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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL 

Diário Oficial do Território Federal do Amapá 

* Diretoria 
* Administração 
• Redaçiio 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº - Macapá - T. F. A. 

TELEFONES: 
Gabinete do Diretor 
Chefe das Oficinas . 

DIRETOR 
JRANILDO TRINDADE PONTES 

5463 
53Q7 

TABELA DE AS~INATURAS E PUBLICAÇ0ES 

NA CAPITAL 
Anual . . . . . . . . . ... 
Semestral . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADOS E MUNIC1PIOS 
Anu~ . . . . . . . . . . . . . 
Semestral .......... . 

Cr$ 500.00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. n úmero atrazado: aumenta cinco cruzeiros 

MI - Governo do T@Pritórlo F ederal do Amar-á 

Secretaria de Obras Públicas 
Comissão Permanente de Licitação de Obras 

e Serviços 

EDITAL 

Temada d·e Preços n2 36/77-CPLOS 

AVISO 

A ComlssãQ Permanente de Licitação de Obras e 
Servlços ,-CPLOS, designada pPPb DecritO n.0 243/77, do 
E'fcele.ntisslmo Senhor Governador do Território Federal 
do Àmapá, torna público, para conheelmento de quantos 
possam se Interessar, qu~ fa~ reali2lBr Tom~da de Preços pa
ra cons~rução e fvrnecimento de (2) duas em barc'9ções 
a uw-m otlo1es !ba[sas) para atendim ent o de serviços rGdo
viérlos neste Terrttórlo . 

A Licitação realizar-se-á às 09 00 horas do dia I O de 
jansire de 1976, na Sala de Reuniões da S ecrettrrla de 
Obra<S Públlt:as , à Av. FAB. n º 1276, nestã capital. Local , 
dia e hora onde serão recebfdos a documentação e propos
tas. 

O Edital e os eselareclm entos complementares serão 
fornecidos peln Comissão P ermanent e de Lrcitltção de 
Obras e Serviços, nas horas nomais de exped!el'lte, no er de
reço acima meneionadó, a parti·r do dla 02 d,e janeiro de 197'3. 

Macapá, 20 de de zPmbro de 1917. 

Eng.0 Douglas Lobato Lopes 
Presidente <;la CPLOS 

EDITAL 

Tomada de Pre,çbs n. 0 37/ 77-CPLOS 

AVISO 

A Comissão Permane~te de Licita.ção de Obras 
e Serviços :__ CPLOS, designada pelo. Decreto nº 
~43{77, do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Território do Amapá, torna publico p-ara conhe,: 
cimento de qu·a~â:>s ,pos'!>am se interess.sr, q,u e fará 
realizar Tomadas de Pre ços pa ra a !tx:eoução do's 
serv~ç<lS ~e COI1;6tr.uçãp do P ré'i io d•a Junta Comer
cial do Amapá- JUCAP ne'Sta capital. 

~ liciciooção realizar-"se -á à~ 0·9:00 hor&s du dia 
11 d~ janeiro de 1978 na sala de reuniões da Se
cretaria de Obras Pública à Av. FAB nº 1276, 
nesta Oapital. Local, dia e hora onde serão rece
bidos a documentação e propos~s. 

PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro por coluna Cr$ 20,00 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria para publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 à s 17:30, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Di~ rio, capital. e 8 dias nos municípios e outros estados 

OFICIO OU MEMORANDOS - Dev~ acompanhar 
Qu alquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outr.os 
estados em CJll::llq uer época. 

FORMA DEl PAGAMENTO 

Avulso: Em moed& corrente 

Assinaturas e P ublicações: Em cheque a omina1 para 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA >> 

Assinaiun.~s vencidas poderão ser suspensas 
sem aviso prévio. 

- Este [)iár io Oficial é encontrado para leitura nas 
repre'Sentações do Governo do Amapà em Brasilia-DF 

e Belém, Estado do Pará. 

O Edital e os esclarecimentos complem•entares 
~erão fornecidos pela G: omis~ão Permanente de Li
citação de Obras e ServiÇos, nas horas r.oPmais 
de expec:Lie n te, no ender-eço adma mencionado , a 
partir do dia 02 de jane.iro de lg'?a. 

Macapá, 23 de dezembro de 1977. 

Eng º Douglas Lobato Lo pes 
Presidente da CPLOS 

Seoretarla de Administração e Fin.& nças - SAF 

Coordenadoria de Administração Gt:ral 

Comissão Permanente de Licitação 

Tomada de P·reços Nº Ofl3/ 78-CPL 

AVISO 

O Governo do Território Federal do Amrupá, 
através da Comissão Perm!lflente de Licitação, cn
munic.a que fará realizar a Tomada de Preços "'º 
003/78- CPL, às 09.00 horas do dia Q9.jan.78 CUJO 

Edital assim se resume. 

Objeta: Formtecimento de ve rgalhõe s. 

Documentação e Propost as: Sell'ão ~.cebidas, 
abflrtas, julgadas e rubricadas no dia 09.jan .78, às 
09:00 horas na Sala ck Reuniões da Comissão Per.
manente de Licitação, sita à Rua Cândido Mendes 
Pr.édio da Imprensa Oficial, em Macapá-TFA. 

Habilitaç-ão: Insorição no Cadastro de Fornece
dores do Governo do Ter ri tório F'lede ral du Atrflp'á, 
certificado com validade. 

Cópia do Edital e Demais Informações Com
~ementa_re s: Diariamente das 08:.0() às 12:00 e du 
J 4:00 às 18:QO horas nos seguintes endf> reços : 

- Rua Cândido Mendes, Prédio dd Imprensa 
Oficia l, te ldone ~362, em Macapá-TFA. 

- Av. Presi-dente Vargas, 1.58- Edjfício Antô 
nio Martins J unior , Sala nº 1.103 , teletfon" 222-67 55, 
em Belém-P A!,. 

Macspá, 21 dt'! dezem bro de 1977 

Luiz Gonza·~ Pereira de Souza 
'Hresidente 

Go missão Permanente de Licite,ção 
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Bruynzeel Madeiras S. A. - BRUM AS.i 

(C.G.C n2 0'5.964.895/ 0'0Õl-06) 

Assembléia Geral Extraord'iná ria 

Primeira convocação 

Fioam convidados os Srs. Acion-istas a se reu
nirem em Assembléia Geral Extraordinária, em 
primeiPa convocaçã,o, às qui'nze horas do dia 3tl de 
janeiro de 1978, na se·de social, na Avenida Ama
zonas s/nº·, nesta cidade, a fim de deliberarem 90-

bre a seguinte ordem do dia: 

a) refMma cto Estatuto Social; 

b) a·ssuntos gerais. 

Macapá, 27 de dezembro de 1977. 

~muel Fineberg 
Di r e tor-Supe rintende nte 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territórios 

Território Federal do AmApÁ 

Juizo de Direito da Comarca de Macapá 

Edital de Convocaç·ão 

O Doutor Benjamim Lisboa Rayol- MM. Juiz 
de Di-reito em exercício da Comar'oa de Macap·á -
Segunda Circll'Oscrkão - Capital do Território Fe
dera l do Amapá, na forma da lwi e tc ... 

Tendo em vista a medida Cautelar em trami
t !lção neste Juir.o requenirla por JQsé Armando 
Neves de Carvalho contra a Fábrica Amapaense 
S/ A- Indústria e Comérció, convooa a todos os me
dores da mencionada Fábrica Amapae nse S/ A -
Indústria e Comércio, par'a qu e no praazo de vint'e 
(' 20 ) dias, apresentem neste Ju·ízo, os componentes 
títulos repre.s~ntativos de seu~ C4"éditos junt~ a 
mencionada Hrma, de acordo ~m o de spacho des
te Juizo a se.guiP tran'Scrito, proferido às fls. do 
menctoHado processo. Despacho: "Cham~ proce~ so 

à ordem, aproveitando-m'e do ensejo -em que o 
despacho anterior por motivo de força maior não 
foi obj~.>to de inttmaçãto. Determ~no, pois em vir
t'ude da não exibição judicial dos livros e docu
mentos exigidos pela firma Amapaense S/ A - In
dú~btia e Comércio o bloqueio de toda e qualquu 
operação mercantil da referida fi.rma , determinando 
que os setN dire tores depositem, em Cartório , as 
chaves eis mesma, até a dectsã,o do presente. feito

1 
não sendo mais necessária a ex·ibição jud.lcial, j~ 
que está préclusa1 em face do seu não atendimento. 
Expeça-se mandado e intim'Ptm-se com o pr.azo de 
3 días não cumprida a determinação, expeça-se 
mandado de busca e apre~nsão. b) Ofici.e-se a~& 
Bancos dl8 praça pfira que in,l•mnem o saldo ban
cário, da requerida e rorneQam os titl1los que lã se 
encontram par~ de&contos . 'Oficie-se. t) Expeça-fe 
edit.a!s pelos jorna'f'S e imp·rensa oficial p/ qut> os 
c-oedorell da requerida apresetnte títulos rE!pl'e'Se.n
tativQS de seus cN!riitos. Em 28.12.77. e.) Benjamim 
Lisboa R.a yol - Ju iz de IJiJreito em ExerCícto». O 
que eumpra na florma da lei. i}a'do e passB'do nes
ta cidade de Maca ;:>á, aos vinte e oito dias de mês 
de ~2l'embro do ano de mi-l novecentos e s'etenta 
e sete. Eu, Leandro Marques Albe-rto Escrevente 
Juramentado, 00 impedimento do titular, SUbSCJ.IeVi. 

Benjamim Lisboa Royal 
Juiz de· Di!eito em exer<:ício 

Secretaria de Segurança Pública 

DIVISÃO DE TRANSITO 

Portaria N. 0 77/ 77-DITRAN·AP. 

O DiretJor da Divisão de Trânsito, no uso dé 
suas atribuições legais e t.E:ndo em vista o que 
co fl s1a da ocorrP.n.cia nº lo5-9, de 2o p81!1a 21 de 
novembro de 1977 da Pemanênoia da Centtal de 
Policia, 

RESOLVE - suspenper os direitos de dirigir 
vdculos auoomotor.~s. por 12 meses, a contar iill 
data da ocorrência~ <ie acordo &em o qu.e dispõe 
o arf.ig0 199, XIV ~o RCNT o art~go 77 da Reso
lução 5o!/76-CONTRAN, do mott>ri~a profis5bnal 
«C» Geraldo de Oliveira Roc:ha., prontuário n.0 

2698-Ap., e por ter infringido o disposto 'nos arti
gos 175, XVI e 181, XVI, também do RCNT deveJá 
pa.gar a·~ multas coNes ponde'ntes. 

Notifique-s~.> aos DETRANs dos Estados e Ter.
'ritó'fios, em virtud•e do ~ dispõe os artigos 3o, 
11 e 169 t<ambém do citado diploma legal , e que sEI
jam feitfl& as devidas anotações em seu prontuér.io. 

Diretoria da Di.visão de Trânsito, em Macapá
Ap., 2o de dezembro de 1977. 

Joaquim Fernandes de Lirna Quei'r.oga 
Diretor substituto 

Portaria N.o 78/ 77-DITIUAN-Ap. 

O Diretor da Divisão de Trânsito, no ,uso de 
suas atribuições legais lê tendo em vista o que 
consta da oeornênci_4:1 ~90, dP. 23 Rara 24 .ll .77, do 
Plantão Policial do Pronto Socorro Oswaldo Cruz 
e ainda, o resultado apresentado (>elo método vi
dima~1~ modilfi::ado qu€ apresentou 2,8 g/1 de 
alcool encontrado no stngue do motorista pnxis
sional Li~ar Gomes da Cruz, 

RESOLVE - suspf'nder os direitos de dirigir 
v~ículos automotores por cento e oitienta dias (180) 
a cont'ar da data da ocorrência; na forma do artigo 
J~l9, 11 do Regul!tmento do Códi_go Naciona l de 
Trânsito, do motorista pro.f.issionl!l «A» Lis,mar 
G1mes da Cruz, prontuát~o 000303-Ap, e por. ter 
infringido o digpo~to no antigo 181, 111. ta.mbém do 
RCNT deverá pagar a multa corrtspondente. 

Notifiqu.e-se aes DETR.ANs doo Estados e Ter
ritórios, e)!l1 virtude do que dispõe os artigos 30, 
li ~ 169 do supnacitado diplome legal, e que sejam 
feitas as cilevldas anotações em seu proniuátrio. 

Diret~ia d~ Divisã'O de Trânsito. em l\Iacepé, 
20 dézerribro de 197'7 . 

Joaquim Fernandet; d~ Uma Queiroga 
Diretor substit\lto 

PrefeituTa Municipal de Macapá 
Decreto Nº 177-A/77-PMM 

D:edlaro de utilidade pública, para fins de 
desaproQriacão, uma área de terra, situa
da no perímetro urbano de Macapá , COJV 

benfeitorias, destinada à f"xecução de 
planos de loteamento e de urban ização. 

O F'r'efeito Mllinicipal de Macapá, usandg 
das atribuições que lhe são conferidas ~~.>lo incis'o 
XIV, do a\'t. 34, à·a Lei nº 6.tM8, de 11 de outu-
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bro de 1977, combinado com o art. 5.0 , alínea «i», 
e art. 6º, do D!!creto-Lei n .0 ~.365, de ::n de junho 
de 1Ml. alte rado pela Lei n.0 2.786, de :1 de 
m aio de 195'6, 

DECRETA: 

Art. l Q - É declarada de utilidade pública·, 
p!!fr& fins de 1esapropriação, a área de tens cons
tante do MP.morial Desctritivo nº ~/77-S1U, àe 
05 de novembro de 1 977 . 

Art. 2º- Trata-se de uma área de terl'8 loca
li7.ada na Quadra 87, <::etor 01, do perímetro urbano 
de Macepá, com b c- nfeitorias pertencentes aos 
Srs. Joaqui'm Picanço da Costa, Dile rmano Oliveira, 
Amiraldo Eleres Nunes, Joana Jansen, Joana Ro
drigues ::la Costa, J oão Thlles, e ao espól·io de 
Secundino Campos. A áre\9 em referêl'\cia limita-se 
ao Norte com a Av. Presidente Vargas, por onde 
mede 40m; ao Sul com a Av. Mário Cruz, por 
onde mede 90m; a Leste, com bar!fim:os é 
PPaia do Rio Amarz.onas, apresentando forn* irre
gular, por or:~de mede aproxhnadamen•te 90m; e a 
Oeste com a Rua Independência, por onde mede 
75m. 

Art. _1°. - A Prefeitura Mu nicipal de Macapá, 
através do Departamento de DesenvoJvjmento Utr
bano, promove•rá a de'saproplVit~~ão da área men
cionada no artigo precedente de que trata este 
Decreto na forma da l t>gislação em vigor. 

Art. 4°. - .N,os tem)Qs do art. 15 do De~retc
Lei n, 0 3.365 , de 21 de ju.nho de 1941, modificado 
pela L~i n º 2.78&, de 21 de ma!o de 19.56, a desa
propriação é declarada de caráteP urgente paPa 
efeito de imediata iini\51São na posse. 

Art. 5.0 - Este Deoreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições 
em co'dtrá:rio, 

Cum!)ra-se , Registr~se e Publique-s,e. 

Palácio 3 1 de MArço, 16 de dezembro de 1977. 

Cleiton Ftgueiredo de Azevedo 
P'I'eféito :\1:unicipal de Mâcapá 

Publicado neste Departamento de Admjnistra
Qêo , aos 16 dias rio mê~ dra deztmbro de 1977. 

Jacy JansPn Oosta 
Diretor do Dept.0 de Administração 

Prefeitura Municipal de Macapá 
Extrato de Instrumento Contratual 

Art . 54 do Decreto nº 73.140/ 73 

Instrumento: - Termo de Contrato de Emprei
tada n.0 34/77-PMM, processo n .0 5488/ 77. 

Partes: - Prefeitura Munici pal de Macap2 e 
a firma Construtora M'lrar.:ia Ltda. 

P~azo: O prazo para conclusão total dos ser
viços será de 30 (trinta) diall , a contar da àata da 
a ssinatura do presente Contrato e da Primdra 
Ordem de Serviço. 

Objeto: - O objeto do presente Contrato 
consiste na execução dos serviços de construção 
de um (1) Aq uário no Pa'rque Floresta l de Ma capá. 

Valor: - É de Cr$ 36.600,00 (trinta e seis mil 
e seisceqtos cruzeiros), o valor do presente Con
trato, fixo e irreajustável. 

Dotação: O pagamento dct; serviços decorren
tes deste Contrato éoNer á à contar do: Convênio 
P..D.U.: G.T.F.A. nº 06 - Progra-ma D.D.U. 2.7 -
S.:tv~ços de Ter,ceiros «Obras no Parque F'lore1tal», 
con'form'e Empenho n.0 623, de 13 de dezembro de 
1977 . 

Fundamento do Instrumento: Este contrato de1C4f
re da Cartt~ -Convite nº 08/ 77 -CIPLO, de 07 de nÕ
vembro de 1977, fundamentada » no parágrafo 6º, 
in fine, do art. 127, do Decreto-Lei nº 200, de 25 
de ft> vereiro de 1967. 

Macapá, 14 de deze mbro de 1977. 

Cleiton Figueiredo de Azevedo 
Prefeito Municipal de Macapá 

José Policarpo de Miranda 
Empreiteira 

Testemunhas: Ilegí veis 

Estatuto da Sociedade Central de Agricultores 
do Território Federal do Amapá - SOCEAP 

Fundada em 16/ 09/77 

Aprevado em Assembléia Geral Extrr.ordiná r i3, 
realizada em 28/09/77 

(Continuação do número anterior) 

Capí.tulo IV 

Daa Sodedades Local 

Artigo 31Q - As soci~&dad es locais atuarão co
mo bases opecativas do sistema, no que diz respei
to a: 

a) - Formação do Capital Social - que se 
destinam a c\>bertara dos servi~os demanda dos. 
Não conf;titue capital subscritp peJos associado; 

b) - Prest?Bção dos serviços roequ~ddos pelos 
ass ociados. 

Artigo 32º - A criação de sociedades k>c~i s 
será de livre arbítrio do~ agrilcultores de localida
des interiorana_.;, devendo o nú mero de sócios não 
sep. roíeriores a quinze (t5) . 

Artigo 33'º - A soci e dade local deverá preo ~ 
cupar-E:e em atender a dequadamente a t odos ou a 
maior parte dos principais problemas id.e ntifica C:c s 
em sua jurisdição. 

Artigo 34º - As socjedades locais serão regi
d as por uma diretoria compo'sta à·e 3 memb1 os: 
Presidenbe, Tesoureiro e Secretário 

ParâgNlfo Único - O p-e ríodo de vigência das 
sociedades locais ser6 o menno da Soci ~ d 11 de Ceh
hal , <:onforme consta no arbig~ 1º. 

A.rtigo ~il)Q - As decis ões que v :e rem a afetar 
as sociedade s locais deV>erão ser tomadas em As
s-embléia Ger&l no liocal. 

Ar.ti.go 36º - A dir~toria, para meltlor fun
cionamepbo das atr;buiÇões que lhe competem de
verá formar u m grupo de apoio constHuido de as
~ociedos que irão cu~prir funções especificas em 
colaboração à sociedade como um todo. 

(ContiRua no próximo !l'Úmero) 


	

