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r---------------------------------~ DECRETOS--~--------------~---------------, 

(P) n9 0737 de 21 de novembro-de 1980 
' . 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das atribuições que lhe são. conferidas pelo artigo 18,1tem 11, dcr 
Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n9 6/19.099/80-SEAD, . . ,. 

RESOLVE: , -r. 

Conceder a José Loureiro de Sena, ocupante do cargo de Auxillarde Portaria, nlvel 7-A (Cadastro n9 o3so·o), do Qua
dro de Pessoal Permanente do Governc;> deste Território, lotado na Seéretaria de Administração-SEAD, seis (06) meses de li
cença especial, contados no perfodo de 19·de dezembro de 1980 a 31 de maio de 1981 ,.nos term~s do artigo 116, da Lei n9 
1711 , d-e 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo Dec~eto n9 38.204, de 03 d&novembro de·1955, em virtude do re~erido 
servidor haver completado um (01) decênio de efetivo exerclçio, cqmpreendido no perlodo de 10 de dezembro da 1968 a 18 
de janeiro de 1979. 

Palácio do Setentrião,_ em Macapá, 21 de novembro de 1980, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. _. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0743 de 24 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, Jsanqo das atribuições que fhe são conferidas pelo artigo 18,1tem 11, do 
, Decreto-Lei n9 411, dt! 08 de janeiro de--1969, · " - - · ' 

" RESOL~E: 

Designar Antero Duarte Dias Pires Lopes, Secretário de Plà~ejamento e Coordenação do Governo deste Território, 
para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a cidade de Br11sllla-DF, a fim de participar do Seminário "O Município na 
Década de 80"; no perlodo de 25 a 29 de·_novembro do éorro9nte ano. • . . 

Palácio-do Setentrião, em Macapá, 24 de novembro de 1980, 929 da República e 389 da Crla.ção do Território Federal do 
Amapá. . 

ANNIBAL BARCELLOS · 
Governador 

(P) n9 0744 de 24 de"novembro de 1980 

· O G~vernador do Território Federal do Am~pá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo ar.tlgo 18, Item li, do 
Decreto-Le1 N 411, de 08 de janei ro de 1969 · 

RESOLVE: I . . 
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Designar o Economista Raimundo Brito de Almeida, Diretor do Departamento de Orçamento, da Secretaria de Planeja
mento e Coordenação-SEPLAN, para responder acumu!ativamente, em substituição, pelo expediente daquela Secretaria, 
durante o impedimento do respectivo titular, no período de 25 a 29 de novembro do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 24 de novembro de 1980, 929 da República e 389 da Criação do Terr itóri o federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(Pl n9 0745 de 24 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas em lei, etc. 

RESOLVE: 

Designar· Antonio Cabral de Castro, Procurador Geral do Governo do Território Federal do Amapá, para viajar de Ma
capá sede de suas atividades. até a cidade de Brasllia-DF,. no perlodo de 28 de novembro à 19 de dezembro de 1980, a f im de 
agilizar os processos de interesse do Governo que se encontram tramitando no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Temi-
tórios no Tribunal Federal de Recursos. 

Palácio do Setentriiio, em Macapá. 24 ds novembro de 1980, 929 da República a 389 da Gr:~çao do Território Federal 
do Amapá. 

AN NIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 07 46 de 26 de novembro de 1980 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições -.we !he sf.\o conferirlas peio artigo 18, ftern 1! , do 
Decreto-Lei 4 i í , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo n9 5115. ~09/80- S EGUP , 

F1 ESOLVE: 

Conceder a Claudomi ro Ouintela do Carmo, ocupante do cargo de Carpinteiro . nlvei 9-8 (Cadastro nQ 00575), do 
Quadro de Funcionários Públicos do Governo deste Território, lotado na Secrf:ltaria de Segurança Pública-SEGUP, seis (06) 
meses de licença especial, contados no período de 19 de dezembro de 1 980 à 31 de maio de 198 i. nos ter:!'('S do artigo 11 6, 
da Lei n9 171 1. de 28 a e outubro de ·i 952. regu lam entado pelo Decreto n' 38 .204. de 03 de novembro de 1955. sm virtude do 
relendo servidor haver com pletado um (O 1) decênio de efetivo exercfc10, compreendido no oeríodo de 1 <~ de dezemnro de 
1968 a 30 de: rlezembro de 1978 

Pafacio do Setentrião , em Macapá, 26 de novembro de 1980. 929 da Repúbli<.:a e 38° da Criação do Território Federal 
do A....., <> oá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) nv 0747 de 26 de novembrc. ele 1980 

O Governador do Terri tório Federal do Amapá, usando das atõibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem li. do .J 
Decr'"to-Lei nç 411. de 08 de ja~wo de 1969, e tendo em vista o que consta do Processo r.o 8/22. 216/80-SEAG , I 

RESOLVE 1 

Conceder a Manoel r'>~azaré dos Santos. ocupante do cargo de Auxiliar Ru ral, nfvel 3 (Cadastro n9 02296), do Quadro de 
Funcionários Públicos do Go·,erno deste Terri tório , lotado na Secretaria de Agricultura-SEAG, seis (06) meses de licença es
pecial, contados no período de 1 • de dezembro de 1980 à 31 de maio de 1981, nos termos do artigo 116. da Lei n~ 1711, de 28 

I 
l 
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(P) n9 0748 de -26 d9 novembro de 1980 

o Governador do Território Federal do Amapá, usando das atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, Item 11 , do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 . de janeiro de 1969, e tendo em vista o que consta do Proce~so n9 8122.309/ 80-SEAG, 

RESOLVE: 

Conceder a Floriano Ferreira da Silva, ocupante do cargo de Operário Rural, nlvel6 (Cadastro .19 00732), do Quadro de' 
Funcionários ·Públicos do Governo deste "território, lotado na Secretaria de Agrlcultura-SEAG, seis {06) meses de licença es
pecial, contados no perfodo de 19 de dezembro de 1980 à 31 de maio de 1981, nos termos do artigo 1'1 C' , da L~i. r19 U 11 , d~ 28 
de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto número 38.204, de 03 de novembro de 1955, em vl r\udt:,do rererld .:. !> :>rv1dor 
haver completado um (01 ) decênio de efetivo exerclcio, compreen~ldo no perfodo de 1 O de dezembro de 1968 a .v6 de fe-
vereiro de 1979. -

l P~lácio do Setentrião, em Macapá, 26 de novembro de 1980,929 da República e 389 da Criação do Terr:tórlo Federal do 
Amapá. 

ANNIBÁL BARCELLOS 
· Governador 

{P) n9 ~749,. de 26 de novembro de 1980 

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 1969, e tendo em vista o ,que c·onsta do Processo n9 5/ 15.0110/ 80-SEGUP, 

. I 

RESOLVE: 

Conceder a Nelson Antunes Coêlho , ocupànte dQ cargo de Pintor, nlvei10-C {Cadastro n9 00888). do Quadro de Pes
soal Permanente do Governo 'deste Território, lotado na Secretaria de Segurança Públ!ca-SEGUP, seis (06) meses de licença 
especial, contados no perfodo de 19 de dezembro de 1980" a 31 de maio de 1981, nos termos do artigo 116, da Lei n9 1711 , de 
28 de outubro de 1952, regulamentado pelo Decreto n9 38.204, de 03 de novembro de 1955,-em virtude do referido serv.idor . 
haver completado um {01)· decênio de efetivo exercfcio, compreendldo' rio perlodo ·de 10 de dezembro de 1968 a 10 d,ê de
zem bro de 1978. 

( . . \ 

Palácio dó Setentrião, em Macapá, 26 de novembro de 1980,929 da·Repúbl!ca e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

{P) n9 0750 de 26 de novembro de 1980: 

O Governador do Terr.itório Federal do'· Amapá •. usando das atrlb!Jições que lhe são conferidas pelo artico 18. Item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro da 1969, e tendo em vista o que cons~a do Processo h9 2/14.413/80-SEEC, 

RESOLVE: . 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, Item I! e 178, Item I, alfnea "a" , da Lei o9 1711, de 28 de outubro 
de 1952. com a nova red.ação dada pela Lei n9 6.481 , de 05 de dezembro de 1977, a Terezlnha Plmentê! Pavão, matricula 09 

1.837.129, no cargd de Professor do Ensino Pré-Primário e Primário, EC-514.11, do Quadro de Pessoal- Parte Perma
nente - do Governo dest~ T errltórlo, dev~ndo ~eus proventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 20%, 
de acordo com o artigo 184, Item 11, da citada. Lei n9 1711/ 52. .. . ' ~ . 

'Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de novembro de 1980, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal do 
Amapá. 

' 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0751 de 26 de novembro de 1980' 

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 1969, 

RESOLVE: .. 
Art.1 9- Designar Rubens Antonio Albuquerque, Pedro José de Souza e Amérlco Welner Miranda Naiff, lotados na Se

cretaria de Financas-SEFIN, Raul Paulo .Sarmento, João José Aguiar de Carvalho e José"'Edson dos Santos Sarges, lotados 
na Secretaiia de Planejamento e Coordenação~SEPLAN , para sob a Presldêncvla do primeiro, constltulrem o Grupo de 
Trabalho incumbido de estudar os efeitos do Decreto n9 85.367, de 17' de novembro de 19SO, publicado no Diário Oficial da 
União de 19 do mesmo mês e ano, devendo apresentar o resultadq dos trabal hos no prazo de ses~et:~ta {60) dias, a contar da 
presente data. , · 

Art. 29 - Revogam-se· as
1
disposições em .contrário . . 

. Palácio do Setentrião, em Macapá, 26 de novembro de 1980,929 da República e 389 da Criação do Território Feçleral do 
Amapá. 

• ANNIBAL BARCELLOS 
·Governador 

' ' 
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i 
JUSTIÇA DOS TERRITÓRIOS 

TERRITÓRIO FEDERAL DO />.MAPA 

1• CIRCUNSCRIÇÃO- MACAPÁ 

EDII AL DE CURATELA 

O D<J '.I~Cif <)swoldo de Sousa e Silva, MM . . Juiz de Direito da Primaim C!rcuns::;riçào :'.: Jici ária do Terr itór io F~arai do 
Arn~pá, na. tot"ma da Lei, etc ... 

Ff.1Z ~bar a quantos o presente Edital virem ou <l$t1 omhadt'Tl(:)(lto tl'verem , qu~ por et~ .J\IÍ?.o ~~ Cartório desta Comarca de 
:.f!RGHpà, i ramita o processo civel n1 447, autos de Interdição, requerida pelo Ministério Público. através do Dr. Joeo Telles 
Curúdo,· G(~rf!' a lntordição de Marilena Fernancl8s Carvalho, de acordo com s sentf):·:•,;a 0este .!u iw a ::eguir transcrita: "Vis
tos. etc . U Douto Oryão do Ministério Públiu raquere,_; nn peça vestibulal a inle;diçno da .-:;enhor&! Marilena Fernandes Car
val ho sob a :>iegaçã(! de que a mesma não tinha condiçóes para g&ir sua ~"1Süa e seu2 'J0 '1 d .A rn~erditanda foi citada para 
comparecer a Jufzo o que ocorreu no dia 06 de agosto de 1979, coniL.1, ns \ermo de s.ucliencia &s fls. 12 (doze). Foi no
meau0 Perilco para_proceder ao exdme da lnterditande. tendo o mesmo a;m:JSP.ntado o Laudo de fls. 16/19, o;:de t::onclue desta 
form&: "A ~<.<ciente Manlena Fernandes Carv.:.lho. é ~c··tadora de Epilepsia. tipo grande mal epilético z3··~: C.!. D.) associado 
eo quadrv psi..:O!ico - Psicose Mard<~co-Depretisiva . ,ipo Crrcular (29€ -C. !. D.) con?:g~.;;nnt,'> desia forma dentro da coc~Jtlca

çl!o l f"l tf;rn,:ci!",nal de Doenças, revisão de 1965. c0rno sendo enquad rada na codlfic.aç1c. ·:?S0. 2. C. I. D. (pslc:_-l:e epllétlca) de 
nuw, eza crônica, irreversfvel. de prognóstico sornbrio. Não l"eúne condições p<:.ra o t·..::bal !"i :·~ . e:drnir1istrJJr seus :,sns e a sue. 
pa35Ja. salvo sob custódia." r~esta audiênr;ia. \anto o Dr. Curador Geral de famflia, quanto ( J Dí. Curador t lide. requer0· ama 
c.·rvc~.:<jencia da .A.çã.o requH€mdo tosse ,;omeado pessoa idônea para Curador da lnterditur oa . . ~ v ;olatór:v . Tudo e:.:ami
naclo Ji:\<iclo. O ar1. 446, item! do Código Civi! estabclt~c,< · " Es~ào sujeitos a Curatela· i ')~. 1oucos c!o t(Jd o gênero3 íctrt. 4,:~1 . 

,9 1. 450 e 457)'. D~ s"a parte o art. 477 ciispõe: " A Interdição deve ser promovida: I e !i - orn issis: !li pe!o Min istério Público' . 

I 
i 

I 

I 
! 

,\ inici :Jt va do Org:.to do M. P. esta 2mparada na forma contida do art. 448. de Cód igo c:vii, c~rr.•:, vez que a lnterdltanda não 
tinha .~ :nt1U én, ciCJs Dessoas designadas no an. 4':7 . en' seus itens 1. e H". Sen,Jo induvidável qu3 .• ii·, :::.rditand~ nao tem cond i- I 
çfou; de san iduC:e mental a altura de se dirigir e também no seus i:.1f:lns, tem Ct1bimeõ!\O o porj ich ~ l:it.J:;'if~ forma. com base n::Js 
srt. i 183 e 1 i 84 do C. P. C. decreto a INTERDIÇÃO total da ínterc;tano!i Mari1ena Fernandes Carvalho, dt~termmando qua . , 
este ~enttv1 ça ~eja inscrita no Regisiro de Pessoas Naturais, bem com o publicada pelo 0:-gão Oficlitl do (iTFA por três (3) va
.:.Bs coon :nter .;a' ,s de 1 O (dez) dias e nomeio como Curador da Intel •.iltanda o Dr. Gaetanc Ami<.:o, Promotor de Justiça deste I 
TorritrAIO o Q~t: g;;<>91'oss.menta aceitou o encargo. DesnE~cessária a especialização de hipotecr:, i(·gal por não possJir a lntar·di ·· I 
tandB 0ans :nateriai.s. Oficie~ se a c Cartór io competente para proceder a Inscrição acima aludidfl t•enl corno ao SonhL' r Diretor I 
de imprrmsa Olici r:. l pa:a que promova n publ1cacão dos Editais na forr'na ]é dslir.\3ada na ~c:n\ença. En .. cl ar r-)~,.;t:ndo-se que .=;e 

1 
trat2 de pess·~U pobre na torma da lei. Portanto 30 :~brigo da Assistencla Jud!ciMia ~o!<l ,I!Jsi lça gratu:ta. Dou esta sentença 
por JJ'.JUi icada e as partes por ;ntimadas nes\a audiên.::1a. Registre··Se. Macapá, í4 da 110vernbrc• de 1980. aa. vswa1dü ~ie · 

I
! 

SoL.:>ó é Si!··• <i - Juiz de Dire1to. Em virtude c:e que mw~ei exPedtr i) p.-,,sente quG seré afixado no átrio do r=oru m '3 publica•Jo 
ilO c:t.. ·, J ficial í:·or J ês (3) vezes. Dade e passada r:r:sta c1dade cie Macapá, capital do Território Fede: 111 do Amapá, aos dv- I 
zoito die.,- o:'C rnês oe no·.;embro do ano de mil nove.:;entos e oitent;:;. Eu. Luc!valdc doe Sar- tos F·:meira. Diretor de S'3cretan i1. 
msnd~ · üatilogr atar. 

OSW;~\. 1)0 DE SOUSi\ E S!' .. 'v t~ 
juiz de Direito 

l 
I 
I 

~ - · ~·· "'" ----- -- ------1 

,,~ 

C/I.RTORIO DE REGIS:RO PlJ -.;U;,_,\J 
PFlOCLAMAS DE CAS/\~M:NTO 

. ~) ·.)t;c;sl cio Registro Civil da Comarca do Macap8., Terrn6;io Federal do /~,mil pá, Flbi>úo!lca Ftdt~r ~tiva do Bras! i, taz sa
bsr que ~,:et0nae•n se casar: MARIO PEREI~1P. DA MOTA e MARINALVA FRAr~CiNETE FAVACHC BARBOSA. 

Ue ~ ' ilno de Ber!indo PereL' a Mo.ta e do Zenalda Freitas da Motl"'. 

EIR é lllho .Je Mário Lacy 8 . Duarte e de Juvlta Favacho Dias. 

Quom souber de qualquer i mpac::Tte ·~to qua os Iniba ·de casar um cor:1 o outro, acuse-o na forma da Je! 

1.,/lacapá, 25 de novembro de H?ôO. 

- - - ---·-····--···-- --

JOS~ TAVARES DE ALMEIOA 
Escrevente em Exercfclo 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Territorial c1<) .!\rnapá, de acordo com o artign 26 do Decreto:... -Lul n9 4 ·11 /69 e artigo 15 do R e·· 
glmento Interno, convoca os Senhores Cons,~: ;·,eiros pare a Septuagésima Q;.~ lnta (75•) Fh:uni~u O r dlnária, a ser realiZtv: · ... ~ 
Secretarlr, do C:J!egiado, no día 12 de d&<.<jmb;o, com seu Inicio previsto para às 09:00 horas, com a finalidade de: 

I - Abertura dos Trabalhos: 

a - Palavra do Presidente; 

b - Palavra Li•;re - lnformaçõsc:; 

c - Leitura dos expedientes r;:;(.ébidos e expedidos; 

d - Lei tura da Ata da Ra,~n tl.!'~ anterior; 

e - Estu do, apreciação e 'l"'Mi"'3 de Processos, Planos e Projetos oriundos da t: :,a Governamental; e 

r 

I 

' 
i 
! 

j 
I 
I 

i 
' I 

I 
I I f - Debates. 

~--------------------- ----------- -------·----- ·- ---·--- ..Í 
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11 - Apreciação da documentação encaminhada ao CTA, pelo Otrclo n9 2158/80-GABI. 

75' Reunião Ordinária 
Dia 12.12.80- Sexta Feira 
1 Sessão 

09:00 h- Inicio da· sessão 
PAUTA: 

1 - Abertura dos .Trabalhos: 

a.-:, Palavra do Presidente; 

b. Palavra livre - Informações; 

Macapá, 01 de dezembro de· 1980. 

jOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Presidente do CT A ' ' 

CONSELHO TERRITORIAL DO AMAPÁ 

AGENDA 

c. Leitura dos expedientes recebidos e expedidos; 

d. Leitura da Ata da Reunião anterior; 

02 Sessões 

Local: SEC.- CTA 

e. Estudo; apreciação e análise de Processos, Planos e Projetos oriundos da área Governamental, e 

f. Debates. 

12:00 h - Encerramento da Sessão 
11 Sessão 

15:00 h- Inicio da Se!;são 
PAUTA: 

11 - Abertura dos Trabalhos: 

a. Apreciação dá documentação encaminhada ao CTA, pelo Oficio n9 2158/89-GABI; 

b. Debates; 

c. O que mais houver. 

18:00 h - Encerramento da Sessão 

Macapá, 01 de dezembro de 1980 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Presidente do CT A 

Local: SEC. - CTA 

Pág.5 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CONSTRUCÃO CIVIL .DO T.F. DO AMAPÁ _ 

RESUMO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

Receita 

Cod. Contas 

11 Renda Tributária 
12 Renda Social 
14 Renda Extraordinária 

Total da Receita 
Mobilização de Capital .. 

Total Geral 

PEDRO DUARTE LACERDf. 
Presidente 

CPF- 013973202-06 

Exercfcio de 1981: 

Despesa 

Total Cod. Contas 

350.000,00 21 Administração Geral 529.000,00 
600.000,00 22 Contribuições Regulamentares 120.000,00 
150.000,00 23 Assistência Social 266.000,00 

24 Outros Serviços Sociais 45.000,00 

Cr$ . 1.100.000,00 Tota! do Custeio / Cr$- 960.000,00 
Cr$- 50.000,00 31 Apllc_ação de Capital Cr$- 190.000,00 

Cr$ - 1.150.00.0,00 TOtal Geral ,, Cr$- 1.150.000,00 

Macapá, 30 de junho de .1980 

JOSÉ COSTA DE ALMEIDA 
·Tesoureiro 

NILSON MARQUES PEREIRA 

Tec. em Contabilidade 
CRC (PA) 2959" 

CPF - 067627432.:34 

Aprovado em Assembléia Geral realizado 
No dia: 30 de junho de 1980. 

. CPF- 004644142-53 
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Mecapá, 28-11-80 DIÁRIO OFICIAL 

TELECOMUNICAÇCES DO AMAPÁ S/A- TELEAMAPA 

CGC. (MF) 05.965.421/0001-70 

AVISO AOS ACIONISTAS 

AUMENTO DE CAPiTAL 

EXERCICiO DO DIREITO DE PREFER~NCIA 
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Atendendo as disposições legais e estatutárias, a Diretoria da Telecomunicações do Amapá S/ A- TELEAMAPÁ, comu
nica aos senhores acionistas que foi aberta a subscrição para~ aumel}to de Capital Social a ser efetivado mediante a capltail
lação de Créditos em Contas-Correntes, provenientes de lnteg'rallzação de participação financeira dos Planos de Autoflnan
ciamento dos Serviços TelefOnicos e Créditos da TELEBRAS, nas condições abaixo: 

a)- Quantidade de ações a serem emitidas: 536.322 ações ordinárias e 644.505 .ações preferênciais Classes "A" todas 
nominativas do valor nominal de Cr$ - 2,34 cada uma e consequente elevação do Capital Social; · 

b) - Valor de Subscrição: as ações serão subscritas pelo valor patrimonial de Cr$ - 2,461 cada uma; 

c) - Condições de Integralização: à vista; 

d) - Local: Sede da Empresa; 

e) - Prazo para o exercfcio do Direito de Preferência à Subscrições das ações: Fica assegurado aos acionistas, na pro
porção das ações possuídas, o prazo de 30 (trinta) dias, a presente publicação. 

Macapá: 20 de nove'mbro de 1980 

A Diretoria 

SECRETARIA DE ADMIN!STRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO- C.L. 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N9 46/80- CL. 

AVISO 

A Comissão de Licitação do Governo do Território Federal do Amapá, leva ao conhecimento das firmas Interessadas, 
regularmente cadastra~as no Registro de Fornecedores do Governo..deste Território, que estejam em dia com a entrega de 
materiais referentes à licitaçõeS anteriores, que no dia 12 de dezembro do ano em curso, às 10:00 horas, receberé propostas 
para fornecimento de mobiliário em geral.ç 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos da Divisão de Material de Secretaria da Administra
ção, sito a Av. Cora de Carvalho nQ 120, das 07:30 às 12:00 e das 14:00 às 15:00 horas, nos dias normais de expedientes. 

Macapá, 26 de novembro de 1980 
JONES ERNANJ ASSIS DE AZEVEDO 

Presidente da C.L. 

(EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL) 

(Art. 54 do Decreto n~ 73.140/73) 

INSTRUMENTO: Termo de Contrato de Empreitada n9 130/80-PMM. 

PARTES: A Prefeitura Municipal de Macapá e a Empresa -Amapá Construções Ltda. 

PRAZO: t: de 75 (setenta e cinco)'dias, consecutivos, contados 05 (cinco) dias do recebimento da primeira ordem de 
serviço, o prazo para a conclusão total dos serviços contratados. ·· 

OBJETO:. Consiste na Execução dos Serviços de Construç(lo de uma Praça na Av. Amazonas, em Macapá-T.F.A. 

VALOR: É de Cr$- 2.803.047,00 ( DOIS MILHCES, OITOCENTOS E TR~S MIL E QUARENTA E SETE CRUZEI-
ROS), o valor deste Contrato fix.o e ineajustável. · 

DOTAÇÃO: Os recursos para o pagamento dos serviços decorrentes deste Contrato correrão às Contas: 

a) Convênio n~ 038/80-CJ-IUSMP; Programa Construção de uma Praça na Av.,Amazonas; Categoria Econômica Ser
viço de Terceiros, no valor de Cr$- 492.196,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e cento e noventa e seis cruzeiros), con
forme Empenho n ~ 260, de 13 de novembro de 1980 

b) Convênio nQ 038/80-CJ-FE; Programa Construção de uma Praça na Av. Amazonas; Categoria EconOmica Serviço 
de Terceiros no valor de Cr$- 7.804,00 (sete mil, oitocentos e quatro cruzeiros), conforme Empenho n9 259, de 13 de novem
bro de 1980. 

c) O restante Cr$- 2.303..047,00 (dois mi lhões, trezentos e três mil e quarenta e sete cruzeiros), do valor do Convênio n9 

038/80-CJ, serão repassados posteriormente pelo Governo do Território Federal do Amapá. 

FUNDAMENTO LEGAL: Este Contrato decorre da Tomada de Preços n9 06/ 80-CPLO com base no§ 69 do artigo 127 do 
Decreto-Lei nQ 200, de 25 de fevereiro de 1967. conforme Processo n9 06951/80. 

Macapá(Ap) , 17 de novembro de 1980 

MURILO AGOSTtNHO PINHEIRO 
PreJeito Municipal de Macapá 

FRANCISCO PERREIRA CAVALCANTE 
- p/ Empreiteira-

NELSON FARIAS FERNANDO BRASILIENSE 
Diretor do Departamento de Obras - PMM. 

TESTEMUNHAS: llegfveis 


	

