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~---------------------------DECRETOS----------------------------~ 

(P) n9 0482 de 09 de novembro de 1979. 

O Governador do Território Fedaral do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar o Doutor ANTONIO CABRAL QE CASTRO, Procurador Geral do Governo deste Território, para viajar 
de Macapá, sede de suas atividades, até a cidade de Brasllia-DF, no perlodo de 11 a 13 de novembro do ano e·m curao, no in
teresse da Administração Amapaense. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 09 de novembro de 1979, 909 da República e 379 da Criação do Território Federal do A- . 
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
- Governador -

(P) n9 0483 de 09 de novembro de 1979 

o Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1989, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar PEDRO JOSÉ DE SOUZA, Advogado da Tabela de Pessoal Especialista Temporário do GTFA, para 
responder pelo expediente da Procuradoria Geral do Governo deste Território, durante o impedimento do respectivo titular, 
no período de 11 a 13 de novembro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 09 de novembro de 1979, 909 da República e 379 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
- Governador -
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O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são contendas pelo artigo 18. item 11 . do 
Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Offcio no 3955/79- SEEC. 

CONSIDERANDO: 

-que é de competência da Secretar ia de Educação e Cultura a expansão do Ens1no de 1< Grau em todo Territóno do A
mapá; 

- que a criação de mais uma escola de Ensino de 1° Grau procura atender a expansão demográfica no batrro do burtti
zal e ao que estabelece o Plano Setorial de Educação e Cultu ra atinente ao Ensmo de 1 Grau: 

- que cabe ao Secretário de Educação e Cultura reconhecer os relevarttes serviços prestados pelos professores que 
atuam no magistério do Território Federal do Amapá. 

- q ue é digno de aco l h imento da parte do Governo do Território Federal do Amapá, a Indicação feita pelo Núcleo 
de Coordenação do Ensino de 1° Grau do nome da ex-professora Cecflia Pinto de Azevedo Costa para patronar a mais nova 
escola do Bairro do Buritizal, 

RESOLVE: 

Art . 1o- Criar, no Bairro do Buritizal, mais uma escola pertencente à rede de ensmo do 10 Grau deste Território Federal 
do Amapá. 

Art. 29 - Referida Escola passará a denominar-se: Escola de 1° Grau "Cecflia Pinto". 

Art . 3° - Que a Coordenação de Ensino tome as providências necessártas e cabfvets a este ato . 

Art . 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do , Setentrião , em Maca pá, 19 de novembro de 1979. 90° da Republ1ca e 37 da C nação do Terrttórto Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÂ 
Lei no 104/ 79- PMM. 

Autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis inservfveis, pertencentes ao Patrimônio Municipal. 

O Prefeito Municipal de Macapá. 

Faço saber que a Câmara de Vereadores do Munlcfpio de Macapá aprovou e eu sanciono a seguinte Lei, com funda
mento no Inciso 11 , do art. 34, da Lei no 6.448. de 11 de outubro de 1977. 

Art. 1o- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, pela melhor oferta, os bens móveis pertencentes ao patrimônio 
municipal, considerando anti-econômicos e inservfveis à destinação do serviço público, constante da relação apensa. con
soante levantamentos, especificações e avaliação proced idas pela Comissão instituida pela Portaria no 284/79-PMM, de 21 
de setembro de 1979. 

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
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Art . 3• - Revogam-se as disposições em contrário. 

Relação do Bens lnservfveis : 

Palácio 31 de Março, 12 de novembro de 1979 

DOMICIO CAMPOS DE MAGALHÃES 
Prefeito Municipal de Macapá 

JOÃO BENICIO DIAS 
Diretor do Dept9 de Administração 

ANEXO DA LEI N9 1 04/79-PMM. 

P6g.3 

Lote n9 01- Camioneta, marca Ford Willys, modelo Perua cor azul/branca, motor n• 422031 , Chassis LA2AME- Ó3969, 
placa Oficial OF-0201 , ano de fabricação 1972, para cinco (5) passageiros, tipo utilitário, com 90 HP, Certificado de Registro no 
0000133, expedido pela DITRAN/AP, em 23.03.76, no interno 66, tombada sobre o no 0845 ......................................... 8.390,00 

Lote n• 02 - Camioneta, marca Ford Willys, modêlo Perua cor azul regente/branca, motor n• 465039, chassis no 
LA2BPS-41487, placa Oficial OF-0387. ano de fabricação 1974, para seis (6) passageiros tipo utilitário, com 90 HP, Certificado 
de Registro n• 0006976. expedido pela DITRAN/ AP. em 20.07.78, no interno 75 , tomada sobre o número 3301 . 

Faltando o Seguinte: 

Vidro trazeiro, estufo do lado direito do passageiro, para-brisa, forro das portas, retrovisor externo, bomba d'água, ba
tena . Jogo de cabo do distribu idor. bobma. distribu idor (tampa) alternador, relê do pisca-pisca, cabo do velocimetro .. 5.000,00 

Lote no 03 - Cam1oneta. marca Ford Willys, modêlo Perua cor Turquesa Royai/Branca, motor no 391314, chassis 2A81A-
340983. placa Oficial OF-0289. ano de fabricação 1971 , para cinco (5) passageiros, tipo utilitário com 90 HP, Certificado de 
Registro 0005057. expedido pela DITRAN/ AP, em 25.11 .77, no interno 55, tombada sobre o no 1026. 

FALTANDO O SEGUINTE: 

Banco direito, limpador de para-briza, radiador retrovisor externo, bateria, booina, jogo de cabo do distribuidor, carbu-
rador de voltagem, alternador, maçaneta externa da porta e três (3) maçanetas internas das portas ......................... .... .4.500,00 

Lote no 04 - Moto Scriper, marca John Deere, modelo JD760, ano de fabricação 1967, cor amarela, motor no 308600 
chassis no 1010490R, apropriado para aterro de rodovia, com capacidade para nove (9) jardas, com 143 HP, no interno 01 . 

FALTANDO O SEGUINTE: 
Bomba de transferência de óleo lubrificante ....... .... ......................................... ................ .. .... ..... ......................... ... 40.000,00 

Lote no 05- Motoniveladora, marca Caterpilar, modelo I e F, ano de fabricação 1965, cor amarela, motor série no12 F 
3703, com 115 HP, n• interno 01 . tombada sobre o no 1967. 

Faltando o seguinte: 

Estufo. suporte e b1co do escanficador. tubo de descarga, silencloso ....................... ....... .... .. ............................... 73.000,00 

Lote n• 06 - Trator de pneu. marca Deutz, modelo DM55, ano de fabricação 1966, cor verde, série do motor F315114BR, 
tipo T, com 55 HP, no interno 01 tombada sobre o n• 5396. 

Faltando o seguinte: 
Motor de arranque e bateria . . . . .. ... . . . .... .. ..... .... .. .............................................................................. .... 4.000,00 

Lote no 07 - Rolo compactador pé de carneiro, rebocável marca Trivellato, tipo RPT26, com 088 pés, com largura de 
1.46m. de comprimento 1.36m, peso vazio 1.300 kg , no interno 01. tombado sobre o número 0920. 

Faltando o seguinte: 

Eixo e gaveta............................ . .................. .......................................... ......................................................... ........ 2.000,00 
Lote n• 08 - Camioneta, marca Ford Willys modelo perua, cor azul/branca, motor no 220296, chassis número LA2AME-

02677. placa oficial OF-0010, ano de fabricação 1972. para cinco (5) passageiros, tipo utilitário, com 90 HP, Certificado de Re
gistro no 0004716, expedido pela DITRAN/ AP, em 06.10.77 , no interno 65, tombada sobre o no 0307, com motor de 4 cilindros 
completo .... ...... .................................................................................................................... .................... ............. .... ..... ........... 5.500,00 

Lote no 09 - Máquina lixadeira de taco de madeira, marca Titan acoplada com motor elétrico, marca Gulomar, tipo 4-
751125. com 1,5 HP, de 110/ 220 volts, funcionando, tombada sobre o no 2097, ano de· fabricação 1967 ............ ............. 600,00 

Lote no 1 o -Dois (2) aparelhos de ar condicionado de 1 e 2 H P de 11 O e 22o volts, com 10.000 e 18.000 BTUS, ano de fa-
bncação 1975 e 1976. marca Admirai. tombados sobre os nos 5063 e 4998, com os compressores queimados .............. 6.290,00 

Lote no 11 - Dois (2) aparelhos de ar condicionado marca GE e PHILCO modelo GMC/395, série C 054093, com 20.000 
BTUS cada, 2 HP, ano de fabricação 1969, 220 volts, tombados sobre os nos 0730 e 0810 (1) um com o compressor queimado 
e outro apresenta defeito ...................................... ... ........ ........ ....... ..................... ..... ....... ... ................ ............................. .. . 5.000,00 

Lote no 12 - Grade de arraste contendo vinte (20) discos, chassis n• TSEB430, marca Ebernardt, ano de fabricação 
1965. tombado sobre o n°1 118.0cioso ............... ...... .......................................................... .. ...................... .......................... 1.000,00 

Lote no 13 - Ceifadeira, tipo máquina de cortar grama, com motor de 3/2 HP, a gasolina, com lâmina Interna, ano de fa
b r i c ação 1 9 7 7 . m a r c a J a c t o , t o m b a d a s o b r e o n 9 6 4 8 6 - n e c e s s i ta n d o d e a 1 g u n s r e p a-

r os ................................................. 1.500,00 

Lote no 14- Máquina de cortar grama manual, marca Alibohr, ano de fabricação 1968 e 1976, tombados sobre os nos 
5061 e 1117 em número de duas (2). 

- Necessitando de reparos ................... .................... .................. ............................. .. ..................... ............................. 1.180,00 

Lote no15- Balança marca Filizoia com capacidade para 15 kg, no 215473, ano de fabricação 1970, tombada sobre o no 
2655 - NeceSSitando de reparos ................................................................. ..... ......................................... ........... .... .............. 70,00 

Lote no 16- Motor elétrico, marca Arno, monofásico, número 5011134 de 1/3 HP, de 110/220 volts, apropriado para 
bomba d'água, tombado sobre o no 1923- Necessitando de reparos ............................................ ...................................... 300,00 
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Lote n9 17 _ Ventilador grande de pé, marca Constact Junior . tombado sobre 0 n9 0808 _ 
necessitando de reparos ...................... ~. ············· ········ ·· · ·· · . 250,00 

Lote n9 18- Ventilador oscilante de três velocidades, marca GE, de mesa, tombado sobre o no 2152- necessitando de 
reparos............... ........ ...... .................... . . .. . ... . ..... .. ...... .. . .......... ... ... .. ... . . . ..... . . .. . . . . .. .. . . . . . . .. ... . . ............... 1 00.00 

Lote n919- Relógio de parede tamanho médio, marca Tagus, tombado sobre o nç 2160- necessita de reparos ... 30,00 

Lote n9 20- Duas (2) enceradeiras marca GE, de duas (2) escovas cromadas tombadas sobre o nos 4044 e 4045- neces-
sitando de reparos ............... ............. :......... .... ..... ................ .... .......... .............. ... . .. ... .. .. . . . . .. .. .. ........................ 460,00 

Lote n9 21 -Camioneta, marca Ford Willys, modelo perua. cor azul / branca. motor 451146. chassis n· LA2BNC20729. 
placa oficial OF~0005 , ano de fabricação 1974, para se1s (6) passageiros. t1po utilitáno com 90 HP. Certificado de Reg istro n 
0000239, expedido pela DITRAN/ AP. em 22.3.76, no interno 72, tombada sobre o nç 1162. funcionando ....................... 12.000.00 

Lote n9 22- Relógio de ponto. marca Tagus- necessitando de reparos 1.200,00 

Lote no 23- Grupo motor estacionário, marca Mercedes Benz. com 50 KVA. t1po OM32191452. n' 00004067, ano de fabn 
cação 1965, com radiador e quadro. 

Faltando: 
Alternador, bateria, motor de arranque, gerador, purificador de óleo. .. . .. .................................. 7.000,00 
Lote no 24 - Geladeira marca Gelomat1c tipo residencial de 2 1/2 pós. cor branca - Necessitando de reparos .... 150,00 

Lote no 25 - Dois (2) Geradores de acentileno para solda à ox1gên1o. marca Whlte Mart1ns. marca Macam. tipo B-1 . no 
29943 e 62755 respectivamente, ano de fabricação 1965. tombadas sobre os n;s 2079 e 2090- Danif1cados ................. 600,00 

Lote n9 26- Máquina vulcan1zadora de pneus super automático. marca MUSSI. tombada sobre o n' 2110. ano de tabn-
cação 1965 - Necessitando de reparos ...................................................................... .................................................... 80.00 

Lote no 27- Máquina tipo bomba de graxa de lubrificar. marca cobel. propulsora ar de pneumátiCO, com tambor para 
35Kg. sobre carrinho, com mangueira de alta pressão e válvula de controle referência 430. ano de tabncação, 1354- faltando 
a mangueira que foi danificada............................................................. . ...... .. ....... ..... .. . . . .... . ........ .......................... 800,00 

Lote no 28- Três (3) máquinas de escrever manual marca Olivet11 matricula no 648278. 159702. ano de fabricação 1965 e 
1966, 1972, com 100, 210 e 310 espaços tombadas sobre os nos 0979, 2677 e 2153. - duas necessitam de reparos e uma 
encontra-se com a base do carro quebrado e o eixo empenado ...................................................................................... 800,00 

Lote no 29- Motor Bomba assmcromo marca Arno no 4021032. tipo AM-56H. com 3/4 HP, 2cootado com bomba d'água 
Lenz ano de fabricação 1966, tombado sobre o no 1924. -Necessitando de pequenos reparos ....................................... 285,00 

Lote no 30- Duas (2) máqumas de calcular elétrica e manual marca Burroughs estilo J284-J35041 BB, matricula 3001 O e 
4190 91 OD, anos de fabricação 1960 e 1963, tombadas sobre os n°s 1058 e 1082. - uma funcionado e outra necessita de repa-

ros .................................................................................................................................................................................... 300.00 
Lote no 31 -Duas (2) máquinas de calcular elétricas marca Olivet11 D1visumma-26 e 20 controle 441401 e 441409, matri-

cula n9 26820 ~ A8-31304, ano de fabricação 1972 e 1974. tombadas sobre os nos 1025 e 1035- Necessitandando de re-
paros.................. .................... .......... .............. ..... ...................................................... .................... .. . ........ 1 320,00 

Lote no 32- Duas (2) máquinas de calcular elétrica, marca Olivettl multlsumma-220. matricula no 314543 e 314661 . anos 
de fabricação 1963 e 1970, tombadas sobre os nos 0992 e 1024- Necessitando de reparos ......................... ....... ............ 1.500,00 

Lote no 33 - Duas (2) máquinas de calcular elétrica marca NCA do Brasi l. modelo 18-36. matricula 1994491 o e 1-
994406, ano de fabricação 1972, tombadas sobre os nos 1180 e 2161 - Necessitando de reparos ............ ......... .... ........... 2.060.00 

Lote no 34- Motor elétrico marca Arno no CJLLOP2, modêlo EL32 de 10 HP. trifáSICO com 220/380 volts. tombado sobre 
o n9 1171 - funcionando ...... ....... ..... .... .. ... ...... ....... ................................ ......................................................... .... ..... ............. 600.00 

Lote n9 35- Três (3) motores elétricos marca Kohlbach , de 11 O 220 volts acoplado com bomba d'água tombados sobre 
os n9s 1918, 1919 e 1912 n9 dos motores 40560. 40611 e s/n9- Necessitando de reparos ................... .. ............................. 500.00 

Lote n9 36 - Dois (2) motores elétricos marca Arno no 4060523 e. marca-Jacarandá série 141 O, de 110/ 220 volts. mono
fásico de 1/ 3 HP, acoplado com bomba d'água marca Refaga 20/1M67/575, tombados sobre os nos 1553 e 1922- Necessi-

tando de reparos.............. ... ..... . .. .... .............. .. ................ ................. . .. ................................................................ 400,00 

Lote n9 37 - Dois (2) motores elétricos marca Rerello e PUMP, n9 19161 de 220/ 330 volts e 220/440 volts, tipo EC-1 . 
com 1/5 HP apropriado para duas pedras de esmeril , tombadas sobreos nos 1928 e 1931 - Estando um funcionando e outro 

queimado ............................................................................................................................................................................. .400,00 

Lote n9 38- Dois (2) motores elétricos marca arno trifásico n9 4086591 , tipo C 675 com 30 HP. de 220/ 380 volts. tomba-
dos sobre os n9s 1932 e 1936- funcionando .. ... ...................................................................................................... 16.000,00 

Lote n9 39- Três (3) motores elétncôs marca HPT, Kohlbach e Worthinton no M106260 44162 e BSK - 18450603-
BR35869 trifásico de 1/4 HP e 3 HP, de 110/220 volts, tombados sobre os n9s 1927. 1926 e 1938- Funcionando ........... 600.00 

Lote n9 40 - Camioneta, marca chevrolet C-14, tipo ambulância cor branca. motor n9 9J0922H, chassis n9 
C147JBR8076B, com 149 HP, chapa oficial OF-0017. ano de fabricação 1970, para cmco passageiros, certificado de registro 
n9 0000272, expedido pela DITRAN/ AP, em 230376. número interno 45 , tombada sobre o nç 0984- Funcionando ...... 15.000,00 

Lote no 41 -Três (3) motores elétricos, marca Arno e Brasil no 5108553, 505632 e 620806, respectivamente. monofásico 
de 1/3 e 1/4 HP, de 110/220 volts, apropriado oara bomba d'água e acoplado com bomba d'água. marca Clenz. t1po 201 . 
tombados sobre os nos 1735, 1921 e 1925- estando um funcionando, um queimado e outro necessitando de reparos ...... 600,00 

Lote no 42- Motor elétrico , marca Arno trifásico tipo C675 com 30 HP, de 220/ 380 volts. tombados sobre o no 1932-
Funcionando ........... ....... ... ....................................... ... ...... ........ .... ... ........ ................... .... ........... .. .................................. ... 1.200,00 

Lote no 43 - Cinco {5) bombas d'água, marca Gera incompletas sendo uma tombada sobre o n° 6243 e o restante não 
tendo plaqueta, por motivo de terem sido desativadas do PatrimOnio ................................................. ............................. 310.00 

Lote n9 44 - Quarenta (40) baterias de tamanho diversos.. ...... .. . .. ....... ............. . ........ . . .... ..... . ... . .. .......... 1.500,00 

Lote no 45- Cinco (5) radlado(es, sendo um (1) de motor de luz estac1onáno. marca MWM, dois de cammhões um ( 1) de 
trator D7 e um de Pá carregadelra 941.. ......................................................................... .. ........ ..... ................................. 2.500,00 

Macapá, 12 de novembro de 1979 

DOMICIO CAMPOS DE MAGALHÃES 
Prefeito Municipal de Macapá 

JOÃO BENICIO DIAS 
Diretor do Depto de Administração 
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JARI FLORESTAL E AGROPECUÁRIA LTDA. 

Jan r-lorestal e Agropecuária Ltda. torna público o extravio da 1• via do Certificado de Depósito Compulsório n9 083997, 
de 05.07. 78. pertencente ao senhor Jorge Luiz Valdfvia. 

Ouem encontrá-lo. favor devolvê-lo à citada empresa. com Escritório à Av. Prof• Cora de Carvalho, 245, nesta cidade. 

NB - Republicado por haver saído com incorreções. 

ASSOCIAÇÃO DE ASSIST~NCIA T~CNICA E EXTENSÃO RURAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 
ASTER • AP 

A V ISO 

EDITAL DE ALIENAÇÃO No 04/79-ASTER-AMAPÁ 

A Com1ssão Permanente de L1c1tação da ASTER-AMAPÁ. torna público que às 15:00 horas do dia 23 de novembro do 
ano em curso fará realizar em seu prédiO s1to à Rua Leopt Leopoldo Machado. no 1374. nesta cidade, alienação 
de bens d1versos. estando o Ed1tal afixado em local acesslvel e a dispos1ção dos interessaous no endereço acima, e em todos 
os Eswtónos da Ent1dade. onde serão prestados qua1squer esclarecimentos sobre o assunto. 

Macapá. 12 de novembro de 1979. 

a) A COMISSÃO 

ASSOCIAÇÃO DE ASSIST~NCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ - ASTER-AP 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS No 01/79 

A V ISO 

A Comissão Permanente de Lic1tação da ASTER-AMAPA torna público que às 16:00 horas do dia 30 de novembro de 
1979. fará realizar em seu prédiO. s1to à Av Ernestino Borges. n< 1362. nesta cidade, Tomada de Preços para motor de popa, 
ubá e voade1ra. estando o Edital afixado em local acessfvel e a disposição dos interessados no endereço acima. 

Macapá, 14 de novembro de 1979. 

A COMISSÃO 

SECRETA RIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N° 73.140/73) 

INSTRUMENTO: - Contrato de Empreitada global no 72/79-SOSP (Processo n° 1/01326/79). 

PARTES:- Governo do Território Federal do Amapá e a firma SANECIR L TDA- Saneamento Engenharia Civil e Rodo
viária. 

OBJETO - Para execução dos serviços de transportes de 35000 m3 (trinta e cinco mil metros cúbicos) de aterro para a 
área mdustnal do Matapí, quadra 04. às margens da Rodovia AP-01 O. 

VALOR:- Pela execução dos serviços~ Contratante pagará à Contratada a importância de Cr$ 315.000,00 (trezentos e 
qumze mil cruze1ros) valor apresentado pela Contratada. 

PRAZO: - O prazo de conclusão concedido para o total dos serviços é de 30 (trinta) dias consecutivos, contados 5 
(cinco) dias após a assinatura do Contrato. 

DOTAÇÃO: - As despesas decorrentes do Contrato correrão à conta dos recursos diretamente arrecadados - Pro
grama. 10583231.644. Elemento de Despesas 4130.07, conforme Nota de Empenho no 1.255, emitida em 24.1 0.79. 

FUNDAMENTO· -O Contrato decorre da autorização do Excelentfssimo Senhor Governador deste Território, exaradas 
às fls . 1 O do Processo no 1/01326/79. com dispensa de licitação de preços com base no artigo 126 parágrafo 2o, letra h, do De
creto-Lei no 200 de 25/02/67. combinado com o item 17 do artigo 18 do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969. 

Macapá, 07 de novembro de 1979. 

EZEOUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe do NAA/SOSP 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73.140/73) 

INSTRUMENTO· - Contrato de Empreitada Global no 073/79-SOSP (Processo no 1/01302/79). 

PARTES: - Governo do Territóno Federal do Amapá e a firma Irmãos Zagury & Cia Ltda. 

OBJETO: - P~ra _fornecimento ~e peças e acessórios originais para as máquinas de marca Ford, de propriedade do 
Governo deste Terntóno, em operaçao nas frentes de serviços das Rodovias BR-156 e AP-010. · 
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VALOR: - O valor do presente Contrato é estimado em Cr$ 3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros). 

PRAZO: - O prazo da validade deste Contrato é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua publicação no Di á no Oficial do 
Governo deste Território. 

DOTAÇÃO: - Fica empenhada inicialmente. a importância de Cr$ 500.000.00 (quinhentos rrtl cruze1ros) . à conta dos re
cursos oriundos do convênio PG-15/75-DN ER/GTFA, rendas diversas. programa 16885312.551. Elemento de Despesa 
4130.07, conforme nota de Empenho n9 1211 /79. 

FUNDAMENTO DO CONTRATO: - Este Contrato decorre da autorização do Excelentíss1mo Senhor Governador do 
Território Federal do Amapá, exarada às fls . 19 do Processo n9 1/01302/79. de acordo com o Item XVII do art1go 18 do Decre
to-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969. dispensa de lici tação de preços com base no art1go 126 parágrafo 2 . letra d do Decre
to-Lei 200, de 07 de fevereiro de 1967. 

viária. 

Macapá, 08 de novembro de 1979. 

EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe do NAA/SOSP 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73.1 40/79) 

INSTRUMENTO: - Contrato de Empreitada Global n9 074/79 -SOSP (Processo n- 1 / 01178179). 

PARTES:- Governo do Território Federal do Amapá· e a firma SANECIR L TDA- Saneamento Engenharia Civil e Rodo-

OBJETO: - Para execução dos serviços de construção de Unidades Escolares em Macapá e Santana. 

VALOR:- Pela execução dos serviços o Contratante pagará à Contratada a 1mportânc1a de Cr$ 13.551.283,08 (treze mi
lhões, quinhentos e cinquenta e um mil. duzentos e oitenta e três cruzei ros e 01to centavos). 

PRAZO: - O prazo de conclusão concedido para o total dos serv1ços é de 21 O (duzentos e dez) dias consecutivos. con
tados 5 (cinco) dias após a assinatura deste Contrato. 

DOTAÇÃO: - As despesas decorrentes do Contrato correrão à conta dos recursos oriundos do Convênio no 
024/79-MEC/SEPS 19 GRAU, Programa 4502.0842.1883.582 - Projeto Operação Escola. Elemento de Despesa: 4110.00 -
Obras e Instalações, conforme nota de Empenho n9 118, emitida em 06.11 .79. 

FUNDAMENTO DO CONTRATO: - Este Contrato decorre da autorização do Excelentfssirro Senhor Governador deste 
Território, exarada às fls . 470 do Processo n9 1/01178/79. da licitação relativa à Tomada de Preços 23/79-CPLOS. combinado 
com o item XVI I, do artigo 18. do Decreto-Lei n9 411 . de 08 de janeiro de 1969 

Macapá. 12 de novembro de 1979 

EZEQUÍAS RIBEIRO DE ASSIS 
Chefe do NAA/ SOSP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINIST~RIO DA EDUCAÇlO E CULTURA 

SECRETARIA DE ENSINO DE 19 E 29 GRAUS 

Convênio n9 80/79 que entre si estabelecem a Secretaria de Ensino de 19 e 2° Graus- Ensino Supletivo- do Ministério 
da Educação e Cultura e o Governo do Território Federal do Amapá para promover exames de Suplência Profissional izante 
em 02 (duas) modalidades, em nrvel de Técnico de 29 Grau. 

Aos 6 dias do mês de novembro do ano de 1979, a Sec•etaria de Ensino de 19 e 29 Graus- Ensino Supletivo- do Minis
tério da Educação e Cultura, situada na Esplanada dos Ministérios. Bloco "L", 59 andar. Brasflia-DF, CGC n9 00394445/ 124-
52, daqui por diante "SEPS", representada, neste ato, por sua Secretária, Professora ZILMA GOMES PARENTE DE BARROS, 
nos termos da delegação de competência constante da Portaria Ministerial n9 457 de 16 de maio de 1979, publicada no Diário 
Oficial de 18 subsequente. de um lado. e. do outro lado, o Governo do Território Federal do Amapá, com sede no Palácio Se
tentriAo, Macapá-AP, CGC n9 00394577/0001-25, daqui por diante "GOVERNO", representado, neste ato, por seu titular. Co
mandante ANNIBAL BARCELLOS, firmam o presente convênio. mediante a adoção das cláusulas que se seguem: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO 

As partes convenentes elegem como objeto deste convênio a promoção de exames de suplência profissionalizante em 
02 (duas) modalidades, em nivel de técnico de 29 grau. de acordo com o que consta do Processo no 240.271 /79-SEPS/ MEC. 

Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇ0ES DA "SEPS". 

A "SEPS" obriga-se a: 

a) prestar assistência técnica na elaboração do Projeto, na montagem da Sistemática Operacional e quando solicitada; 

b) fornecer os programas e provas-modelo para fins de subsfdios técnico-pedagógicos; 

c) analisar o Plano de Aplicação e propor alteraçoês, se necessárias; 

d) liberar os recursos conveniados, após a aprovação do Plano de Aplicação pela "SEPS" e assinatura do presente 
convênio; 

e) acompanhar e anall:)ar o desenvolvimento das atividades programadas. 

Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇOES DO "GOVERNO". 

O "GOVERNO" obriga-se a: 
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a) apresentar à "SEPS" o Plano de Aplicação dos recursos relativos a este convênio, aprovado pelo respectivo Conse
lho de Educação: 

b) promover cursos de reforço, junto às empresas e outras instituiçoes, visando à sistematização de conhecimentos da 
clientela potencial : 

c ) realizar os exames de acordo com as diretrizes e ~odelos aprovados pela "SEPS". 

d) enviar relatórios tr imestrais e final. ao término da vigência deste instrumento. ' 

Cláusula Quarta - DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS. 

Pa ra a execução do que se estabelece neste convênio a "SEPS" transferirá ao "GOVERNO" recursos financeiros no 
montante de Cr$ 350.000.00 (trezentos e cinquenta mil cruzeiros). 

.t 

Cláusula Quinta - DOS RECURSOS 

Os recursos previstos na cláusula anterior correrão por conta da Atividade 4502.08452154.053 - Qualificação e Habili
tação Profissional. desta Secretaria, tendo sido comprometidos conforme empenho abaixo indicado: 

Fonte de Recursos: Tesouro Nacional - Ordinários não vinculados. 
Meta: 01 
Elemento de despesas: 
3.2.1 .5-02 - Outras Despesas Correntes 

2.3- Transferências para Material de Consumo .......................... . ....... .. ...... .. . . ... . .... . . 
2.4- Transferência para Remuneração de Serviços Pessoais .. . ......... . .. ..... .. . ..... . . . . . . . . . ..... . 
2.5- Transferência para Outros Serviços e Encargos . . ... ..... ... . .. ...... . ........ . . .. ... . ... ........ . 

Total ... . ..... .. .. .......... . .. . ..... .. . ..... .. ..... . .. . . . . 

Empenho n9 2.954 emitida em 30/10/1979. 

Cláusula Sexta - DO CR~DITO 

Os recursos previstos neste convênio serão creditados no Banco do Brasil S/ A. 

Cláusula Sétima - DA PREST AÇAO DE CONTAS 

Cr$ 42.000,00 
Cr$ 276.700,00 
Cr$ 31.300,00 

Cr$ 350.000,00 

A prestação de contas será entregue à Representação do Ministério da Educação e Cultura no Amapá (DA.1 ) 

Cláusula Oitava - DAS AL TERAÇ0ES 

Todas as alterações que se pretendem fazer neste convênio dependerão de prévia anuência da "SEPS" e deverão ser 
solicitadas durante sua vigência 

Cláusula Nona - DA VIG~NCIA 

Este convênio vigo rará a partir da data de sua assinatura até 28 de fevereiro de 1980, sendo publicado no Diário Oficial, 
podendo ser prorrogado mediante aprovação da "SEPS". 

Cláusula Décima - DA INADIMPL~NCIA 

A inadimplência das obrigações definidas neste instrumento implicará sua denúncia por qualquer das partes conve
nentes. 

Cláusula Décima-Primeira - DO FORO 

Fica eleito o Foro de Brasflia-DF. para dirimir quaisquer dúvidas na execução deste convênio. 

E. por estarem acordes. depois de lido, aceito e achado conforme pelas partes. na presença das testemunhas abaixo. 
lavrou-se este convênio. em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos. 

Brasflia-DF, 6 de novembro de 1979. 

ZILMA GOMES PARENTE DE BARROS 
Secretário da "SEPS" 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Territór io Federal do Amapá 

MÁRCIA ABIGAI CARNEIRO DIAS 
~ecretária Subst. de Ensino do 19 e 29 Graus 

TESTEMUNHAS 
llegfveis 

CARTORIO DO REGISTRO PÚBLICO 
PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento do Distrito de Porto Grande. Municfpio de Macapá, Território Federal do 
Amapá, República Federativa do Brasil. Faz saber que pretendem casar: RAIMUNDO DA SILVA RAMOS e RITA CABRAL DE 
ABILI O. 

Ele é filho de Maria da Silva Ra mos. 

Ela é filha de Quirino Pereira de Abilio e lzabel Cabral de Abilio. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Porto Grande. 01 de novembro de 1979. 

MARIA AM~RICA MURICI TEIXEIRA 
Oficial do Registro Civil 
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O Oficial do Registro Civtl de Casamento do Distnto de Porto Grande . Muntctpto de Macapá Terrttórto Federal do 
Amapá, República Federativa do Bras11 Faz saber que pretendendo casar ABIDON MARQUES DA SILVA e NAZETE TOLOSA 
DA SILVA 

Ele é filho de João Sarmento da Silva e Ondina Marques da S1lva 
Ela é filha de Senhonna More1ra Tolosa 
Quem souber de qualquer 1mped1mento que os tntba de casar um com o outro acuse-o na forma da let 

Porto Grande . 07 de novembro de 1979 

MARiA AM~RICA MURICI TEIXEIRA 
Of1cial do Registro C1vt l 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMA DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil de Casamento do Distrito de Porto Grande Muntcíplo de Macapá. Temtóno Federal do 
Amapá. República Federativa do Brasi l Faz saber que pretendendo casar ALFREDO BARBOSA DOS SANTOS e MARIA ES
TRELA DE BARROS. 

Ele é filho de João Nascimento dos Santos e Mana da Concetção Barbosa 

Ela é filha de Maria Barros da S1lva 

Quem souber de qualquer tmpedtmento que os tntba de casar um com o outro. acuse-o na forma da lei 

Porto Grande. 09 de novembro de 1979. 

MARIA AM~RICA MURICI TEIXEIRA 
Ófictal do Registro Ctvil 

Ml - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 047179-SOP 

PROCESSO No 1/ 01584/79 

Termo Aditivo ao Contrato no 047179-SOP. que entre si celebram o Governo do Terr itóno Federal do Amapá e a firma 
A. Rodrigues Engenharia e Comércio Ltda., conforme cláusulas abaixo 

O Governo do Território Federal do Amapá neste ato representado pelo Excelentísstmo Senhor Governador do Terri
tório Federal do Amapá. Comandante ANNIBAL BARCELLOS. daqut em dtante denominado stmplesmente Contratante, e a 
firma A. Rodrigues Engenharia e Comércio Ltda .. situada à Av. Mendonça Furtado. 1526, nesta ctdade, C.G.C. 
05.798.343/0001-67, representada neste ato pelo Sr. GILBERTO DO CARMO PINTO, devidamente credenctado através de 
Instrumento de Procuração Pública. daqui por diante denominada simplesmente Contratada. por terem como justo. valioso e 
bom, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato no 047 /79-SOP, Cláusulas Terceira- ttem 4.2- e Quarta- item 5.1 e 5.3 -
nos seguintes termos: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

a) VALOR- O valor de Cr$ 1.875 .559,40 (hum milhão. oitocentos e setenta e cmco mil quinhentos e clnquenta e nove 
cruzeiros e quarenta centavos), referente ao Contrato Principal, será acrescido da importância de Cr$ 320.453,00 (trezentos e 
vinte mil, quatrocentos e clnquenta e três cruzeiros). para cobrir despesas com serviços complementares. E. assim , o valor 
contratual passará a ser de Cr$ 2.196.012.40 (dois milhões, cento e noventa e sets mil, doze cruzeiros e quarenta centavos). 

b) DOTAÇÃO- As despesas relativas aos serviços ora aditados. no valor suplementar de Cr$ 320.453.00 (trezentos e 
vinte mil, quatrocentos e cinquenta e três cruzeiros). correrão à conta dos recursos oriundos do FPEDFT, Programa 
03070251 .279, Elemento de Despesa: 4110.00, conforme Nota de Empenho no 2.380. emitida em 01.11. 79. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O prazo de 77 (setenta e sete) dias concedido para a conclusão dos serviços prevtstos, conforme o Contrato Principal. 
fica acrescido de 30 (trinta) dias consecutivos, para atender os serviços ora aditados. 

CLAUSULA TERCEIRA 

Permanecerão Inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Principal. 

Assim, por estarem justos e de comum acordo. Contratante e Contratada, firmam o presente Termo Aditivo, em 5 
(cinco) vias de Igual teor e forma. na presença de duas testemunhas abaixo assinadas. 

Macapá, 19 de novembro de 1979. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do T.F.A. 

GILBERTO DO CARMO PINTO 
Representante da Contratada 

TESTEMUNHAS: 
1 - Claudlonor Soares Barbosa 

- 2 - Manoel Brasil 


	

