
'rerrifórlo Federal dn Amapá 

DIÁRIO OFICIAL 
Bureta A .r• t. de 24 de JuHu~ de 1964 

Ano XIII. :iúmer0 2.611 Macapá, 5a.-feira, 17 de novembro de 1977 

ATOS DO PODER EX~VUTIVO 
(E) n º 025 de 14 de outubro de 1977 I 

I 
O Governador ct<> Território Federal do Amapá, usan-

do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo I 8. I 
item II, do Decreto-Lei n.0 41:, de 08 de janeiro de 1969, 

1 

combinado com o item II do a.r t-!go 72 do Decreto n.0 

73140, de 0'9 àe nove>rnbro de 1973 e as conclusões do Pro-
cesso n. 0 1.3C5f77-SO P, j 

RESOLV~ I 
Art. ! .o - R'esctndir unila teralmente o Contn1~0 n.0 

72/76-SO P, a vença do com a firma Platon .E>ngenharia e 
Comér.:io Ltda., por a mesma have r infringi<lo a alínea 
«a» d ..J Item 7.2. cta Cláus~a Sexta do Contrato n.0 72/76-
C::OP, e a s previstas na Clt. usula Terceira do Termo Adi
tivo J J respectivo Contrato. 

Art. 2º - Su!!pP.nder o diref\o da fiorma inadimplente 
de lialtar e coou-atar pelo 'Prazo de d'ois (2) anos com o 
Go'lferno do Território Federei do Amapá. 

Art. 3.0 - Eslle Decreto enttrará em vigor na data 
de sua publicação , revogadas os disposições em contràrlo. 

Paláclc. do Setentrltio , em Macapfl 14 de outubro de 
1977, 88.c da Repú blica e 35.0 da Cr iação do Território Fe· 
dera! do Amapá. 

Antero Dujrte Dias Pi res Lopes 
Gover~a-dor Substituto 

(E) n.0 026 de H de outubro de 1977 

I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

O Gov~rnadqr do Território Fe4aral do Amru>é, U'M- 1 

do das ~trjbulsões ~ue lhe !'ao 2oçferl.das J:>~o 
Item II1 do Decreto-Lei n.0 411, de 08 de janefro de 11169, 
combinado com o Item U d>o art. 72 do Decreto nJ! 73.140, 
de 09 de novembro de 1973 e as conclusões do Processo 
n.0 1.658/77 -SOP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Rescindir unil-ateralmente o Contrato n,0 

65/?i-SO P. avençado c01m a firma Empresa de Con'l!truções 
Gerais Ltda. - ECG - po-r a mesma haver infringido a 
a allnea •a» da Cláusule Sexta, combinado com o Item I. 
I. da C l•u·sula Segunda e aline6 «C» do item I de Cláusu'la , 
Terceira do Termo Aciitivo ao respectivo Corl'trato. 

Art. 2.o - Suspender o dlrf>íte da firma inadi mplen
te de lklltar e contratar pelo prazo de um ( I ) eno eem o 
Governo do Território Federa l do A mapá. 

Art. 3.0 - Este Decreto entlr&rá em vigor na daba de 
sua publil.cação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlão, em Maeapá, 14 de outubro de 
11177, 88.0 da República e 35' d·a Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Antero Duarte Dlas Pires Lopes 
Governador Substituto 

(El n.o 027 de 14 de outubro de 1977 

O Governtdor do Território l'ederal de Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, 
Item II, o1o Decreto.:Lel n2 411 , de 011 rle íanelro de 1969. 
combinado com o item li do artigo 72 do Decr eto nº 
';3 .• 40, de 09 de nevembro de 1973 e as conclusões oo Pro!.. 
eeaso n 2 1.3lllf7T~OP, 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Rescindir unilatiralmente o Contrato nP 

'fi/76-SOP, avença<lo com a fh'ma Pleton 'Engenhar\a e 
Comércio Ltda, pot" a mesma haver infrlng1do a aTlnea «a» 
d11 C l-áusula Sexta do C ontrato n.0 71 176-SOP e 81! p revd s
tas na <::Jéusula Terceira do Termc Aditivo do respectivo 
Cont.'ato. 

A.rll. 2. 0 - SuS',Pender o cli-rei to da firma inadlmpleon
te de licitar e contratar pe'la prazo de do's (21 anos com o 
G overno do Território F edera.! d<J Amapá. 

Art. I º - Este Decrebo eh t ra rá em vigor l'liB data de 
sua pu~lc.ação, revogadall as di&posições em contrário. 

Palácio do Setentrfão, em Macapá, 14 de outubro de 
1977, 88.o da República e 352 da Criação do Território Fe
deral do Amapá. 

Antero Dua.rte Dias Pires Lopes 
Governador Su bstituto 

(E) n° 030 de 16 de novem&ro de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usan
do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18. 
item 11. do Decreto-Lei n9 41l , de t•8 de janeiro de 1969, 
combinado com o artigo 72, item li, do Decreto n.0 73.140, 
de 09 de novemlbre de 1973 e as conclusões do Processo 
nº 1.371/'77-SOP, 

RESOLVE: 

Alrt. 1.0 
- Suspend-er o direit-o da firma Plator> En

ge.nharia e Comércio Ltda; de licitar e contratar t>elo prazo 
de 2 (dois) anos com o Governo do Territórlio Federal do 
Amapá. 

Ar·t. 2.o - E6te Decreto entrará e m vigpr na data 
ie sua publicação, revogam-se as dJspQISI~eiS em contrllrlo. 

Palhlo do Setentrtlo, em Macap~. 1 'f de n~vembro de 
1977, 88! da República e 352 da Criaçlo do Terrlt6rio Fede· 
ral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

t E) n.o Ll31 de 17 de n o.-embto de 1977 

O Governador do Território Federal do Amapá, usa n
do das atribuições que lhe são conferidas pe lo IHtlço 18, 
ítem li, du Decreto-lei n.0 411. d e 08 de janeiro de 1969, e 
co'mbinado com o artigo 72, Item li, do Decre-to n 2 73.140, 
de 09 de · novembro de 1973 e a'!l concl usões do Processo 
n .0 1.6511j77-SO P, 

RESOLVE: 

Art. 1.o - Suspen~r o direioo da firma E. :::.G. -
Empresa de Construções Gerais Ltda. de licitar e centretar 
pelo prazo doe um (11 ano com o Gov erno :io Território 
Federal do Amapá. 

Arb. 2.• - Este D-ecreto entrará em vigor nll data de 
sua publtc-ação, revogam·se a s disposições em eontrárlo. 

Palácio do Setentrlão, •• Macapé, 17 de 'tlO'Vembro de 
1977, 88.0 da República e 35.0 .3 Crlar;lo do Território Fe
deral 'lo Amapá . 

Arthur Azevedo Henning 
Govern1dor 
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As Repartições Públicas 
Territoriais deverão remeter o 
expediente destinado à publi
cação neste DlÁlUO OF!ClAL 
diariamente até as lll:OO lloras. 

EXPEDIENTE As Repartiçõés Públicas 
cingir-se-ão às assinaturas 
anuais renflvadas a té 23 de 
fevereiro de cada ano e às 
iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

IMPRENSA OFJCIAL 
-<7-~ 

DIRETOR 
As reclamações pertinen

tes à materia retribuída nos 1 

casos de erros ou omiss~es . 
deverão ser !ormuladas por 
t:scrila, a Se<;ão de Redaç:ão, 
das 9 As 12:00 horas, e das 
15:00 às 17:00 horas, no máxi
mo até 72 horas após a saída 
dos órgãos oficiais. 

Jranilrto 1rindade Pontes 
~~ 

A fim de possibilitar b 

remessa de valores acompa
nhados de esclarecimentos 
qu11.nto a ~ aa aplicaçl!o, soli
citamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postal. 

DIAJ .I O OFICIAL 
Imt.. re•so 1 as Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPA -T. F. AMAPÁ 
~~ 

ASSINATURAS 
Anual 
Semestral. . 
Trimestral . 
Número avulso 

Cr$ 50,00 
« 25,00 
« 12,50 
(( 1,00 

Os suplementos às edi
çN:s dos órgãos oficiais só 
se fornecerão aos assinantes 
que as solicit. em no ato rla 
assinatura. 

Os origmais deverão ser 
datilografados e autenticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito rasuras e emendas. ~ O funcionário público [e

deral, terá um desconto dE' 
10%. Para fazer jus a este 
desconto, deverá provar esta 
condição no ato da assinatura. 

Excetuadas as pl'.ra o ex
terior, que serão s e m p r e 
r nuals as assina tu r as poder
t~e-ão tomar, em qualquer 
época. por seis meses ou um 
ano. 

•BRASlLIA - Este l)iário Oficial é encontrado para leitu
ra no Salão Nacional e In lernacional da Imprensa d!l 

COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel•. 

Para [acilitar ao11 ~ssinan- 1 A ~im de evitar solução 
tes a veriUcação dv prazo de de continuidade no reccbt 
validade de suas assinaturas, 1 mento dos jornais, devem 
na parte superior do endcre- os assinantes providenciar a 
ço vão impressos os números 1 respectiva renovação com 
do talão de registro o mês 1:' antecedêneia mfnima dP trinta 

O custo de cada exemplar 
atrasado dos órgãos oficiais 

As assinaturas vencida8 
poderão ser suspensas sem 
aviso prévio. o ano em QlH' findará. I (30~ dias. 

erá. na 'cnda avulso acres
'- a de Cr$ 1,00 se do mesmo 
ano, e de Cri 2,00 por ano 
decorrido. 

Secretaria de Obras Públicas 

Rescisão Contratual 

Termo de Rescbâo unillateral do Contra
to de Empreitada Nº 71/76-SOP, cele
brado pdo Governo do Territé>r io F ede 
ral do Amapá contra a Firma Platon 
Engenheira e Oomérdo Ltda. 

Aos 31 dias do mês d•e outubro do ano de hum 
mil novecsntos e setenta e setP.. (1977) nesta cidade 
de Ma-:a pá, Capital do Território Federal do Ama
pá, no ed,ifícJO sede da Secretaria de Obras Públi
cas, o Governo do Território Federal do Amapá, 
nt:ste ato repre~entado pelo Exce·lentis simo Senhor 
Secretário ~e Obras Públicas Dou tor Ms·noetl A:1tÔ
nio Dias, doravante designado Contratante, resolvE 
deda!'sr rescindtidct o instrumento contratual supra
citado, consoante as s~uin~s cláusul•a s e corl
dições. 

Oláusulas Primeire- Objetrivo- O objetivo do 
present€ instPumento é a Rescisão por: iniciativa do 
Contratant e do Contrato de Empreitada nº 7.1/76-SOP, 
considerando que a Empreiteira não cumpriu os 
dev·eres contratuais a que estava obr~gad1-1, ense
jando que no interesse do serv4ço púbiico devida
mente justificado, assim ros.~e decl&·rado . 

Cláusula Segunda - Fundam&'nto Lf'goal: - A 
presente rescis 'io contratual foi ela bücrada por ter 
a firma Empreiteira infrigido a al.mea «a » da I";Jáu
sula Sexta, do Contrato nº 71 / '76-SOP e as previs
tas n& Cláusula T'erceira do Termo Aditivo ao r.es
pectivo Contrato. 

Oláusul& Terc.eira - Pcn'alidade.s: -O Contra
tante declara a perda da caução p ela firma Platon 
Engenharia e Comércio Ltd8 ., deposHada quando de 
wa participação na Tomada de Preços nº 16/'76-
CPLOS, realizada no dia 12 de julho de 1976, 
para ressancimento parcial dos prejuízos causados 
pela iood1mplêonoia contratual. 

Cláusula Quarta: - A firma Platon Engenha
ria e Comércio Ltda, f1ca obrigada a restituri11 ao 
Contratante a importâ,neia de Cr$-1\273.202,05 
(hum milhão, duzentos e j;etenta e trê s mil, du-
2;ento\'i e dois 0ruzeiros e ~inco centa vGls) re.feran-

tes ao saldo devedor da quantia de Cr$ 1.834.364,fA 
(hum milhão, oitocentos e trmta e quat.ro mil. 
trezentos e ses:.enta e quatro cvuzeiro~ e dnquen
ta e quatro centavos) que cOO"II'esponde a diferenç1:1 
entre o vtllor de Cr$:-5.854.Ü'úf1.l9 (cinco milhões, 
oitbcentos e cinquenta e quatro mil, oito cruzeiros 
e sessenta e nove centavos) relativos aos recursos 
necessários para oonclui.r as obras. e»eluindo os 

, rnater'iaii; eccl6tentes no canteiro e o vaior de Cr$: 
-4 .019.644,15 (ql.ltltro milhões, dezenove mil, s.eis
centrs ~ quaren.ba e quat.ro cruzeiros e quiTJze 
centavos) saldo que adveria se fosse pHga a dívida 
a firtma, menos os servi_;'os r ea lizados pela Em
preiteira e não pagos pelo Conl11 ~ tant·e no valor 
de Cr$:-234.364,54 (duzentos e trinta e quatro mil, 
tre2entns e sessenta e quatro cntzeiros e ci:nquf'n· 
ta e quatro centavos) mai~ o material encontrado 
no canbeiro e S~PI'Oveitad() p81fa pr()ssetuilmento da 
obra, na ordem de Cr$ 332.53•3,57 (tn~nt0s e trin ta 
e dois mil, quinhentos e tr~.nla e três cruzeiros e 
cinquenta e set.e centavos) acrescida da importân
cia de Or$ 5.735,62 (cinco mil , setec~.ntos e trinta 
e cinco cruzeirps e sesst:.nta e dois ce)1tavos). 
corresp-..ndente a multa por infringênoia de dispo
sititvo contratual eo;pecífico, como ressarcimento dos 
grejuíws causados pela inadimplênci~ do instru
mento de empreitada em epígraofe. 

Cláusula Quinta: - A pcesente Rescil<>ão vi
girã a partir da data de sue publicação órgão 
ofkial do Governo do Território Federal do 
Amapá. 

Macapá, 31 de outubro de 1977 

Manoel Antooio DiPs 
Contlfats nte 

Secretaria de Obras Públicas 

RESCISÃO CONTR.Afl'U:~L 

Termo de Resci·sâo unilateral do con
trato de Empreitada nº 72/'N>-SOP, cte
lebrado pelo Governo do Terr-itório Fe
deral do Amapá con,ra a firma Platon 
Engenharia e Coméncio Ltda. 

Aos 31 dias do mês de outubro do &no de 
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-------------------------------------
hum mil novecentos e set~ta e sete (1 9f77•) neJslta 
cidad·e de Macapá~ Capital :io Território Federal 
dto ~mapá, no edHício sede da Ses::retaría de Obras 
Públicas, o Governo do Te:rnitório Federal do 
Amapá, neste ato repr~sentado pelo Excelent~ssi
mo Senh~r Secretário de Obras Públicas doutor 
Manoel Antonic Dias, doravante d-esigr.ado Con· 
tratante, resolve dleclarar rescindido o instrumento 
contratual supracioodo, consoante as seguintes 
~láusulas e condições: 

Cláusula Primeira - Objetivo:- O objetivo do 
presente instrumento é a rescisão por iniciativa 
do C<tl~·ratante do Contrato de Empreitada n2 
72/76-SOP, considerando que a Empreite}lra não 
cumpriu os deveres contratuais e que estava obri
gada, ensejando que no interesse do serviço pú
blioo, devi1amente justificaõo, assim fosse decla
rado. 

CláusuLa Segunda - Fundamento Legal:- A 
present.e Rlescisão contratual foi elapoTada por ha
ver a firma Platon Engenharia e Comércib Ltda., 
infrigido a alín-ea «a» do item 7.2; da Cláusula 
Sexta do Conb,ato n.º 7'21/76-SOP, e as previstas 
na Gl'áusula Terceira . do T~rmo Aditivo ao res
pecti vo contrato. 

Cláusula Terceira - Penaltdad~s. - O Con
tratante declSJra a perda de caução pela firma 
Platnn Engenharia e Comércio Ltd.a. de~ositada 
a q•tando de sua perticipação oo Tom.ada de Preços 
n. 0 17/ 76-CPLOS, ;:ealizada no :iia 19 de julho de 
1976, pa na ressarcimento pancial dos prejuízos cau
sados pela inadimplência contratual. 

Cláusula Quarta - O Contratante obriga-se a 
restituir a Empreiteira a importância de Cr$: .... 
273.115 ,38 (Duzentos e se tenta ~ três mil, cento e 
qui·nze cruzeiros e trinta e oifu centavos), com0 
saldo devedor daquele para com esta , na ordem 
de Cr$ 379.2;94,78 (quinhentos e sete~ta e nove 
mil, duzentos e noventa e quatro crUilei<os e se
tenta e oito centavos) coPrespondente aos serviços 
e.xecutaoos e não pag·os no valor de Cr$ l 72.561,12 
(cento e setenta e dois mil, qui•nhentos e sessentA\ 
e hultl cruzeiros e doze centavos) mais o material 
existente no canteiro de selrviço e necessário ao pr.os
seguimento da obra, ao preço de Cr$: 406.733,66 
(quatrooentos e seis mil, setec·entos e trinta e três 
cruzeiros e sessenta. e seis centavos) mP.nos o dé
bito da Empréiteira no total de Cr$: 302.614,86 
(trezentfJS e àois mil, seiscentos e qu.ato!Jle cru
zeiros e ottenta e ·seis centavos) referente a dliferen
ça dos servioos que deveriam selr executados pela Em'
preiteira na ordem dle Cr$ l.33S.l'44,48 (hum milhão, 
trezentos e trinta e cinco mil, cento e qu.a.rentta e 
quatro cru~eiros e quarenta e oito centavos) e o valor 
atualmente Clllculadb palra eonclusão das obras, exclui
do os m,aterias existe'Iltes no cante4ro, ao preço de 
Cr$:- 1.6~7.759,34 (ht~ milhão, seiscentos e trinte e 
sete mil, setecentos e oinquenta e nove cru-
2íeiros e trinta e quatro centavos) acres<!i da da 
quantia de Or$ :- 3.564,&4 (tirês mil, quinhentos 
e sessenta e qu&tro cruzeir.os e cinquenta e quatt'o 
centavos) refeii1ente a multa por infringência de 
dispositivo contratmal específico, como ressarci
mento dos prejuízos causados pela inadimplência 
do Ílnstrumento dt:! empreitada correspC'ncioent~. 

Cláusula Quinta: - A presente rescisão vigirá 
a partir da data de sua publicação no órgão oficial 
do Governo do Terrif)ór'ib Federal do Amapá. 

Macapá, 31 de outubro de 1977 

Manoel Antonio Dias 
Contrnt&nte 

Prefeitura Municipal de Macapá 
DPcreto Nq 130/77-PMM 

Declara de utllidadte pública, para fins de desapro
priação, uma área de terra, sitiJSda na zona r esidencia l de 
méd1a ~nsidade demográfica, Integrante do perirnetlro ur
~no de Macapá, com benfeitcorias, destinada a campo de 
futebol. 

O Prefeito Municipal de Macapã , usando das 9trlbuf· 
ções que lhe são conferidas pe~o inciso XIV, do art. nº 66, 
do Decreto- Lei nº 411, de 08 <fie janeh.'O li e 1969, 'e tendo 
em vista o que prescreve o ar.t!go 52, alínea 1r0», e<>mbi
nado com o art. 6.0 do Decreto- Lei n.0 3.365, de 21 de 
junho dt! 194 1, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio 
de 1.956, 

DECRETA : 

Art. 1.0 - É d·eclarada de uUiidade públic·a, para fins 
de desapropriação, uma área de terra situa~ na zona re
sidencial de média denosidade, C'>nsta'rite ao pt!rímetro ur
bano de Macapá. Referidos área é a delimitada e dimen
sionada pelo Memori!l.J Ikscritlvo n° 09/ 77-STU, contido no 
Proces80 n Q 4229, de 06 de setemboro do ano em curso. 

Art. 2.0 - Tl'ata-se de uma área de terra tüana, com 
pedologia normal, ocupada peta sede soclel do Amédca 
Futebol Clube, conforme termo de Cessão 1.512/69-DTC, 
de 04 de novembro de 1969, onde possui uma edlf'icaçã,CJ 
com um área d€ 14.9m2 (cento e quar€nta e nove metros 
quadrados). A área em refer ência limita se a Oeste com a 
Rua General Rondon, por on'de mede 120m; a Leste com 
a Roo J osé Serafim, por onde mede 120m; ao Sul com a 
Avenida Ana Nery, por onde medo 19'7m; ao Norte com 
a Avenida Marcílio Diaa, por onde mede 197m. 

Alrt. 32 - A Prefeito Munidpal de Macaçé, através 
do Departamento de Obr6s, promo~rá a 'iesaproprf.ação 
da área mencionada no artigo precedente de que trata e ste 
Decreto na forma da legislação em vigor. 

Art. 4.o - Nos t ermos do art. 16 do Decreto-lei n ° 
3.365, de 21 de junho de 1941, modificado peta Lei n.0 

2.786, de :?.J de maio de 1956, a desapropriação é declarAda 
em caráter urgente para efeito de lmPdiata Imissão na 
posse. 

Art. s .o - Este Decreto entrará em vigor na d&ta de 
sua publicação. 

Art. 6.0 
- Revogam-se as disposições em contrário. 

Cumpra-sP, Registre-se e Publique-se. 

Palácio 31 de Marc;o, 14 de setembro de 1977. 

Clelton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

Publicado neste Departamento de Administração, aos 
14 dias do mês de setembro de 1977. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Dept.0 de Administração 

Decreto n.0 131/77-PMM 

O Prefeito Muqlci_pal de Macaoá, usando das atrilmi
ções que lhe são conferidas pelo Inciso VIII, do Art. 66, do 
Decreto-Lei n.o 41 I, de 08 de janeiro de 1!16!1, e 

Com fulcro no que dispõe o Decreto n2 52/77-PMM, 
de 18 de maio de 1971, 

DECRETA: 

Art. 1° - Nomear Fra•ncisco Corrêa Nobre, Almo
xariie nlvel 14 - A, Functonário do Quadro do Governo 
do Te.nrltórlo, posto à disposição da Prefeicura Municipal 
d e Macapá , pelo Decreto (P) n~ 531 de 31.08.77, para ext>r· 
c er 0 cargo de Agente Distrital, de Sa ntana, correspon
de nte no código - DAS.I0\.2. 

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 
1 Q de setembro 1977 , r evogadas as disposições em contrário. 

Cumpra-se, Regis tre-se e Publique-~e . 

Palãcio 31 de Março. 16 de setembro de 1977. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipa l de Macapá 

Publicado neste Departamento de A4_f!!inistração, aos 
16 dla do mês de setembro do a no de 1977. 

Jacy Jansen Costa 
Diretor do Dept' de Administração 
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Mfnlstérfo dll Indústria e Comércio 
Governo cio Território Federal do Amapã 

Junta Comercial do Território Fede-ral 
Amapá 

Documentos Deferidos em 25 de agosto d• 1977 

870/7 7 

874 / 77 

Firmas Individuais 

- Ba1ílfo Lúdo Costa 
Sede: Av. Nações Unidas, 1456 - Jesu s de 
Nazálré - Ma~apá-Ap. 
Capi~a l: Crt$ Io.ooo,oo 
Obj.elivo: Merceá'rfa - CQm comPN e venda 
de l:ên'e'ros alimenticiGs em geral. 

- R'aimuttldo Ferreira doe Santos 
s.21-e: Av: Cearà, 260 - Paoo'V'al - M<~~ca
pâ-Ap. 
Oapltal: Or$ 5. ooo,o~:J 
Obejetivo: A.rt·Jgos de carP,intarie com fa
biicQção de esquadrias e móveis de m adei· .,.,, 

nu 

1115 

875/77 - José Pe.relra d e Souza 1116 
&ede: Tlfllvessa 7 de Setlembro , 1750 -
\!:hll Mlfia- Porto de Santana - Macaptl-Ap. 
Capitlll: Cor$ l.ooo,oo 
Otljetfvo: Mercoe.ar~ - com compra e ven
da de gê~ros alimentícios e d emall artigos 
do r&mo. 

879/'7 7 - Ephraim Gomt!s de Almeida 1117 
Sede: Av. Ped.ro Lazanlno, 267 - Tre•m 
M.acapá- Ap. . · 
Capn'ii.t Cr$ lo.ooo,oe 
Objetivo: G:omérclo de mei'Ceatria , bar e 
lanchon ete com complras 1e v enda s de mtr
cador fas para os mesm.-s fins. 

Alterações Contralruais 

8~7/77 Coutinho & CI A ~7"49 
Se<ie: Rua Cândido Mendes, 13oo - Oen-
ko - Macapé·Ap. 
AS'Sunto: Alteraçlio do objetivo com erCial de 
Comércio de eS'tlva s em geral e bebidas, por 
atacado e a var~jo para Explora-ção do ra
mo comercial de atimszé m, com revenda 
por atacad o e varejo de meTcBdorlas em 
geraf, com produto'a ailment!clos , bebida s 
e m fleral , acessórros pa•ra ve-fculclll . Au
menw de capital de Cr'$ 4oo.ooo,oo p'!lra 
Cr$ l.ooo.ooo,oo 

881 /77 - ACREL - A'blastecimente, Comé rcio e Re-
presentações Lt-da . 0750 
Se!le: Av. Santana, 656 - ?orto de Sentana 
Macapá - Ap. 
Auunt o: Arquivamento de alte'rtlçãe contra
tual na que! ad.mlte na sociedade os Srs. 
Paulo Pereira Torres e Iracy Ferreira de 
Lima, bem como, r etJtram· se da mesma os 
Srs. Francisca Adail de Lima e Ell Gonçal 
ves TMres. 

Anotações 

872/ 77 - Fernando Lelt.e 08 11 
Sede: Av. FAB -Galeria Comercial - Cen-
tl"f) - Macapá•Ap. 
Aa.sunto: Constituição de uma filial em 
Macapl, à AV'. FAB - Galeria Comercial, 
pa ra exploraçli.to, di:> ra mo Comercia l, de 
Joalharfs, Relojoaria e ArUgos de Otica, com 
capital destaoo-do da matriz d e Cr$ !o.ooo,oo. 
Aumento de capital d e Cr$ 2.ooo,oo para 
Cr $ 2oo.ooo,oo. Alteraçã.g do ramo doe ativi
dade de mawfz para serviços da fotegrafla 
mate rial foto grafleo e cilnema\ograflcot 

877 /77 - Régls O. ~avalcAnte (F.l. n. 0 8 25) 0812 
!ede: Rua Eliezer L'ivy, 2202 - Ma~apé-Ap. 
Assunto: Altera o objetivo <'4>merclal de mer
cearia oeampra e 'venda d e gêneros allmentl-
clos em !era! e demais artigo• d o ramo para 
compra e venda dte ro\Jp81 fe itas e calçados 
em tara! e slmflaree a eetae. Mud'ença de 
endersQo da Rut1 Odllart!o ~lva, 2335- Cell'-
lrral - MaoeJ)á-A p, pan à !tua Eliezer Levy, 
3202 Mae'apâ. 

Sociedade Anônima 

860/77 - Bruynzeet Ma·doeira·s S.A, ~ BRUMASA 077 2 
Sede: Av. Amazonas, s j n2- Porto de San-
tana - Macapá-Ap. 
Aas.unto: Arquivamento d11 Ata doe Reunião 
do Coflselho Fiscal, reaHzade em 29.06.77 
qu e desl@'lo'l::l Dfretor , até a próxima A&sem· 
blé ia Geral dos Acloolstas, o Sr. João Sér
gio Ml!riDho Nunes em su~stituiçã'o ao Sr. 
Guilherme da Silva D'Avlla,. 

868/ 77 - S. P. Gomei 
880/77 - C. C. Macie·l 

Cancelamentos 

Processo Julgado Indefirido 

0640 
0541 

876/"17 - Fábrica Am~peense S.A - IndústJrl;~ e Comtérdo. 
Arq. AGE PI'I.liCesso Julgad o e ~ol\êlca d e~ em Exi
gência pe lo Plenário na Pauta cio Dia 25 de 
Agosto ae 197 7. 

860/77 - VP-nânclo dos Santos Martins F. Individual. 

Poder Judiciilrio 

Justiça do Trabalho da 8a. Região 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de Notific &e;ão 

Pelo pre-sente Edital fica notiJicado B. F. 
Di.as, atma lrnente ~.m lugar incer\o ~ não sabido , 
reclamada nos autGs do Proc e ~to nº 0661/71, em 
qut! Raimundo Vieina Palmerin., é re cla mante, de 
que foram penhorados por esta Justiça cs 6egu~q- 
tes bens, pertencentes ao r eclamado-exoe cutado. 
Uma geladei ra , mà4_ca Gellomatic, super iuxo, co r 
a~uJ claro, nº RGXAZ3JX.HHIF345696, frequ ência 
50/ 69 cklos, voltagem lHJ vo·It's, em perfeito esta
do a qua l foi a valiada em Cr$ ~.000,00, (três mil 
c~uzeiros). Uma g!'!Jadei-ra, marca Clímax, cor ver
melha, nº 745471E, trequência 50/'60 cic1los, mode lo 
PRIM. em perfeito tstado, a qua'l foi avaliada em 
Cr$ 1.000,00 (huxp tnil cruzeiros). Um televisor, 
marca Phillips, parta til. nº 55379, 11 ú volts, semi
nova, a qual foi avaliada em C11$ 2.000,00 (dois 
mil 'oruzejcos). 

Secretaria da J~J-Macapá, 10.11.77 

Euton Ram os 
Diretor de Secretaria 

Associação dos Contabilistas do Amapá-ACAP 

ESTATUTOS 

Aprovado pela Assembléia Geral df' 15 de maio 
de 1977. 

(Continuação do número anterior) 

c -- Na p·rime ira quinzena d e novemb':o de 
cada ano , para eleger 1/3 dos membros efetivos 
do Conselho Delibe.rati. v o; 

d - Na primeilia quinzena d~ novembro, ca
d a dois anos, pars elege,r os mf.m bros efetiv0s e 
suplentes do COFI; 

§ único: - A eonvocação será feita com a n
tecedência de oito (P.) dias, por publicação em 
jorna.J, rádio e tele vi-são. 

Ar1!·igo 33.0 - A A~sembléia Geral reunir-se
ã extl'iaordinariamente, para tratar de assuntos es
peciais ou d e urgência. 

(Continua no próximo número) 


	

