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ATOS DO PODER EX!CUTIVO 
íPJ n.0 O 12 deU de j~nei•o de 1977 

O Governador do Território Feà ... ral do Amapá, usan· 
elo nas atribuições que lhe ~ão ronff rlda~ pelo artigo 18, 
item li, do Decr·eto Lei n° 411, de 08 de janeiro de 1969, 
e tendo em vista o c. r e consta do Procl s so nQ 717 /76-SEAC., 

RESOLVE: 

Art. I º - Exnnerar, a pedido. nos termos do artigo 
17. Item I. da Lei n.' 1711. de 21! de outubro de 1952, o ser
vidor José Dias Tunaz, ocupante do t argo de Lubrii1cacior, 
nível 5, (Código A-Li02), no Quadro I uncionárlos do Go
verno des~ Territó!'io. lotado na Secretaria de Econo mia. 
Agrlonltura e Golon zação, a pRrtlr de Iº de janeiro de 1977 . 

Art. 2.0 - Re ·ogadas as dtspos'çõe,; t'm contrf.rio. 

Palácio do Setentrião, em 1\Iacapá, 13 de janeiro 
de 1977. 88º da Rep rblica e 34.0 da Criação do Território 
Federal do Amapi. 

A ri hur Azevedo H e r. ning 
Governador 

IP) n ° Otll3 de 13 de janeho d e 1977 

O GovernadO! do Território J'eceral do Amapá, usa n
do claa atribul çõe~ que lhe sl!o conf< ridas pelo artigo 18, 
i~nn IT, •o Decreto Lei n9 411 , de ( 8 de janeiro de 19611. e 
t eodo em vista o q·1e consta do Proc< sso n° 2.690/76-SOP .. 

RESOLVE: 

Art. 1 ~ - De fgn11r , no' t~:>rmos ~ artigos 72 e 73, 
ci a Lei n.0 1.711 , de 28 de outubro d 1952, José Maria 
B1uuons Tourinho . ocupante do cargo da dasse «B ~. da 
1érie de glasses de Datilógrafo, nive l 9, do Quadro de 
F ltMiQná rlos do Governo deste Território. lotado na Siecre
tHia de Obns Públicu. para exercer em substltulçic. a 
f nçilo gratificada, símbolo 7-F, de CheJe da Seção de Ex
P ciiente da referida Secretaria, durarte ~ Impedimento do 
respectivo titular a par"r de 03 de janelre do corrente ano. 

Art. 2.0 - Re vogadu as cUsposicões em contrário. 

Palácio do Se,en\rlão, em Mau pá, 13 de janeiro 
de 1977. 88º da República e 349 da Crlac;h do Terrlt6rio 
Federal do Amapá. 

Arthul' Azevedo Henning 
GovernJdor 

íP) n.0 0014 ~e 13 de janeiro de 1977 

O Governador do Território Federal de Amspá. u5an
do das atribuições que lhe siio conferidas pelo artigo 18 
Item li, do Decreto-Lei n.0 411. de I 8 de janeiro de 1969, e 
tendo em vlsta o que consta do Processo n~ 0978í76-SEGUP 

R:S:IOLVE: 

Art. Iº - Geslgnar no a termos do• ar\! gol! 72 e 73. 
da Lei nº 1711, de 2B de out1.1bro de 1982, o servidor Be
nedito Games dos Santos, Assistente Comercial , nlve1 12-
A, do Quadro d f' !?'un11lonárlos do Govern• deste Território, 
lotado n11 ~eeretula de Seg~o~rança Públf:Ja. para t~xercer 
em subi\i$1.1içh, a fun1Jão gratificada, símbolo 3-l', de Chefe 
<io Serviço da Coerdenação. rJscalizaçl.o e Informação, do 

Qua dro acima r e f t>r ído, durant~ o lmperlimenio do reapee
lfvo titular. a partir de !9 de df'zembro de 1976. 

Art. 2.0 
- Revogllclas as disposiçõf's em aontrárlo. 

Palácio do SeteAtrlão. em M:1capa 13 de janeiro 
df' 197'1 R8.'' da República e 34.0 da Cria~ão do Território 
Federal do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

1PJ nº Oll15 de 13 de janeiro rle 1977 

O Governador ct:> Território Federal do Amapá, usan
do :ias atribuições que ~he são c:onferidas pelo artigo 18, 
item li, do Decreto-Lei n.0 411. de 08 de janeiro de 11111 9, e 
t en;;h em vista o que cons ta do ProcesJo n.o 1.155 76-SEC., 

RESOLVI:: 

Art. 1.0 - Designar nos termos:do& trtiges 72 • 71, da 
Lei n2 1711 , ele 28 de oL.tubro 4e 1952, o servidor Ag~tlna1do 
Pereira de Silva. ocupante do cargo de l!lscrevenle Datil•
grafo. nlve l 7, do Quadro de Funcionários do Geverno 
deste Território lotado fta Secretaria dP J:ducii~Qo e Cultu
ra, pall-!1 exercer ecumu le tl \lamente, em aubstituielie, a 
função de Cllle te da Seção de Exped iente da referida lacre
ta ria, no perlode de 1. 0 a 31 de dezembro de li'J6, durente 
o impedimento do respectivo titular, que se encontra em 
gozo de férlai regulamentares. 

Art. 2.0 - Revoradas as disposJ,ões em untrArlo. 

Paláelo do Setentrlio, em Macapá, U de janeiro de 
1917, 811.0 da Re:Júbllca e 34.0 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Hennlng 
Governador 

Prefeitura Municipal de Mncapá 
DECRETO N~ 119/78-GAB-PMM. 

Dispõe sobre abert.ura de Crédito Suplementar e 
Anulações de Itens na Tabela Expllutlva ca de& 
pesa por órião• da Adminls\l'llçio Municipal. 

O Pretett.o Municipal de Macap~ , n~ uso das 1uas 
atribuições que lhe são conferidas pe~r lei : 

DE C RETA: 

Art. 1.0 - Fi~:a anulade na lm,ortãncla de Cr' 
158.168,00 (cento e cinquenta e oito mil, cento e uuenta 
e oito crttzelros }, no Or~amento Anallt!co do cernnte 
eAerclcl• por.: órgãos que compõem a Admlnistraçl!.o do 
Munlolplo peloli Itens daa do,ações eontorme a dflcrlmi
neol!o abaixo: 

D. O. 

4.11.0.0 - Despesa de Qaplt!!l 
4.1.0.0 - lnvestlmenioa 
4.1 1.0 - Obru Públleaa 

ftecuperaçlo, reforme . am
pllaçllo e conservaçã o dot 
préd ios públicos municf-
pala. 113.161,00 113.168.00 

D.M.lUt 

3.0.0 O - Dupens Correntes 
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3.0 0.0 - Despe'las Co rrente~ 
:u.t·.o - De;;pesa~ rle C'IJ~t~·, 

:'!.1.~.0 - Serviços d€' Tl:'rCI'ÍI " 

D. O 
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4. \ IJ () 
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De spt'sas de Capit<l 
lnve~t\mPntn~ 
Obras Públicas 
Const r u<:ão de ttmL prnça 
de "~porte em Mac pil. 
Cop~trudio de umll prac'i 
dl:' r•~po rtP em S'ln' "'na 

TO TA I 

4.5, ü I')( 

64 ( H4.( I : I 'l l líflJ O 

:!i~ ll)!l "'U 

.\rt. 1" - F.st.<> Dec rl'l' entrará em vi,:cr n'i c' ,tfl de 
s u 'l P 11blicaci\o 

Cumpr!H;P, RPgistrf-~e e Pub!iq;t<>-se 

Pa:acio 31 de 1\Iarço, 2 > dC' dl'zcmbr'> Jf' l97ti. 

Cleitnn Figueir erio de Au·veclo 
Pn•felto Munlc i pai de \In( a P<'< 

Publicado ne~tt' Dep<tr t 1mento d~· Ad'11fntst1llÇf o, a•'S 
22 df11s rliJ •n,i.s de dezembr o de 1!.176. 

.Jacy .Jan.;en Co~ta 
Dh·etor dn Depar tamr•nto dl:' Artmini \r._."._" 

Poder .l udicia r io 

Jus ti ça df'~ T~::c rritól'in;: 

Território F'eceral do .~ map< 

Jmz de Direito da Coman.:a de Maca:>á 

Edital à E> Ci tação, co'l l P razo d<> 15 dias. na 

fc rma ab:üxo 

O Doutor Benjamim Lisboa Rr.~·0l. l\'IM. Juiz 
Temporário da Comarca de lVIncap3. Capital do Ter
r itót:io Fedo al rlo Arr:~pá. na forma da Le i 
etc ... 

r,az c;abl r fi t!Jdo<; os ']liP o 1)! [ s.ontf' F. l;t· I' 
com praw rlC' 15 r!1. • \'i• ~'Tl, qu lelf' tiVE""m co
nh~>c'ImE:'nto, qu• ne~tl:' Jt ·'" corre Sf'U., trcl.nites 
um pr<'C'-S<;o Pm ,,uP (> ac•''d lo M r.ia Celi& rle Sr.u
ta Rodrigu~<: l'<'TPO ir.cl r o nn ; rt 12!-l do Códir.o 
Penal B··asi: .. ito 

E. como t"'nhd n ofk AI de J '~t1ça dt-~ l e- .Juizo 
certiftcm:l_o não o huver l '1l'ontrar-o nec;tA Comflrca, 
não sendo possível citá-Ir pessnalment <', cita-o pelo 

• present e a comparPcer nPste .1ui. o, no edifteio do 
, Forum desta Comarcl:l 1 s;to :\ A\ Pnida Amazo11as. 

n.0 2fi, esqui na com a Rt a Cel Coriolano Juu~, 

I a
nesta cidade, no dia 18.Ul 19';7, às 0!).00 horas, 

fim de St>l' 1nt E"rro~ado, p• omnver nw de f e
' c::a e c;er n•ltifi,adll doe; u teríort>E termos elo pnl
' cesso, a que _,~,·crá corr l rt>CI:'r, cob ' t Jenn de- re-

velia Para conhf•cir!'<'nto iP todc (> H sstdo o pre-
1 sente Fdital, t'uja 2u 'ia fic1Há o ixa 'a rw lugar d12 
1 "O'>tume. Dado e !)8<;"~dc nPsta l•daoe, aoc. dtzt:s

sete dias do mes 'le rl·ze:11l ro do aiJo de 
rr.il noveocentoc; f' s~t..mta e seis ( t97G). F.u, LE'al rlro 
Marques .\lb, rto. ~~'>C'l'"Vf>r.tL .Juramentado no 
exe1 cicio do Titul~ r, ~ub. c n·vi. 

B nJamirn L1sboa Ra~·ol 
Tui·; Tf mpw·úrio 

Secretana de •Jbra.;; Públiral:> 
B:xtrato dp Instrumt~nto Contratual 

(i\rtigo :14 rio Dt'crtto n° 73 14-C/73) 

Instrumento Tf'rmo de C'l ritrato n 1 O!J:?, íí-
SOP (Proce;-;so D 1

' 2 35~l,76-SOF-). 

Part es - Govern0 do Território Fede-ral do 
Amapá e a firma ERIN - [<;taleir )S Rio ~egro Ltda. 

Obj :to - Execuc;.ão do!> serv ços o e co.1strução 
de uma t'm barcação em 1 ço, de~tinada o transpor
te de carga e passageiror 

Valor - E :Ir: Cr$-.iSl!-1.750,00 (quinhentos e 
n<w~>nta e nove mil. setecentos P cinquenta crun i 
ras), valor pr oposto pela Contrat~dn. 

Prazo - Ú prazo pra ::o 
ços é de ~O (nuventa) di 1' • 

(quinto) dia apó5 a assinstur~ 

ro"lclusàu dos servi· 
't:•ntar do 5.0 

::lt~te Ocntr•ato. 
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-----------------------------------------------
Dotação - O pr~sente Co11trato s~>rá att>nd.,.io 

à conta dos ~e~uint:f's recursos: Cr$ 49!?.000,00 (qua
trocPntos e noventa e nove mil cruzeíros) oriundos 
do Convênio · .0 11 / 76-PYlO/GTFA, cr nforme Nota 
de Empenho n.O OI. de :30.11.7(} f? Cr$ 100.750,00 
(cem mil st tec ·:'l.t O!; "c;::::;:.: ~n!<t cruzeirc$) oriundos 
de It:Curi'!OS do Govern'> do THntório. v: lor essE> 
a ser empenhado no ex< rciC'if' ele 1977. 

Fundamento - A pl o::.stute adjudiC'aeão resulta 
do de3pacho rln E·un.0 :--1r. Gov~rnador, exarado às fls . 
ill) •h Pr·) 't'SSO n° 2.359/76-SOP, qne homnlogou a 
lidtaç5o levar!:; "~ Pf"-itn pelo :r;. ital de Tomada de 
Pr€Ç0S n." 12: 7~,-L'PLOS. reRJ'zarla em 04 de no
vembro ()(' 1 ~7C. 

Mecar í, 10 de ja:1tiro de 1977 

Enf: 1 1\lanMl Antôi •o Dias 
::t>c. Obr~::; Púb ' CilS 

EnH0 João Bento I ati•ta 
PPia Cvnt11atar'a 

Sf'rretu. :a de Segurar,:a Pública 

')idsih> de Tr[n~ito 

AprovP: 

OmaP Gc nçalves de OJi\'eiJ a 
Se::. St=g. Pub. 

Portai a n.0 11,76-DJ'.'RAN-AP. 

O Oi r etor c'a Divi~ão de T ânsíto do Amapá, 
tt-landr• das atri mi<;ÕI:'~ que lhe :,i'ío conferidns em 
lei e tendo em ~ista rJ que co ... ta da ocorrência 
do dia 30 para il.10 76 da P"Pnanência do PSOC, 

RESOLVE: 

Su•pender io direito de d•~igir veícul0s auto
"'lOtos, pelo pi ~ ·~~" de fi O (ses~e r ta) dia~. a ~ontar 
-l e :~0.10 7(), o n okri~ta profi~~· onal (<A>> Francisco 
\ugustc Ht.mos Seabra, pront1 brio n.O 00376fi-AP, 

d"' conformidarl · com o que di põe o artigo 1 9!-l, 
Jtt>m XIV, ~ 1.0 do RCNT e Rt solução n.O 54/76-
'.::0NTRAN. 

Diret0ria d:t Divisão de Tr:l n sitn. em Macapá, 
:H rlt> novemhn• de 1976. 

:\1iracy Mauricto ~eves 
Diretor da Di visão dt> TI;ânsito 

Conselho Territorial do Amapá 

F:dital de Convocação 

O Presi<.lenf e do Conselho Territorial do Ama
pá, de acordo c )m o artigo ~6 do Decreto-Lei nº 
l!l / 69 e artigo 15 do Regimento Interno, co·n voca 
os Senhores Cor.selheiros para a Vigésima Nona (29a) 
aeunião Ordinaria a SH realizc.da n o período de 
18 a 20 de januiro do ano em cur10o, ~om seu tnl

cio previsto para às 09:00 horas e com a fina lida
de de: 

I - Visita a Japi Flor~stal P Agropecuária Ltda . 

II - Estudo, aprt>ciac:ão e análise de Proces~o, 
· ?!anos e Projetos oriund0~ da áre9 govl'c'rnamental: 

HI - Apre::iação dos resultados da visita à 
.Jari; e 

IV - O que mais houver. 

Maraná. 07 de janeiro de 1977 

Nild~ Ceciliano Srmtiago 
Presidente 

A ma pá Florestal e Celulose S A. - AMCEL 

Ata da R<>união da o,retoria da (<Amapá 
Floresta l e Celulose :3/A. - AMCEL», 
R,alizadf' no dia 20 de outubro de 19í6. 

Aos vintt> dia~ do mês dP 1 utub1 o de m 1l no
vecE-nt"S e seten1 a e ~·· ··. <.s quinze horas, n a sede 
c;ooial. na Avenid& Ircc nv Carvão Nunes n .0 196, 
nesta cid<; ele de Maca r-.:.. Territó • i c Fec4 • rel do 
Amapá, reuniu se a Dir<>toda da «Amapá Florestal 
e Ceo lulúse S.A - AMCFT, (C' .G.C n. 0 05.99!) .840/ 
0001-fi5), c::lm n prt':;ença d(ls memb10s abaixo as
sinados, Assumindo:; a Presi dônria dos t! a balhos, o 
Direor- ~ r"'" 'dent . J oão Sérgjo Ma r inho N u nes, 
!'onvid:;ndo a n in. Isi pel Hi~ch Coslov~ky, para 
:-:<>cn:tari~-los, esclari'ceu qut> 11 reunião se realizfl
va com o objetiviJ espP.Nfic<J de delibera i a Direto
ria , conformF facultado F"lo Art1go 2.0 do l!.stat u to 
Soda!. acPrc~ da "l iac;ão de dOJs Efcritórics. fer co 
um ria localidade dt Pt-,rkl Platon. Mun4dpio de 
Macapá, neste: Tr rt itório. e outro na ci a de do Rio 
de Janeiro. capital do EstOido do mesmo nome, na 
Aveniia Gr:.ça A1anha n.O 26 - 9.0 and&r (paite), 
medi.i? que se justificava face à progr Pmação já 
fstab"leciàa de de~envolvimentn das ati vidades da 
empt'E'St>. Acn~scentou ·o Sr Pr~·sid< nte que, ~e 
apr• \'r..da a criação dos n•ftrirh)!'! E'cntórios, dfve
ria ser-lhes atribui do, p&ra fms tribut~ rios. um dt"S
taque de capita I, propondo. para cada esta belt. C'i 
mry.to. a parcela de Cr$ 1.0110,00 (hum mil cruzei-

, roc::). Ap!Js exame e di:;cussão da matfriP, delibf
rou a Dnetor-is . por; unanimidade de votos, ap1 o
var a niação dos mencionados Escritórirs de Pc r to 
Platon e Rio de Janeiro, bem ccmo a localização 
e os destaqu s de capital a<ima rt>ferido:::, fic&nf.o 
atribuída aos setores administratívcs própnos a in
cu mbência de regulari7ar perante as r epart içôe!' 
públicas c0mpetentes s s berl ura ~ f uncion•men to 
dos novos estabelecimentos. Nacta mais havendo a 
t r ll t br, o Sr. Pre~idente deu por encerrada a reu
nião. do que, para constar, (oi elab01 ada esta ata 
em folha<; avul~as, sob meu ditado, a qu al. a ~e
guir lidll e a 1rovarla, s~rá assinada pelos p resen tes, 
devendo ser opoi tun 6mentE- transcrita no livro 
próprio, após a regularização do mt>sm o perant e a 
Junta ComPrcial do Território Ftderal do Am f-[á. 

Macapá. 20 de outu bro se 1976 

João Sérgio Marinho N u nes 

Israel Hirch Coslovsky 

Junta Comercial do Território Federal do 
Amapá 

CERTIDÃO 

Certifico que R primeira via deste documt>nto, por 

:ieFpacho do Presidente da JUCAP, ne~>ta data. foi a rqui
vada sob o número ono. 

Maaap!Í, 06 de jan de 1977. 

Benjamim Pdmelrla Soares 
Secretário GerRI- .JUCAP 

CPF - 003896ill2 

r'.mapá Florestal e Celulose S. A. - AMCEL 

A ta da l1f'união da Diretor ia da «Amapá 
FlorestAl P CPlulose S.A AMCEL», reali
zada no dia 2R dE rlezembro de 1976 

Aos vint t' oit() dias •lo n ês dt> dez em b1 o de 
mil novec~nto~ " ~etentll 0 sr>i&, às on ze h oras, na 



3a. e 4a.-feiras, 18 e 19 de jdneiro de 1977 DIAR!O OFICl:.L 4a pâg. 

sed soctal na A \'enida Iracema C a rvãr. Nune~ n.0 

19b. nesta cidade de Macapá, Território 
Federal do Amapá. reuniu-se a Diretoria 
da :< Amapá Florestal e Cdulose S.A. - AMCEL 
(C.G.C. n° 05.995.8·f0/ 000l-55), com a preo;ença dos 
membros abai"•o assinarlo!-. As~·umindo a presidên
cia dos tra0alhos. o Direto • -P residentP, João Sérgio 
Marinho Nune!'i. convidou a minj, Israel Hirch 
Cosloll<:~<\', para c;acretariá-los Esclareceu a seguir 
o Sr. ?re~idente que . tenco a Empresa submetido 
à Junta Comercial do Tert itórt(l F'erleral tio Amapá. 
paro fin;; de arqu~\'ament<., a ata da Reuni~ da 
Diretoria do dia 20 d e c..ttubro p findo, <>m que 
fo··a deliberada a c•·iação de d01s E~critórios da 
socierlade, senclo um em I < rto Platon e out ro na 
cidade d • R10 de .Jan~>iro. exigtrá aquela Repa rti
ção a moríificaçã<, da d~>n >minaqão de tai~ .,..;:t&be
lecimentos. vist0 entendei que. autorizando o Esta
tuto Social a criaÇã\1 c e '< filt~~ •. «suc ursais », 
«agências » e <clepósito~». r ão poderian• os me• mos 
rec~>bH a designação «esc ritóriLS>. oonstante da 
aludida deliberflçâo. Diss1 mab 0 Sr. PresidPnte 
que. tendo l'm vista a nec ~ssidade de serem acde-

radas 11s ativ1dadt>s da Err. orPsa. voltada pata um 
empreendirr.Pnto de larg 1s proporçõe~ e que irá 
exigir o cumprimento de> rigoroso" cronogramas, 
não lhE' parecia aconselhi! o~e l a apPt>sentação de 
recursos l~'>gais contra a •nte rp i etaçào rla mencio
nada .Junta. propondo, po1 iss0 fosse a mesma 
acat~d·' pPla Empre~a. ap ·ovAndo a Di-retorria . pRra 
o es11abelecimento de Po1 t o Platon. a r!enominação 
«sucursal» e, para o do Ri(l rle Janeiro, a de fillal». 
Posta em votaQão a maté1 ia, foi a mesma aprova
t::la por unanimidade de votos, passando os "ioi.-s 
mencionados estabelecimentos a ter !!.S designações 
acima referidas e fi( artdo a citada de! tbti
ração tomada na RPun ão da Di r e to r i a 
do dia 20 de outubro ,·lltimo plenamente rati
cada em todos os seus demais termo11. Nada ·nais 
havendo a tratar, o Sr. P1 esidente deu por encer
rada a reunião, do que, p tra constar, foi lavrada a 
presente ata no livro prÓJí>rio. sob meu ditado, a 
qual, a seguir lida e apn veda, será assinada por 
todos o& presentes. Macapá, 28 :ie dezembro de 
1976. (aa) João Sérgio Marinho Nunes - I s rael 1 

Hirch Coslovsky. Oonfere com o original , Lavrado 
no livro próprio. 

lsMel Hirch CoslovskY 
Seclletário · 

Junta Comercial do 'ferritório Federal do 
Amapá 

CERTIDÃO 

Certifico que a primeira via dtoAte docum~nt!. por 

despacho no Prf'Sidente da JUCAP, Ol"ila date . foi !irqui
vada sob o número ono. 

M:uapa, Oli de jan de IG77 

Benjamim Almeida Soares 
Secretário Grral- JUCAP 

CPF - 0·13896162 

Concorrência para venda de 
veículo usado N° 001 

A F'ord Administração e Conilércios Ltda., 
comu:Aica a todos os funcionários. revendctdoru e 
interessados ~m geral, que dispõe para venda 
«à V'llita» pe la melhor oferta, no e11tado em que se 

~ncontrA, o seguinte veiculo reintegr&do a posse da 
Sociedade Civil. RE-5/5035. 

Veículo 

FORO F-75 - 1975 
Cor - verde angra 
Chassis n° L 'UBPP.f>0072 

Pl!!C8 

A.A 2318 

C/ valor míni
mo de vende 

Cr$ 4.000.00 

A unidade Pncontl'a-se em exw·~ição na~ ofi
cinas da Casa Lt>ão do Norte, onde poderá ser 
t>..amir;ada até o dia 30/01, no horáFio comeroial, 
mediante J...révia autonização por e.;ctito dt!'ta Ad
ministradora. 

A presente conrorrência rege se pPias seguin
tes condições: 

1. As propostas serão recebidas até ús 18 ho
ras d o dia ::!0/ 0 1. no local da exposição. Pm duas 
vias, sem rasu1 as ou t-mt>t das. em E'rvelopes lacra
dos. com expressa refHfnr ~ à um lade fm oferta e 
à presente hcitação 

2. Uma vez apuradas as ofertas, o vencedor 
rjeverá cobrir sua proposta ... m 4P. hc ras. sob pene de 
desistência automática f-m f~>Yor dos den-a}s con
correntes, obedeclda a ordfm decre~cente dos lances. 

3. Todas as dec;pesas 1 elativa s a transferência 
do certificado de rPgistro do veí< ulo. inclmi\'e as 
referentes as multas e outros ônu . fiscais que por
ventura o agravem, correrão po · conta do com
prador. 

4. A F'ord Administra ção e Consórcios Ltda., 
s~ resrrva o direito de rejeitar, total ou parcial
mente, qualquer ou todas as propostas, bem como 
o de considerai' !'eU efeito a presente licitação, sem 
que assista aos proponentt s direito a qualquer re
clamação e/ou n.paração a qualqu"r título. 

Macapá, 14 de janeiro de 1977 

Newton l\ Touti~ho 
pp. Ford Administração e Consórcios Ltda. 

Comissão Permanente dP Licitação 

AVISO DE EDITAL 

A Comissão Permanerte de Licitação do Gover
no dn Território Federal do Am~pá, faz público r,s 
firmas ml~ressadas que acham-se abertas as llcitações 
de Tomada de Preços nr-: 005 e 006/ 77-CPL, des
tinadas a aqui&ição de pnt>Us, cârraras de ar, bat~
r.ias, solução para bateria, material elétrico, hidrau
Jico e const1 ução. destinsdos a administtação ama
paense 

As licitações se rão realizadas no dia 28 01.77, 
às 10:00 e 15,00 horas respecti vamt>nte, na Serreh
.ria de Administração e Finanças, sita a Rua Ge
neral Roodon n.0 1295, em Macapá . 

Demais esclarecimentos poderão ser prestados 
no endereço acima mencionado C'U na Representa
ção do Gover1no do Amapá, sita a Av. PrPsidente 
Vargas n.0 158, sala 1.103, 11.0 a ndar, Estr,do do 
Pal'á, em Belém. 

José Maria de Lime 
Resp. p/Exp. Perm. Licitaçio 

Preço do 
Cr$ 

exemplar: 
1,00 


	

