento de capital d e Cr$ 3o.ooo,oo 
para ~r$ 4o.eoo,oo . 

Soc1edades Anônimas 
!\02/76 - MineraQão Itacoat iara S. A. 0706 

Sede: Av. I racema Carv fio Nunes, 196 -
Macapá Ap. 
Assunto: Arquivament o ala (1., do Diár io Ofl
Gia l Eio Terri\órfo de n 9 2314 e 231 fi de 24 / 25 
de agosto de lllq6, que pu bl icou a Esaritura 
de A ltara~ão dtJ Contrato S gcial d11 Mhlera
ç!io Itacoatfara Ltda., e d e s ua trandar ma
ção en1 S.A., bem eome o El.O. n Q 2318 de 
3o.o8.76 com as re~pectfvu erretAs. ln eluslYe 
OertldAo N.0 il61l9 l!le 05 de agosto d e 1976. 

lHI6/ 76 - MinePIIfiAO ltllcoaiiRr a S .A. 0707 
Sede: Av. Iracema Carvlo N unes, 196 -
Macapá Ap. 
As .mnto: A~trquivamento da Aba da AGO . 
realizada em I 7 .04. 75 , oom a uguinte ord~m 
do dia: Leitu ra , exame, discussão e votsçãG 
do Bllanço Geral, Relatório àa Diretoria e 
Perecer do Con selho Fleaal, r E> fer eRtu ao 
exere!cio social findo em 31 de dezembro de 
1974; Eleição doe membros da Diretor ia, diJ 
Conse lho Fiscal e da Comissão a q~e se re· 
fera o artigo 13 do Eatatuto social; Ffxa ~ão 

da r emuneua\lãO dos membr os do Conselho 
Ff.sc:t}. 

1107{76- Ml~rll t;A o I t aaoatfara S.A. G708 
Sede: Av. . Ira oema Carvl o Nunes , US -
Macs pá Ap. 
Assunto: Arqulvamentc da Ata da A<50 , rea
llzsda em 10.05.76, com a seguinte ()ràem do 
a la: Leitura , exame, dlscussiio e vet!lção d() 
8a1Bn•;c Gera-l , Relatórle da Diretoria e Pa
recer do Cenaelho Fiscal refere1'1tes 110 exer
elcio social findo em 31.12.7!1 ; ltleiçiitl d~ I 
membro1 da Diret oria , do Conselho Fiscal e 
da CE~mfssl"o o que se r efer e o artlao li do 
E statuto soafal; Fixação da r em uneração dos 
membros de Censelh o Piscai. 

Pr0teção d o Nome Com ercia l 
503/76 - Universa l Tracl< Má quinas e I mplementos 

Ltda. e69J 
Sede: Av. Iplriranga , 81 - coAj . 208 - Sã o 
Paulo-S P . 
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Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contratual 

(Artigo 54 do Decr E:to nº 73.140/73) 

Instrumento - Contrato de empreitada n.0 92/ 
76-SOP (Processo n.0 2.232/76·SOP). 

· Partes - Governo do Território Federal do 
Amapá e a .f·irma J oão Victor M.oura de Ar'ruda. 

Objeto - Execução do~ serviços de confecção 
de 20 (vinte) placas de Id~ntificação de Obras. 

Prazo - O prazo conc edido para a conclusão 
total dos serviços é de 25 (vinte e cinco) d ias con
secutivos, contados a partir do 5.0 (quin1l&) dia da 
data da assinatura do Contrato. 

Valor - É rle Cr$ 25.000,00 (vint e e cinco mil 
cruzeiros), os pagamentos serão efetuados mediante 
ti' medição dos serviços realizados e aceit0s pela 
Secr1etaria de Obras Públicas, em parcelas corres-

. pendentes às quantidades recebidas pe la Contratante. 
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j Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pr:eserite Edital fica N otif icaclo Má do Fen
toja Brazão, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, reclama nte nos autos :lo processo n 2 1156/ 76, 
em que Bruymeel Madeiras SjA - BRUMASA é 
reclamada, de que deverá apresentar na Sednetaria 
da Junta de Conciliação e Julgamentó de ·Macapá , 
no prazo de 48 horas, sua Carteira de Trabalho a 
fim de ser procedia a competente baixa confor'me 
dedsão do dia :30 de setembro do corrente eno. 

Secretaria ela JCJ de Macapá,. 21 de outubro 
de 1976. 

Euton Ramos 
Diretor de Secretaria 

~~ ..... ~.~-z.=::::li~~ .. ~~~~~.,-:,~-~1"'11 

" P oder J udic irio 
Justiça dos Territórios 

Tenitório Federa l do Amapá 

Dotação - As despesas decorrentes deste Con
trato correrão à conta dos recur-sos oriundos das 
Rendas Di'ft.ersas, Programa 07070212.499, Elemento 
de Despesa 4.1.2.0., co nforme Nota de Empenho n° . . 
1.397, emitida em 25.10.76! pela Contratante. 

Juiz de Direito da Co·maTca de Jl!lacap{j 
Edital de Citação, com Prazo de 15 dias, na 

forma abaixo: 

O Doutor Benjam im Lisboa Rayol MM. Juiz 
Temporário da Comarca de Macapá, Capital ·do 
Territónio Federal do Amapá, na forma da Lei 
etc .. . · 

Fundamento do Instrumento A pr-esente 
adjudicação resulta da aprovação do Excelentíssí
mG Senhor Govt!rna dor, que houtolou a Licitação 
de Preços lavada a efeito pelo Convite n º 39/76-
0PLOS, realizada em 19.10.76, e tendo ~m vista o 
que const8 no item XVII. /\. rtigó 18 do Decreto-Lei 
n2 41 1/69, combinado com o Decreto (N) n .b· 034 
de 30.10.75. 

. 
Macapá, 09 de novembro de 1976. 

Eng2 Manoel Antônio Dias 
Dirigente da . Contratant e 

Eng.0 João Victor Moura de Arruda. 
Representante da Empreiteira 

Ministério do Traba lho 

Secretaria de Mão-de-Obra 

Extrato de T ermo Aditivo, celebrado pelo Mi
nistério do Trabalho/SMO/PIPMO - Comissão Es
pecial do T. F. do Amapá. 

E ntidade Convenente no mês de outubro 

004 - Prelazia de Macapá 

a) Número e data da Assinatura do T.A. 
06.101.004.013/7 6, de 20.10.76 

b) Número, data e valor do l~mpenho 
009 - 20.10.76 - Cr$ 9.000,00 

c) Curso e número de Treinandos 
Marceneiros 20. 

Macapá, 21 de outubro de 1976. 

L eandro Alcântara Filho 
Comissão Especial do T. F. do Amapá 

Coordenador 

Preço do exemplar: 
Cr$ 1~00 

Faz sabe r a todos os que o presente Edital, 
com prazo de 15 dias virem, ou dele ti ver~m co
nhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 

I um proceso em que é acusado Raimu ndo Francisco 

I 
Mendes, como incurso no art. 129 do Código Penal 
Brasileiro. 

• E, como tenha o oficia l de Justiça deste Juízo 
j certific eido não o haver: encontrado nesta Com arca, 
i ' não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-0 pelo 
·I prese nte a comparecer neste Juízo, no edifício ào 

Forum desta Comarca. sito à Avenida Amazonas, 
n.0 26, · esquina com a rua Cel. Coriolano Jucá, 
nesta cidade, no prazo de 15 dias, após a publica
ção, a fim de ser interrogado, promover sua defe
sa e ser notificado dos ulteriores termos do pro
cesso, a que deverá ~ornparecer, sob pema de re
velia. Para conhecimento de todos é passado o pre
sente Edital, · c-uja 2ª via ficará afixada no lugar de 
costume. Dado e passado nesta cidade, aos três 
dias do mês de novembro do ano de hum m il no
vecent0s e set enta e seis . Eu, Nino Jesus Ar~nha 
Nunes, Escri vão em Exerciojo. 

Benjamim Lisboa Ra y0l 
J uiz Temporário 

Grupo de Estudos. e Palestras Espíritas-GEPE 
ESTATUTO 

(Contlinuação do número ant;n·lor) 

rl) - prestar assistênaia esp! l'i ta e soGial aos seua 
filiados; 

e ) - manter uma «Biblloteaa» , eomp9sta de livres ele 
obras esplritas e, de educação moral. 

Capitulo II 
Dos Direitos, Categorias e Deveres 

Art. 3º - · 'O Grupo de Estudos e Palestras Espirltas, 
eompcn·-se-á de· Ilim itado número de filiados que a ~le z;e
oorr!i)rem, sem distlRçfio de •·aça, credo, oor, idade, naciona
lidade, sexo, assim discriminado: 

a ) - Fu ndadores; 
bl - Honorários; 
o) - Beneméritos. 

Continua ne préximo número 


	

