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Governador do'.,.erritório 

Cmte. Arthur Azevedo Henning 

Gabinete' do Governador 

Ten. PM Ronaldo Pereira de Oliveira 

SECRETARIADO 

Sec _ tarlo ele Administração e Finanças 

Dc·creto nQ 1, de 24 Julho de 1964 

Mataptt, 12 de Janeiro de 1979 - 6ª-feit a 

Secretaria de Obras Públicas 

Extrato de Instrumento Contf1atual 

(Artigo n.0 54 do Decreto n2 73.140) 

Instrumento - Contrato de empreithda n.0 

036/78-SOP (Processo nº 1/01675/ 78-SOP). 

Partes - Governo do Território Federal do 
Amapá e a firma Transportadora São José Ltda. 

Objeto - Execução dos serviços de transpor
te de mater~al de jazida (laterita) destinado 
ao 11evestimento primário de {30) trinta km do tre
cho Macapá/Porto Grande d& rodoviaBR-156, Ma
capá/Fronteira com Guiana Francesa. 

j\ Rubens Antônio Albuquerque 

Prazo - O Contrato terá vigência a partir da 
data da expedição da ordem para início dos traba
lhos, .vigotando até 42º (qued!regésimo segundo) dia 
após a expedição da reierida orde m de sel'viço. 

Dotaçflo ~ Valor - Pela execução dos serviços 
previstos a Contratante pagará à Contratada a im
portância de Or$ 540.000,00 (quinhent0s e quarenta 
mil <'TU2l ~ irosi, à conta dos seguintes recvrso9: Ren
das Diver sas (DNER) - Programa 07395311.357-
Cat. Econ. 4120.07, a importância de Cr$271.000,00 , 
conform~ Nota de empenho nº 1497, de 15.12.78; 
Imposto Sobre Serviços de Transportes Rodoviário 
(IS'TR) Programa 07395311.357.- C&t. Eoon. 4110.00, 

I 
Secretário de Obras Públicas 

Dr. Manoel Antônio Dias 

Secretário de Saúde e Ação Social 

Dr. Rubens de Baraúna 

Secretário de Educação e Cultura ' a importância de Cr$ 269.000,00. conforme nute de 
Empenho n.0 1498, qe 15/ 12/ 78. 

Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 1 

Secretário de Economia. Agricultura e Colonização 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 

Secretário de Segurança Pública 

Dr. Ornar Gonçalves de Oliveira 

Assessoria de Planejamento e Coordenação Geral I 
Dr. Antero Duart€ Pires Lopes 

Ftindemento do Contrato - Este Contr-ato de
corre da homologação do Exmo. Sr. Gov~rnador, 

do Território, da lir.itação ao Convite n.0 11/78-
CPLOS, de 27/ 11 /78, às fls. 42 do processo n2 1/01675/ 
78 e teooo em vista o que consta do item XVII do 
art. 18 do De('reto-Lei 411, de 08/01/69, combinado 
oom o art. 126 do Decre1Jo-Lei n ° 200; 67 e especi
ficamente o Deareto 73.140/1 3. 

Mta~p3, Q~ de dezerr.bro de 1978 

Engº Douglas Lobato Lopes 
Se~ret~rio de Obras Públicas Substituto 

Francisco RodrigueiS dos Santos 
Responsável pela Conbratada 
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EXPEDIENTE 
IMPRENSA OHClAL 

Diário Oficia] do Território Federal do Amapá 

• Diretoria 
* Administração 
• RedaçAo 
• Parque Gráfico 

Rua Cândido Mendes sfnº - Macapá - T. F. A. 

TELE1 ONES: 
Gabirete <io Diretor 
Chefe das Oficinos • 

DIRETOR 
IRANILDO TRINDADE PONTES 

5 :0'3 
5307 

TABELA DE ASSINATURAS E PUBLICAÇOES 

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

OUTROS ESTADOS E MUNIClPIOS 
Anual . . , . . . . . . 
Semestral . . . . . . 

Cr$ 500,00 
Cr$ 250,00 

Cr$ 800,00 
Cr$ 400,00 

D.O. número atrazado: A.umenta cinco cruzeiro& 

Coordenadoria de Administração Geral 

Oomissão P~rmanente de Licitação 

EDITAL DE ALIENAÇÃO 

De ordem do Exmo. Sr. Governa dor d o Ter
r itório F'ederal do Amapá, façp público e dou 
ciência aos interessados, na praQa de Macapá, em 
conform~dade do regulamento do Código de Con
t abilidade Púbhca da União, e Decreto Lei n.0 

200/ 67 que, ne sta data fies aberta a licitação para 
vendas, pefo maior preço, de bAt erias nova s com 
placas coladas., baterias e pneus u sados. 

a) A lioitação s~rát realizada ne sala de 
reuniões da Comissão P ermanente de Lidtação, 
sito à A v . Cora de Carvalho nº 120, ex- prédio do 
Senficentro Forta-leza, às IO:GO h oras do d·i.a 29 de 
janf-ir.o de 197!-l, p ela Comissão BeL m anente de 
Licitação de Compras, Serviços e Alienações, sendo 

·f.ranqu~ada no recinto, a presença d.os interessados 
ou seus prepostos l ega-is. 

b ) As propostas serão recel1idas na sala onde 
funcion~ a Comissão Pe-rmanente de Licit'aoão, no 
endereço supra mencionado, dati!C'gr.afadas em 
duas vias em envelopes fecha dos e lacrad os. 

c) O objetivo d'a lici ta ção t em por fi nalfr:Ja de 
a venda pelo maior preço dos materiais acima 
mencionadcs, confr rme es p ecificf-di( acaixo, e que 
se e n contram na Oficina de Máquinss Pesarias do 
Go\lerno deste Território, si tv à A\'. R E"mundo 
Alvares d-a Costa n .0 231, n esta c13pita l, par.a exames, 
nas ho.aas normbis d e expediente. 

Baterias Novas com P l~ces Coladas 

.Lote n.o 1. - 15 (quinze) baterias, SE>ndo 9 de 
12 vts e 21 placas; 1 de 12 vts e 17 placas: 2 de 
12 vts e 27 placas ; 2 de 12 vts e 15 places e 1 de 
12 vts e 6 placas. 

Lote n.0 2. - 119 (cento e dezenove) baterias 
de 9 placas. 

Lote Nº 3. - 85 (oitenta e cinco) baterias 
sendo, ~O de 19 placas; 30 de 21 pl&cas e 25 de 27 
placas. 
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-------------·----------
PUBLICAÇOES 

Página comum, cada centlmetro pt~r coluna Cr8 !!O,IJV 
Preço deste Exemplar Cr$ 2,00 

Matéria parll publicação das 07:30 às 12:00 e das 
14:30 às 17::JO, excetuando os sábados. 

RECLAMAÇOES - 24 horas após a circulação do 
Dinrio, capital, e 8 dias nos municipios e outros estados 

tJFfCIO OU MEMORANDOS - Deve acompanhar 
qualquer publlcaçlio. 

ASSINATURAS - Capital, Municípios e outros 
estados em qualquer época 

FORMA DE PAGAMENTO 

Avulso: Em moeda corrente 

Assinaturas e Publicações: Em cheque nominal par .. 
«Serviço de Imprensa e Radiodifusão do Amapá 

SIRDA• 

ARsinatur~ts vencidas poder!'o ser suspensas 
sem aviso pr~vio. 

- Este Diflrio Oficial é encontrado para leitura nas 
representações do Governo do Amapil em Brasflia-DF 

e Belém Estado do Pará. 

PNEU~ USADOS 

Lote Nº 4. - 113 pn eus, sende !>6 de 650 x 
16 e 57 de 7 10 x 15. 

Lot e Nº 5. - 70 (s eten ta) pneus sendo, 35 <ie 
900 x 20; 1 O de 825 x 20; 18 de 13.00 x 24; 4 de 
14 .00 x 20 e 3 de 750 x, 24. 

d) Desde que o resultado d ::t presente lic-itação 
S"ja aprovada pelo Exmo. ~r Governador do Ter
ritó rio Federal do Amapá, serão notificsdos aos 
que apresenta.rem proposta p t: lo maior preço para 
no prazo de 48 (quarenta e cito) hora s ncolh• rem 
a importâ ncia corr~>spondente na Secretaria dP Ad
ministração P Fina nças e procederem a tetirada 
dos m att:orias respectivos. 

Maca pá, 11 d e janeiro de 1979. 

Luiz Gonzaga P er eira de Sou.za 
Bresidente da CPL 

Termo de Entrega 

Termo de Entrega de um distribuido r d" <'al
cáreo (adubadeirajp ~2 ntadeira), marra «La
vrale», uma T rilhadei ra m arca «Lintiner» 
n.0 03 e uma Carreta Ag(ícola marca ~<Agrí
ma», que fa z a D elegacia Federal de Agricul· 
tura no Am apá, ao Governo do T. F . do 
Amapá, atr:avés d a S f"cn ta r ia de Economia, 
Agricultura e Colon-ização (SEA C1. 

Aos vinte e sete dias do m ê s de dezemb ro de 
mil n o v .-centos e ~eh nte e oito, PO p rédio sede da 
DFA / AP, sito à rua Tiradentes n .ü ~·69, ne5ta ci
dadt> de Macapá, capit al do Terr~tório Fed~r~l do 
Amapá, campareceu como outorgan t e do prefente 
T ermo, o Ministério da Agricultura npnsenfado 
n Pste at o pelo Sr. Alberto B entes Guerreiro, Dele
gado Federal de Agricultura n o Amapá, de outro 
lado como outorgado a Secreta ria de Econc mia, 
Agricultun :t e C(llonização reprHen tada nHt~ ato 
pe lo Sr. Walter dos Santos Sobrinho, Secre:tário de 
EconCl'mia, Agricul<ura e Colonização do TF A, a 
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f im de ceJ~b_:ar o presente Termo que será regido 
P".la.s ~o?<ilçoes a seguir: Pdo cepresentaote do 
Mtm.steno da Agricultura foi dito: 

Que, em hce ao Oonvênio celebrado em 31 de 
julho de 1975, publicado no Diár>io UticiPl da UnJão, 
em 14.08.75 , com vigência até o ano de 1§79, foi 
entregue um Distribuidor de calcáreo (adubadeira/ 
pl1n.aJ~ira), m3 rca «I..!avr1le», e/regulador de con• 
t role e dispositivo para aplicação em tn·ês linhas 
c/ t•egulagem para. quanttd.:~de, profundidade e dis
t anciamento, acopl -lVel ao levante h!rlrául:ko, RP , 
n ~ Ov.966; uma Trilhadeira marca «Liodner » n.o OJ, 
c, c,tlru tura tvtalmente metalica e rolamento de es
fcras, aHo rendimento, trilhando de 50 a 60 sacos 
d l-' a rroz, 80 a 90 sacos d~ milho, feijão de 35 a 
40 saoos por hora, c.apacidade de 60 kg. equipa<la 
aum prreus, aliml~ ntador automático ou aspirador 
de pó a .>eoador, RP nº 00 967, e uma Carreta 
Agrkola m arca « Agrima», ~12 e•xos, capacidade 
pa.ra 4.01)0 kg, chassis com f.reios e sist ema de en
g_ate, comprimento útil 3,20m, largura útil 1,80m, 
e~xos 2,00rn, RP n.0 00.468, objetivando o apoio ao 
prograoma de sementes e mudas do Gove.rno do 
T~r. Fed. do AmapafS€AC/ AP. 

Pelo outorgado foi dito que re<!ebilt o Distri
bu\:i')r i e c -tlcár-:!O, a Trilhadeira e a Carreta Agrí
colBl, para uso E-Xclusivo em serviço, conforme cons
ta nas cláusulas do r.efer1ido Convênio. 

Macapá, 27 de dezembro de 1978 

Entr.egador.: 

Dr. Alberto Bentes Guerreiro 
Del~gado Fed. de Agrio. Amapá 

Recebedvr·: 

Dr. Walter dos Santos Sobrinho 
3ecretár}o da SEAC/ AP 

Te3temunhas: Jioaquim Matias da Rocha 
CPF 00J558442-49 

Débora Pinheiro Guimalf\ães 
CPF 034077642-00 

Chamada de Empregado 

DU ARTECON - Duarte Gonstruções Engenharia 
e Comércio Ltda, com sede à Av. Mendonça Fur
tado n.0 1661, convoca o Sr. Wilson Martins Soares, 
para no prazo JE! 48:00 (horas), comparecer em seu 
etsoritónio, fim do qual se'rá dispensado pol' justa 
causa conforme artigo 482 da OLT (abandono de 
emprego). 

Secretaria de Obras Públicas 

TERMO ADITIVO 

Termo Aditivo ao Contrato nº 028/78-SOP, 
que 'entre S·i celt·bram o Governo do 'J'erri
tór>io Federal do Amapá e a Firma A. Ro
drigues Engenhar ia e Comércio, Consoante 
Cláusula abaixo: 

DIÁ.RtO OF101AL 3a. pág. 

O Govermo do Ternitório Federa•! do Amapá 
doravante denominado Contratante, representsd~ 
neste ato pelo Exmo. Senhor Secretário de Obras 
Públicas, Eng.0 Manoel Antônio Dias. por força do 
que lhe confere o Decreto n.0 03.;/75 combinado 
com o artigo 11 do Decreto-Le! n.0 200/67 e a 
firma A. Rodnjgues Engenhaoria e Comércio, derJc
minada simplesmente EmprEiteira, cepresentsda 
neste ato pelo Sr. Gilberto do Carmo Pinto -
CPF-051146402/91, procurador da firm&, por terem 
como justo, valioso e bom firmam o pr-es~nte 

Teumo Aditivo à Cláusula Terceira - Itens 1 e 3. 
nos termos que abaixo segue: 

Cláusula Prim~ira 

a) Item 1 - Preço - O valoii conkatual dos 
serviços previstos, passará a ser Cr$-286.023.01! 
(du~tntos eoitenla e ~<eis mil e vi04te e três cruzeiros). 

b) Item 3 - Dotação - As despesas para 
atender os serviços ora aditados, no valor de 
Cr$ .. 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros), correrão à 
eonta dos r'ecurtsos or.~un dos do Fundo de Pal'ti
cipação dos Estados, Dist.-ito Federal e Tarritórios 
- Programa 08390213 Desenvolvimento do 
Setor Educacit>nui - Elemento de despesa 4110.00 

Obras Públicas. 

Cláusula S~gu'nda 
Permanecer;ão inalteradas as demais cláusulas 

do instrumento princip.al. Assim pon estarem justos 
e aco'fdados, assinam o prt:sente Termo Aditivo em 
dez (I O) \Íds de igual teor e foi'ma, na presença 
de duas (2) testemunhas assinadas abaixo. 

Macapá, 28 de dezembro de 1978 

Eng.0 Manoel Antônio Dias 
Pelo G.T.F.A. 

Sr. Gilberto do Carmo P-into 
Pela Empreiteira 

Testemunhas Ilegíveis 

Secretaria de Educação e Cultura 

Núcleo de Coordenação do Ensino Supletivd 

Relação dos Candidatos A provado em Geografia 
2.0 Grau. 

Benedito Nery do Rosário, Creuza €osta de 
Souza, Creuza Britc.. dos St ntos, Danorton Tadeu 
das Neves Gomes, Ezequiel Ferreira da Silve. Ed
mar Luiz da Silva Lins, IEzequias Vieira de Ara-újo, 
ilma das Neves Rola, José Wilson Ne.-i Jucé, José 
Gurgel Praxedes, Josué da Silva Duarte, José Caii
los Martins de Melo e Alvim, Joaquim Henrique 
Cavalcante Penante, José Iracelir MetJdonça Geme~. 
Janete Edna dos Santo'S, José Barros Machado, 
Josefina da Silveira Evangelista, Lfza.-o da Cost& 
Santos, Lulo Eduardo de Anújo Galúcio, Manoel 
Carlos Vasques de Araújo, Maria das Graças San
tana Martins, Maria Lucimar Pes-soa Ribfiwo, Ori
valdo de J t'<F US L1eite, Orlando da Silva, Rui õa Gra
ça Lobato, Raimundo Ferreira da SHve, Ronaldo 
Alves Bozerra, Raimundo Rodrigues da Silva , Fat
mundo Nonato Lima dos Sentes e Walter Cunha 
da Sldva. 

Iracema de Souza Araújo 
Coordenadora do Ensino Supletivo 
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Poder Judici-á rio 

Justiça do Trabalho da úª R e gião 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo pr'esente Edital fica Notifica do J osé 
Albuqu erqu e da Silva , atualmtn te em lugar incerto 
e não S!t bido, recl r. m a r.t~> n cs autos do proce<S so 
n.0 0829/ 76, em que REIC ON - Comtruto ra Rei 
Lt1a ., é re clamada, de qu e a Juiza P re, ident e d 1 

Junta de Concili ação e Jul ga m e nt o de Maca pa, 
profrriu nos autos do supracitado proc es~o, a 

seguinte decisão: 

Viste s, etc . . . 

Em àata de 25.10 .76, o exequente J osé 
Albuquerque da Silva. no p roce , s o JCJ-M C P -829/'7 6, I 

foi notifkado a ind ic" r ben s à penhora. D~sde 
então, o exequente não tom ou m ais qualqu er me
dXia no pro~sc;o, demonst:rando, p0rta nto. o 
próposito de n ão seguir com o f eito. Dois anos 
passados sem ~nteress e do autor, pre~ cnto está o 
seu direi.to, e, portant o, r. ã o h á porque insistir na 
execução. 

D t>claro, pois, prescrito o direito do exequente 
Jo~é Albuyuerque da S ilva. 

Macap~ , 17 de dezembro de 1-978 

Euton Ram os 
Diretor de Secretaria 

Sindicato dos Empregados no Comércio do 
Território Federal do Amapá 

Edital de Convocação 

Associação Treze de Setembro E. Clube 

ESTATUTOS 

(Continuação do número anterior) 

Seção - II 

Qos Sócios Prop.11ietários 

Art. 7.0 - P'ara !:ter admitido como soc1o pro 
p rietário deverá o ca ndi dat o sa tisfseJer as er udições 
abHixo e t er s ua proposta aprovaaa pela Diretoria 
da Associação: 

a ) preencher a proposta correspondente e as
siná-la de p róprio punho; 

b) a ten dH as cnndições previstas no Art. 5.0 

c ) prt>star s s inform ações adrcio~a-i s julgada s 
n ecessárias pela Direboria. 

§ Ú nico - O sócio propriet ário f tca obrigado 
AO p !l gamento de taxas de expediente e das men
salidades esta beh~cidét s pela Di r et or ia da As sociação . 

Artl. 8.0 - O adq uirente do tí tu lo de sóch> 
p roprie tá rio e-m pr E> s taçÕE' S, g~zará de t odos os direi
t os conce ,11id os pe•la Socieda de, d t sde que satlsfaça 
em dia as suas obrigacões f1nanceira s previstAs 
neste Estatuto e m&is as que .forem e:;tabtdt::cidas 
P" la Dire to r!~:~. 

Art. 9.0 - Os títulos nominativos, pagos em 
m oeda corrente e trans ferivE> l por atos «in'ter vives >' 
ou «cau sa m ortis », observa d as as TE:strições do pre
s ente E~ta tuto 

Art . 1 O - A transferê ncia de títulos d t pendP
rá de pré via a provação da Diret oria e de paga
m ento d e 1 O% s;> bre o valo r nominal da última 
sé rie de títulos emitidos pe la associação. 

§ Único - A pr0post& prévia, su jeita à taxll 
de expediente, ser á assinada pelo ~óci o e pelo can
di da~ à trarsf ~ rência e, s e apro vada. :Pnstn;irá o 
proc€-sso pespectrtvo. 

Art. 11 - N<ts transdi~:> rências r:cr «causa mor
t is», s e a D ir eto ria se opmer a a cmb~ã o do her
dei ro ou lega-tt. r~o~. será(ã <') d e( f ) i nd F niu dc(~) J:e 
lo valor da avalia çã o do título no inventário, n o 
prazo dE se!:t~e nta (60) d ias, ll con ta r da data do 
pedido de tranfe~ência , sa~vo se prefe rir transfe
ri r à t er ceiros. 

P elo presente Fdital fkam convoca{i·os tocos 
os &ssoctados deste Sindicato, em pleno gozo de 
s eus dir'E>itos s0ciais, a com pa rec~rem à Reunião 
de Assembléia G~>ral Ordi ná ria , que será re alí zada 
ho dia 19 de jAneiro de 1979, à s 19:00 horas. E'm 
primeira con vocação, e , às 20:00 h oras, em s ~>gun
da e última convocação, auand o será r E- aliza da com 
qua lquer número de associados presentE>s, na sede 
da Entidad-e, situada à Av. ME>n don ça Júnior, n.0 

154, altos, nesta cap~tal , de conforiP1 da clJ E> com os 
Artigr.·s 550 e 551, da CLT, para deJ.ieerarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 

§ Único - Os herdeiros e o conJuge s obre
vi'ventE>s e lE>galm E>nte TE> conhecidol' , s e1 ão ist n tos 

, do pagamento de t sxas de ttransferênoia . 

a) Dt~cuss~d e aprovacão da P 1 -.s~a ção de Con
tas da Oiretorfa, acompanhada do Relatório da 
mesma, referente uo t>xercício el e 1 977; 

b) Discussão e aprovação da Previsão Orça
mentária para o exercício dP. J.979; 

o) Parecer do Cons~>lho Fiscal so"t;re as Toma
das de Conta e Proposta Orçamentária; e 

d) O qut- ocorrer. 

Em se tratando de assunto de grande impor
tância, a Diretoria solicita o comparecimento de 
todos. 

Macapã .. Ap, 30 de novE>mbro de 1978 

Clodoaldo Nascimento Figueiredo 
· Presidente -

(Putmcado neste data por feita de espaço). 

Art . 12 - O sódc prr pri etS r io t-limitnado do 
quadro soci al, pode rá t u nsfFTir o seu títul r , c bser
vad as as dis posições estatutárias . 

SEÇÃO - If! 

Dos Sócios Contribuintes 

Art. 13 - São Só~ios contribu int es aquelas 
pes!:oas quP. satisfizerE> m as oorydiç ões t= stebE'}f cide'S 
n os itens ! , TI , III e IV df) art. 5.0 do presente 
Estatuto. 

§ 1.0 
- Serã•o admitidos éom sócios contribuin

t"!s toda s as pessoas maiolfes de dE>zesseis (16) ano s. 
llS quais ficarão sujeitas a os procedim E> ntrs eftP t f 
lecidos nas leis d0 País que d4sciplimm a presença 
d~ menot1e~ em reuniões sociais e desportivas. 

(Continua no próximo númePO) 


	

