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DECRETO (P) N• 0774 de 20 de novombro de 1881 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe sAo conferidas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n• 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 1' - Designar os servidores Evlléslo Pedro de Lima 
Ferreira, Auxiliar de Enfermagem, nlvei14-B, para substituir 
na Presldêncla,Aiulzlo Botelho da Cunha, Oficial de Admlnls
traçêo, nlvei16-C e Jurandlr Moraes dos Santos, Agente Ad
' mtntstratlvo, CLT, para substituir, como membro da referida 
ComlssAo Enlldo Lopes do Amaral, Oficial de Administração, 
nlvet 12-A, todos lotados na Secretaria de AducaçAo e Cul
tura - ·SEEC, na ComlssAo de Inquérito Administrativo, lnstl
tulda através do Decreto (P) n• 0747, de 29 de outubro do 
corrente ano, encarregada de apurar os fatos constantes do 
Processo nP 2/09922/81-SEEC. 

Art. 2• - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrlêo, em Macapé, 20 de novembro de 
1981, 93• daRepúbllca e 39' da Crlaçêo do Território Federal 
do Amapé. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

Secretário de Educação e Cultura 
Profl, Annie Vianna da Costa 

Secretário de Agricultura 
Dr. Genésio Cardoso do Nascimento 

Secretário de Seeurança PÚblica 
Dr. José de Arimat héa Vernet Cavalcanti 

Secretário de SaÚdo 
Dr. José Cabral do Cuatro 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESCRITURA PÚBLICA 

LIVRO N• 1 05 Fls. 5 à 40 

Escritura Pública de Constltutçêo da Companhia de Des
envolvimento do Amapá - CODEASA, na forma abaixo: 

Saibam quantos a Proeente escritura pública virem, que, 
aos vinte e dois dludo mês deoutubro do ano de mil noven
centoa e oitenta e um neste cartórlo,à Av. mendonça Fur
tado, 113 nesta cidade de Macapá, capital do Território Fede
ral do Amapá, República Federativa do Brasil, compareceram 
-entre si partes Justas e contratadas, a saber: Governo do Terri
tório Federal do Amapá, CGC n9 00.394.577/0001-25, repre
sentado pelo Governador Comandante Annlbal Barcellos: 
Annlbol Barcellos, na qualidade de pessoa flslca, brasileiro, 
casado, Mlliltar R/R, CPF n• oo1.288.6447-53, residente e do
miciliado a "Avenida Amazonas, 2274, Macapá-AP: lzequlas 
Eatevam dos Santos, brasileiro, casado, Assistente Social, 
CPF 048.663.047-15, residente e domiciliado à Praça Bario 
do Ato Branco, 1570 - Macapá-AP; An1onlo Cabral de Castro, 
brasileiro, casado, advogado, CPF 007.975.452-04, residente 
e domiciliado à Rua Tlradente.s, 336, Macapá-AP;José Veria
elmo Tavares, brasileiro, casado, Cont9.dor CPF n• 024.484. 
992-87, residente e domiciliado à Av. oiógeries Silva- 413-
Macapá-AP; Augusto Monte de Almeida, brasileiro, casado, 
técnico em Administração, CPF n° 000.818.842-49, real
dente e domiciliado à Praça BarAo do Rio Branco, n91524-
Ma~pá-AP; Rubens Antonio de Albuquerque, . brasileiro, ca
sado, téc:nlco em Contabilidade, CPF n• 000.812.712-20, re
sidente e domiciliado à Rua Hamilton Silva, 884 - Maca
pá-AP; Antero Duarte Dias Pires Lopes, brasileiro, casado, 
Economista, CPF n' 007.682.862-04, residente e domiciliado 
à Praça BarAo do Alo Branco, n 1590 - AP; Maria da Górta 
Amorlm, brJu•IIAira. casada. Asstst~nh~ ~oclal, CPF n' 
008.703.00263. ~ e domiciliada à Praça Barêo do Rio 
9nmoo Joêzrto Brito Macedo, brasileiro, casado, Economista, CPF 
nv 009.992.536-20, residente e dOmTc111aao na sos·113-
Bloco H- Apt' 102- Brasflla- DF; Sérgio Benedito Moura de 
Arruda, brasileiro, solteiro CPF n• 023.77932-49, residente 
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e domiciliado à Av. Procópio Rola. 164- Macapá-Ap; ANNIE lelro,casado, Engenheiro Florestai,CPF n9 039.790-53, resi-
VIANA DA COSTA, bra~leira, viúva, Professora, CPF n9 dente e domiciliado à Rua Eliezer Levy, 2151 - Macapá-Ap; 
002.938.302-15, residente e domiciliada à Av. Procópio Rola, Odlr Nascimento de Macêdo brasileiro, casado, advogado, 
44 - Macapá-Ap; GENÉZIO CARDOSO DO NASCIMENTO, CPF n9 002.155-032-87, residente e domiciliado à Av. Ira-
brasileiro , casado, Engenheiro Agrônomo, CPF n9 cema Carvão Nunes, 554 - Macapá-Ap; Guilherme Jarbas 
007.980.862-68, residente e domiciliado à Praça ·Barão do Barbosa de Santana, brasileiro, solteiro, Professor, CPF n9 

Rio Branco, 99- Macapá-AP; José de Arlmathéa Vernet Ca- 026.591 .232-68, residente e domiciliado à Av. Presidente 
valcantl, brasile iro , casado, ad vogado, CPF n 9 Vargas, 856 . MacapáAp; Maria Serquelra Barcellos; brasileira, 
013.072.072.-15, residente e domiciliado à Praça Barão do casada, prendas do lar, CPF n9 001.288.647-53, residente e 
Rio Branco, 1610- Macapá-AP; José Cabral de Castro, bras!- domiciliada à Av. Amazonas, 2274- Macapá-Ap; Heloisa He-
leiro, casado, médico, CPF n9014.180.092-53; residente e do- lena Lopes Cavalcante, brasileira, casada funcionária pú-
mlclllado à Rua General Rondon, 96 - Macapá-AP; Murilo bllca, CPF n9 041.913582-00, residente e domiciliada à Av. 
Agostinho Plnhelro,brasilelro, casado Engenheiro Civil, Procópio ROla, 870 - Macapá-Ap; Roberval de Lavor Cavai-
CPF n9 038.041.943-20, residente. e domiciliado á Rua cante, brasileiro, casado, aviador, CPF n9 016.936.032-68, re-
Genera! Rondon, 3Macapá,Ap; José Mana Papaléo Paes, brasl- sldente e domiciliado à Av. Procópio Rola, 870- Macapá-Ap; 
lelro casado, funcionár1o público, CPF 007.968.91249, resl- Marldalva Rodrigues dos Santos, brasileira, casada, funclo-
dente e domiciliado á Av. Ernestlno Borges, 354 - Maca- nárla pública, CPF n9 004.632.212-49, residente e domiciliada 
pá-AP; Vivaldo Eloy de Oliveira, brasileiro, casado, Econo- à Av. Raimundo Alvares da Costa, 1227- Macapá-Ap; Alcy 
mista, CPF n9 045.802.307-82, residente e domiciliado á Av. Araújo Cavalcante, brasileiro, casado, Jornalista, CPF n9 
Cora de Carvalho, 1783- Macapá-AP; Nestlerino dos Santos 008.061.702-63, residente e domiciliado à Av. Raimundo Al-
Va I ente, bras 11 e I r o, casado EconomIsta, CP F vares da Costa, 1227- Macapá-Ap; João Djalma Santiago do 
007.912.452.-68, residente e domiciliado Vila Montesa, 97- Nascimento, brasileiro, casado, Industrial, CPF n9 
Macapá-AP Dlnaldo Bizarro dos Santos, brasileiro, casado, 003.879.672-49, residente a domiciliado à Av. Coaracy Nu-
Engenheiro Agrônomo, CPF n9 002.547.114-72, residente e nes, 540 - Macapá-AP; BETRAL - Bento Construções e Co-
domiciliado na N 304 - Bloco E - Apt9401 - Brasllla-DF; Ger . md!rclo LTDA, CGC n9 05.999.263/0001-70, estabelecida à 
man Javier Loo LI, Peruano, casado, Engenheiro AgrGnomo, Av. Presidente Vargas, 1429- Macapá-AP; AMUJACY BOA-

CPF n9127.917.257-68, residente e domldllado à Av. Marclllo GES DE ALENCAR , brasileiro, solteiro, comerciante, CPF n9 

Dias, 1326 - -Macapá-AP; David Quirlno dos Santos, brasl- 007.988.782-15, residente e domicil iado à Av. Presidente 
lelro, casado, engenheiro Agronomo, CPF N9465.469.527-34, Vargas, 500 - Macapá-AP; José Hilton Brandão, brasileiro, 
residente e domiciliado à Av. Henrique Galúclo, 849 - Maca- casado, Engenheiro Agr~nomo, CPF n9 041.679.882-91 , resl-
pá-AP; Walter Silva Pacheco, brasileiro, casado, Economista, dente e domiciliado à Av. F.M3, 444- Macapá-AP; Moisés Za-
CPF n9012.43.902-20, residente e domiciliado à Av. Ral- gury, brasileiro , casado, com e rciante, CPF n9 

mundo Alvares da Costa, 1355- Macapá-AP; Nelson Be- 000.812.562-72, reosidente e domiciliado à Rua Cândido Men-
nedlto Salomão de Santana, brasileiro, casado Economista, des,' 1038 - Mt ·2p;:..-AP; Laurindo dos Santos Banha, brasi-
CPF n9 033.170.642-34, residente e domiciliado à Rua Ge- lelro, casado , ·~omerclante, CPF n9 003.791.152-04, resl -

1 

naral Gurjão, 603- Macapá-AP; Rosivaldo Gonçalves de AI- dente e domiciiido à Av. Procópio Rola, 29 - Macapá-AP; 
buquerque, brasileiro, casado, Engenheiro Agrcnomo, CPF Abdalla Houat, brasileiro, casado, comerciante, CPF n9 

I 
n9 113.5532.366-68, residente e domiciliado à Rua São José, 007.349.372-87, residente e domiciliado à Av. Coriolano 
1230 - Macapá-AP; Walter Sobrinho dos Santos, brasllel- Jucá, 267 - Macapá-AP e Luiz lraçu Guimarães Colares, 
ro casado, Engenheiro Agr()nomo, CPF n9019.648.602.-53, brasileiro, casado, Engenheiro Agronomo, C PF n9 

residente e domiciliado Rua Padre Manoel da Nóbrega, 985 042.054.212-49, residente e domicil iado à Av. Nações Uni-
- Mac apá-AP; Luis Pi res da Costa e Cla CGC das, 675- Macapá-AP; todos na condição de partes juntas e 
05.965.033/0001-90, estabelecida à Rua Cândido Mendes, contratadas, outorgantes e reciprocamente outorgados, 
1.166 - MacapáAp, Z PUBLICIDADE DO AMAPÁ Ltda, meus conhecidos e das testemunhas ao final nomeadas e as-
CGC n9 05.861.372/0001-26, estabelecida nesta cidade à Rua slnadas, qu~ também conheço, do que dou fé, bem como 
Eliezer Levy, 684 - Macapá-AP; Haroldo Vitor de Azevedo que da presente escritura será remetida nota ao competente 
Santos, brasileiro, casado, Economista CPF n9 19.511.572··49, Distribuidor na forma da Lei. E, perante mim, perante as tas-
residente edomlclllada à Rua Eliezer Levy, 1270- Macapá-AP; temunhas, pelos outorgantes e reciprocamente outorgados, 
Marly Callxto Evelln Coelho, brasileira, casada, Advogada, me foi dito: 1) que, de conformidade com as disposições da 
CPG 250.13947049.. '0-49. residente e domicllladaà Rua Jovlno Lei n9 6.909, de 27 de maio de 1981, Lei n9 6.404, de 15 de de-
Dinoá, 448 - Macàpá-AP; Laércio Aires dos Santos, brasi- zembro de 1976 e Decreto (E) n9 045, de 30 de setembro de 
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1981, do Governo do TerrltóriÓ Federal do Amapá, tinham 
entre si acordado a constituição de uma sociedade por 
ações, de economia mista, sob a denominação de Compa
nhia de Desenvolvimento do Amapá - CODEASA, com sede 
nesta capital, na Avenida Mendonça Furtado, n9 53, bairro 
Central, desta cidade, no Território Federal do Amapá, tendo 
como objetivo as atividades constantes do artigo 29 da refe
rida Lei n9 6.909/81 e do seu Estatuto Social; 2) que o capital 
é deCr$ so.ooo.ooo,po (clnQuenta milhões de cruzeiros), di
vididos em so.ooo;oo (dnquenta mllhOes) de SQOee: ordlnérlas 
nominativas, no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada, Inte
gralmente subscritas pelos outogantes e reciprocamente ou
torgado, na seguinte forma: Governo do Território Federal do 
Amapá- 49.798.623 (quarenta e nove milhões, setencentos e 
noventa e oito mil, selstentos e vinte e três) ações, perfa
zendo um valor nominal alob~l de Cr$ 49.798.623,00(qua:-
renta e nove mllhOes, setecentos e noventa e 

oito mil, seiscentos e vinte e três cruzeiros); Annlbal Barcellos 
· 5.000 (cinco mil) ações, perfazendo um valor nominal global 

de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); lzequlas Estavam dos 
Santos - 1.000 ( hum mil ) ações perfazendo um valor nomi
nal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Antonio Ca
bral de Castro- 1.000 (hum mil) ações, pefazendo um valor 
nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiroS: ,) ; José 
Varlsslmo Tavares- 1.000 (hum mil ) ações , perfazendo um 
valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Au
gusto Monte de Almeida - 1.000 (hum mil ) ações, perfazendo 
um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); 
Rubens Antonio Gonçalves de Albuquerque- 1.000 (hum mil) 
ações perfazendo um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros); Antero Duarte Dias Pires Lopes - 1.000 
(hum mil) ações, perfazendo um valor nominal global de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros); Maria datlórla Amorlm - 1.000 
(hum mil) ações, perfazendo um valor nominal global de Cr$ 
1_.000,00 (hum mil cruzelrós); Joãozlto Brito Macedo - 100 
(cem) ações, perfazendo um valor nominal global de Cr$ 
100,00 (cem cruzeiros); Sérgio Benedito Moura de Arruda-
1 ,000 (hum miO aooea, perfazendo um valor nominal alobal de 
Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Annle VIana da Costa 1.00,0 
(hum mil ) ações, perfazendo um valor nominal global de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros); Genézlo Cardoso do Nasci
mento- 5.000 (cinco mil) ações, perfazendo um valor nominal 
global de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); José de Arlma ~ 

: thée Vemet Cavalcanti - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo 
um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); 
José Cabral de Castro - 1.000,00 (hum mil) ações, perfa
zendo um .Yalor nominal global de CR$ 1.000,00 (Hum mil 
cruzeiros); Murllo Agostinho Pinheiro - 1.000 (hum mil) 
ações, perfazendo um valor nominal global de CR$ 
1000,00(Hum mil cruzeiros); José Maria Papaléo Paes (hum 
mil) ações, perfazendo um valor nominal global de CR$ 
1.000.00. (Hum mil cruzeiros); VIvaldo Eloy de Oliveira- 1.000 
(hum mil) I ações, perfazendo um valor nominal global de CR$ 
1.000,00 (Hum mil cruzeiros); Nestlerlno dos Santos Valente-
8oo ( oltocentoas). ações, perfazendo~ um valor nominal glo
bal de CR$ 800,00 (ltocentos cruzeiros); Dlnaldo Bizarro dos 
Santos -100 (cem) ações, perfaz!endo um valor nominal glo
bal de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros); German Javler Loo LI -
1.000 (hum mil) ações, perfazendo um valor nominal global 
de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); David Qulrlno dos San
tos - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo um valor nominal 
global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Walter Silva Pa
checo 1.000 (hum mil) ações, perfazendo um valor nominal global 
de Cr$1.000,00 (hum mil cruzeiros): Nelson Benedito S a io 
mao de Santana - 1.000 (hum mil) ações, perlazenao um va
lor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Rosl
val Gonçalves de Albuquerque - 1.000 (hum mil) ações perta
lendo um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cru
zeiros); Walter Sobrinho dos Santos- 5.000 (clnoo mil) açOes, perfa
mndo um valor nominal global de Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros); Luis Pires da Costa e Cla.- 5.000 (cinco 
mil) ações, perfazendo um valor nominal global de Cr$ 
5.000,00 (cinco mil cruzeiros); Z Publicidade do Amapá Ltda. 
- 5.000 (cinco mil) açOes, perfazendo um valor nominal global 
de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) Haroldo VItor de Aze
vedo Santos - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo um valor 
nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Mar
ty catlxto Evelln Coelho - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo· 
um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); 
Laércio Aires dos Santos - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo 
um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); 

Odlr Nascimento de Macêdo 1.000 (hum mil) ações, perfa
zendo um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil cru
zeiros); Guilherme Jarbas Barbosa de Santana- 1.000 (hum 
mll ) ações, perfazendo um valor nominal global de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros); Maria Serquelra Barcellos -
1.000 (hum mil) ações perfazendo um valor nominal global de 
Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Heloisa Helena Lopes Ca
valcante - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo um valor nomi
nal alobal de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros); Roberval de 
Lavor C&valcante - 1.000 (hum mil) ações, perfazendo um 
valor nominal g·lobal de Cr$ 1.000,00 (hum mil auzelros); 
Marldalva Rodrigues dos Sanros - 1.000 (hum mil ações per
fazendo um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 (hum mil 
cruzeiros) ; Alcy Araújo Cavalcante - 1.000 (hum mil) 
ações perfazendo um valor nominal global de Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros); João Djalma Santiago do Nascimento • 
1.000 (hum mil) ações, perfazendo um valor nominal global 
de Cr$ 1.000,00 (hum mil); BETRAL . Bento Construções e 
Comércio Ltda. - 20.000 (vinte mil ações, perfazendo um va
lor nominal global de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); 
Amujacy Borges de Alencar- 5.000 \Cinco mil) ações, perfa
zendo um valor nominal global de Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros); José Hilton Brandão- 5.000 (cinco mil ) ações per
faiendo um valor nominal global de Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros); Moisés Zagury - 50.000 (clnquenta mil) ações, 
perfazendo um valor nominal global de Cr$ 50.000,00 (cln
quenta mil cruzeiros); Laurlndo dos Santos Banha - 50.000 
(clnguenta mil) ações, perfazendo um valor nominal global 
de Cr$ 50.000,00 (clnquenta mil cruzeiros); Abdaila Houat -
10.000 (dez mil) ações, perfazendo um valor nominal global 
de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); Luiz lraçu G~JimarAes 
Colares - 5.377 (cinco mil, trezentos e setenta e sete) ações, 
perfazendo um valor nominal global de Cr$ 5,377,00(clnco 
mil trezentos e setenta e sete cruzeiros); totallzando, assim o 
montante de 50.000.000 (clnquenta mlhões) de ações, nova
lor de Cr$ 50.000.000,00 (clnquenta milhões de cruzeiros) de 
aue ~ comoõe o caoltal da Companhia de Desenvolvi
mento do Amapá - CODEASA; 3) que, do referido capital foi 
efetuado o depósito bancário de Cr$ 15.190.577,00 (quinze 
milhões, cento e noventa mil, quinhentos e setenta e sete 
cruzeiros), superior, portanto, ao mlnlmo de 10% (dez por 
cento) do capital subscrito em dinheiro, conforme certidão 
expedida pela Agência local do Banco do Brasil S.A, que exi
biram e transcrevo: Banco do Brasil S.A. - Declaração - De
claramos para os devidos fins, que a Companhia de Desen
volvimento do Amapá - CODEASA (Em Constituição) efe
tuou, nesta data, nos termos da Lei n9 6.404, de 15 de dezem
bro de 1976, depósito da quantia de Cr$190.577,00- Cento e 
noventa mil, quinhentos e setenta e sete cruzeiros, e em 14 
de outubro de 1981, Cr$ 15.000.000,00- Quinze milhões de 
cruzeiros, perfazendo o total de Cr$ 15.190.577,00 (Quinze 
milhões, cento e noventa mil, quinhentos e setenta e sete cru
zeiros), em seu nome, correspondente às quantias recebidas ' 
dos subscritores do capital com que Irá constituir-se a refe
rida Companhia, conforme relação que Integra a gula de de
pósito. Macapá(AP), de outubro de 1981. Banco do Bras!l S.A 
- Macepé)Ap) (aa) Paulo Oliveira Lima - Gerente e Jonas dos 
Santos Banhos - Gerente Adjunto Substituto. 4) que, con
soante o autorizo nos artigos 39, Parágrafo Primeiro, aUnea 
"a", e 89 da Lei n9 6.909, de 27 de maio de 1981, parte dÓCapl
talsubscrlto pelo Governo do Território Federal do Amapá é 
representado pela Incorporação através de transferência, 
para a Companhia de Desenvolvimento do Amapá -CO
DEASA, de bens móveis e Imóveis de propriedade da UniAo, 
sob a administração daquele, arrolados e avaliados segundo 
o disposto nos Itens I e 11 do artigo 99, da lei em referência, 
cujos laudos de avaliação e respectivo Decreto de aprovação 
apresentaram, sendo que este último, a seguir, transcrevo: 
Ministério do Interior - Governo do Território Federal do 
Amapá - Decreto (E) n9 044 de 30 de setembro de 1981. O 
Governo do Território Federal do Amapá, usando de suas 
atribuições que lhe sAo conferidas pelo Item 11 do artigo 18 do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado com 
o Artigo 89 e arrneas "a" e "b" do § 19 do Artigo 39 da Lei n9 
6.909, de 27 de· maio de 1~81. Resolve: Artigo 19- Aprovar a 
avaliação de bens móveis e r móveis· da UniAo Federal e sob a Admi
nistração do GoYemo. do Tenitórlo Federal do Amapá. elabo
fada pela ComlssAo lnstltulda pelo Decreto (P) n9 0503, de 14 
de julho de 1981, destinados a Integrar o Capital da Compa
nhia de Desenvolvimento do Amapá - CODEASA. Artigo 29 -
Os bens referidos no artigo antecedente sAo os seguintes: 
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Móveis: Uma (1) mesa em madeira polida, tipo chefia, re 
glstrada no patrimônio do GTFA sob o n9 054003, avaliada 
em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzéiros); Duas (2) poltronas giro
flex com estufamento fixo, registrada no patrimônio do GTFA 
sob os n9s 05004/005, avaliadas em Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros); Uma (1) estante em madeira pol ida, com pratelei
ras, registrada no patrimônio do GTFA sob o n9 054006, 
a v al i ada e m CrS 5. 000.00 (cinco mil cruzei
ros): Um (1) aparelho de ar condicionado, registrado no pa
trimônio do GTFA so b o 119 054009, avaliada em Cr$ 
15.000,00 (quinze mil cruzeiros); Um (1) quadro a óleo, sob 
teia, ano 75, registrado no patnmônro do GTFA sob o n9 054Ó10. 
avaliado em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros): Uma (1) mesa 
em madeira de lei, polida, registrada no patrimônio do GTFA 
sob o n9 054011, avaliada em Cr$ 2.000,ÓO (dois mil cruzei
ros): Uma (1) máquina de escrever elétrica, marca "OIIvettl", 
Tekne 4, registrada no patrimônio do GTFA sob o n9 054013, 
avaliada em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros): Uma (1) 
mesa em madeira, revestida em fórmica, para escriturário, 
registrada no patrimônio do GTFA sob o n9 054014, avaliada 
em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros): Uma (1) mesa em ma
deira, revestida em fórmica com armação de ferro, registrada 
no patrimônio do GTFA sob o n9 054015, avaliada em Cr$ 
6.000,00 (seis mil cruzeiros): Uma (1) máquina calculadora, 
LOGOS PD-42-A, marca "Oiivetti", registrada no patrimônio 
do GTFA sob o n9 054021 , avaliada em Cr$10.000,00 (dez 
mil cruzeiros); Um (1) cofre forte, marca "Confiança", regis
trado no patrimônio do GTFA sob o n9 054026, avaliado em 
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); Uma (1) máquina calcula
dora LOGOS PD-42-A, marca "Oiivetti", registrada no patri
mônio do GTFA sob o nç 054031, avaliada em Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros); Uma (1) poltrona, marca glroflex com as
sento e encosto estofado, registrada 110 patrimônio do GTFA 
sob o nç 054035, avaliada em Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzei
ros); Uma (1) máquina de escrever elétrica, marca"Oiivettl", 
registrada no patrimônio do GTFA sob o n.9 054038, avaliada 

I 
em Cr$ 25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros); Uma (1) mesa 

. em madeira, revestida em fórmica, tipo escriturário, regis-
1 trada no patrimônio do GTFA sob o n9 054049, avaliada em 
i Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) ; Uma (1) máquina calcula-

doré LOGOS PD-42-A, marca "Oiivettl", registrada no patri
mônio do GTFA sob o n9 054052, avaliada em Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros); Uma (1) máquina de escrever manual, 
marca "Oiivettl", modelo 98, registrada no patrimônio do 
GTFA sob o n9 054054, avaliada em Cr$15.000,00 (qulm~e mil 
cruzeiros); Uma (1) mesa de aço, tipo escritu rário, marca 
"Confiança", registrada no patrimônio do GTFA sob o n9 
054057, avaliada em Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros); Uma 
(1 ) máquina de calcular elétrica, marca "Facit" registrada 
no patrimônio do GTFA sob o nç 054058, avaliada em Cr$ 
5.000,00 (c inco mil cruzei ro s); Um (1) frlgorf

flco, com quatro. portas laquêadas, registrado no patrimônio 
do GTFA sob o nç 054060, avaliado em Cr$ 160.000,00 (cento 
e sessenta mil cruzeiros); Uma (1) mesa de aço, tipo escritu
rário, marca "Confiança", registrada no patrlmOn lo do GTFA 
sob o nç 054062, avaliada em Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzei
ros}; Uma (1) cadeira estofada, marca "Giroflex" com braço, 
registrada no patrimônio do GTFA sob o nç 054063, avaiiHda 
em Cr~ 1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros); Um (1} ar
quivo de aço, com quatro gavetas, marca "Confiança", regis
t rado no patrimônio do GTFA sob o nç 054064, avaliado em 
Cr$ 3. ~ 00,00 (três mil e cem cruzeiros); Uma (i) máquina cal
culadora LOGOS PD-42-A, marca "OIIvettl", registrada no 
patrimônio do GTFA sob o n9 054066, avaliada em Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros); Um (1) fichário, t ipo Kardex, 
em aço, registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 054071 , 
avaliado em Cr$ 2.500,00 (dois mil e qulnhntos cruzeiros); 
Um (1 ) botijão de ferro para gás, registrado no patrlmOnlo do 
GTFA sob o n9 054081, avaliado em Cr$ 1.000,00 (hum mil 
cruzeiros); Um (1) esmeril elétrico (65x40) de 2 HP, regis
trado no patrimônio do GTFA sob o n9 054085, avaliado em 
Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros); Um (1) relógio de parede, 
registrado no patrimônio do GTFA sob o nç 054087, avaliado 
em Cr$ 2.250,00 (dois mil duzentos e clnquenta cruzeiros); 
Um (1) carro de mão, em ferro, marca "Famasa", registrado 
no patrimônio do GTFA sob o nç 054096, avaliado em Cr$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos cruzeiros); Um (1) esmeril 
elétrico, marca "Fosa", registrado no patrimônio do GTFA 
sob o nQ 054099, avaliado em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzei
ros); Um (1) carregador de bateria, marca "Shublt", regis
trado no patrimônio do GTFA sob o nQ 054103, avaliado em 

!.,;_, ..... __.... .• 

Cr$ 8.0QÓ,OO (oito mil cruzeiros); Uma (1) roçadelra motori
zada com lêmlna de 3 facas, marca "Stihl", avaliada em Cr$ 
30.000,00 (trlntas mil cruzeiros); Um (1) conjunto pulveriza
dor modelo C-150/ 25cm, marca "Hatsuta" , com bico univer
sal, com motor a gasolina, avaliado em Cr$ 40.000,00 (qua
renta mil cruzeiros); Dois (2) alicates de marcação austra
liano em si nos, Inoxidável, ref. FC, avaliados em Cr$ ~ .000,00 
(hum mil cruzeiros) ; Dois (2) alicates para corte de dente de 
sulnos, ref. FC-3500, avaliados em Cr$ 400,00 (quatrocentos 
.cruzeiros) ; Seis (6) lanternas de 3 elementos. Inoxidável, 
marca "Ray-o-Vac·', avaliadas em Cr$ 600,00 (seiscentos 
cruzeiros); Uma (1 ) trema de 50m marca "Stanley", brevete 
de posse, ref. 34439, avaliada em C($ 4.000,00 (quatro mil. 
cruz_elros); Dois (2) nfvel em a.ll)rnfn.lo, avaliado em Cr$ 
500,00 (quinhentos cruzeiros); Um (1) transformador elétrico, 

.av, trifásico, marca " Trato" n9 A-77~ 124653, tipo 
TTG-1 ~ 2,5/ 15, ~ ~ -KVA, avaliado em Cr$ 20.000,00 (vinte mil 
cruzeiros); Uma (1) máquina de calcular elétrica, marca 
"Burrouchas", ref. J-1627 com ~O digitos n9 378~ 1-021, ava
liada em Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros); Um{~) motor elé
trico, trifásico com 3.5 ~ 0 RPM, mod. 901.978/ 380,3 CV, ava
liado em Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros); Um 
(1) quadro negro, med. 1.20x2.00 metros, avaliado em Cr$ 
800,00 (oitocentos cruzeiros); Três (3) bombás para aplica
ção de formicida em Pó, marca "Guarany", avaliadas em Cr$ 
180,00 . ~cento e oitenta cruzeiros); Uma ( ~) máscara para 
soldagem, avaliada em Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros); Um 
(1) jogo de tarracha composta de 3 peças de ~ / 2 polegada 
marca "Tigre" , ava liado em Cr$ 500,00 (quinhen

tos cruzeiros); Nove (9) enxada, de 2·,s libras, avaliadas em 
Cr$ 300,00 (trezentos ciuzeíros); Doze (12) enxadeco de 2,5 
libras, marca "tupy", avaliados em Cr$ 200,00 (duzentos) 
CRUZEIROS); Uma (1 i tesoura em aço inoxidável, curva, ava
liada em Cr$ 250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros); 
Um (1) porta e~· · . i n ;:. de 15cm, em aço inoxidável avaliado em 
Cr$ 300,00 (trezdl~l"'s cruzeiros); Um (1) torno para bancada 
n9 6, avaliado em Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros); Duas 
(2) chaves de tubo de 14 polegadas , marca "Gedore", ref. 
225/14, avaliadas em Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros); 
Um (1 ) arco de pua, de roda com 4 furos, avaliado am Cr$ 
80,00 (oltenta cruzeiros); .Um (1) arco de pua, avaliado em 
Cr$ 200,00 (duzentros cruzeiros); Um ( ~) trado de 3/4 de po
leQadas, para madeira, avaliado em Cr$ 100,00 (cem cruzei
ros); Um (1) trado de 5/8 de polegadas, para madeira, avaliado em 
Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros; Dois (2) martelos de unha de 1 
quilo, avaliados em Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros); Oito (8) 
terçados n9 128, marca "Tronmontina" , avaliados . em Cr$ 
400,00 (quatrocentos cruzeiros); Três (3) torques, tamanho mé-
dio, marca "Ti amontina", avaliados em Cr$ 150,00 (cento e 
clnquenta cruzeiros); Seis (6) machados, nç 3, marca "Cal
lins", avaliados em Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros); Dois (2) 
pé de cabra com SOem, a~allados em Cr$ 1 OO,OO(cem cruzei
ros); Uma (1) chave de tubo de 24" nç 225/ 24, marca "Ge
dore", avaliada em pr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros); Uma 
(1) chave de tubo de 18"n9 225/18;marca "Gedore", avaliada em 
Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros): Um (1) jogo de chave de 
boca com 6 peças: 3/8x7/ 16, 1/2x9/16, 9/ 16, 5/8x11 / 16, 
3/4x25/32, 13/'l6x7/, 15/15x1", avaliados em Cr$ 200,00 
(duzentos cruzeiros); Um (1) jogo de chave de estria 
com 6 peças: 1/4x5/16, 3/6x7/1 6, 1/2x9/16, 5/3x1 1/ 16, 
3/4x25/32 e 13/16x7/8, avaliados em CrS 300,00 (trezentos 
cruzeiros); Uma (1) colher para pedreiro, com 10 polegadas, 
avaliada em Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros); Uma (1) trena 
de alumfnio dobrável, com 2 metros, avaliada em Cr$ 80,00 
(oitenta cruzei ros); Uma (1) tesoura de POdá, tamanho grande, 
avaliada em Cr$ 200,00 (du zentos cruzeiros); Dois (2) botijão 
de gás liquefeito para ~ 3 litros, avaliados em Cr$ 900,00 (no
vecentos cruzeiros); Um (1) alicate grande com cabo Isolado, 
avaliado em Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros); Uma (1) t rllhadelra, 
marca "Linder'' n9 3, equipada com 4 rodas, eixo cardan, re
gistrada no patrimônio do GTFA sob o nç 065528, avaliada 
em Cr$ 11 8.405,00 (cento e dezoito mil, quatrocentos e cinco 
cruzeiros); Um automóvel marca "Volkswagem", tipo 1300, 
simples, 2 portas, ano 1980, chassis B0-150.022, motor 
BJ-793865, registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 
065916, avaliado em Cr$ 132.670,83 (cento e trinta e dois mil, 
seiscentos e setenta cruzeiros e oitenta e três centavos); Uma 
(1) grade de aração, hidráulica, de 28 discos de 20". marca 
"Baldan", avaliada em Cr$ 8.890,00 (oito mil, oitocentos e no
venta cruzeiros); Um (1) arado de tração hidráulica, com 3 
discos, de 26" marca "Baldan", avaliado em Cr$ 10.290,00 



Macapá, 25-11-81 DIÁRIO OFICIAL Pág. 5 
--------------------------------------~~--~~------------------------------~ em Cr$ 1.500.00 (um mil e quinhentos cruzeiros); Uma ( 1) ba-(dez mil. duzentos e noventa cruzeiros); Uma ( 1) talha manual 

para oficina. avaliada em Cr$ 19.488.63 (dezenove mil, qua
trocentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três centa
vos): Um (1) relógio de ponto. marca DIMEP modêlo 7714 -
série 370871. avaliado em Cr$ 35.456.40 (tr inta e cinco mil. 
quatrocentos e cinquen ta e seis cruzeiros e quarenta centa
vos): Uma (1) máquina de escrever. marca OLIVETTI conven
cional Underwood 198/46TL. avaliada em Cr$ 15.039.50 
(quinze mil, trinta e nove cruzeiros e cinquenta centavos); 
Uma Calculadora tipo LOGUS 41 PD. Olivetti n·, 11 1484556_ 
avaliada em Cr$ 16.996.70 (dezesseis mil. novecentos e noventa e 
seis cruzeiros e setenta centavos\ l .lm"! ' 1 \ r:il!culao0ra ti::x; LO
GUS. 41 PD. Olivet ti. série· A-11 148909. avaliada em Cr$ 
16.996.70 (dezesseis mil. novecentos e noven ta e seis cru
zeiros e setenta centavos}; Uma ( 1) calculadora marca Oli
vetti. modelo LOGUS 41 PD. n·· 111 48885. avaliada em Cr$ 
16.996,70 (dezesseis mil. novecentos e noventa e seis cruzei
ros e setenta centavos}; Uma (1) balança com capacidade 
para 300 quilos. marca FILIZOLA. série 371 .188. avaliada em 
Cr$ 8.890,00 (oito mil, oitocentos e noventa cruzeiros); Uma 
(1} balança com capacidade para 300 quilos. marca FILI
ZOLA. série 371.182. avaliada em CrS 8.890,00 (oito mil, oito
ce,l tos e noventa cruzeiros): Uma ( 1} balança com capaci 
dade para 10 quilos. marca FILIZOLA. ti po L n'' 419475; ava
liada em Cr$ 10.601.50 (dez mil. seiscentos e hum cruzeiros e 
cinquenta centavos): Uma (1) máquina de costurar sacos, 
marca NEW LONG, modelo NP 7-60 W, série 241032. ava
liada em Cr$ 57.400.00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos 
cruzeiros): Um (1) transfomador elétrico. motor de 75 KVA. 
avaliado em Cr$ 63.000,00 (sessenta e três mil cruzeiros); 
Uma ( 1) chave regulado ra automática para distribuição de 
luz, avaliada em Cr$ 14.000.00 (quatorze mil cruzeiros); Uma 
(1) geladeira elétrica, marca CLIMAX de luxo, série GAB 
RCLVM 23 XBK 239560, motor de 2.0 amperes; avaliamos 
em Cr$ 9.240,00 (nove mil, duzentos e quarenta cruzeiros); 
Um (1) perfurador de solo, marca FNI. modelo 19.1 , avaliado 
em Cr$ 7.155,40 (sete mil. cento e cinquenta e cinco cruzei
ros e quarenta centavos}; Uma (1} forja elétrica marca AS
TEN, série 59116, avaliada em Cr$ 406,00 (quatroce ntos e 
seis cruzeiros}; Um ( 1) congelador elétrico para conservação 
de vacinas. dotados de termostato para controlar tempera
tura, RCNV-650 PRC, NORFRIO, registro no património do 
GTFA. sob o n9 051374, . avaliado em Cr$ 36.330,00 (trinta e 
seis mil, trezentos e trinta cruzeiros}; Uma (1) máquina de 
beneficiar arroz, tipo 3 F com a cap. de beneficiar 40 a 60 sa
cos de arroz em 1 O horas de trabalho. registrado no patrimó
nio do GTFA, sob o n9 073320, em poder da FUNDEPRA, ava
liada em Cr$ 63.000,00 (sessenta e três mil cruzeiros); Um (1) 
grupo gerador diesel elétriCXl, comp. com motor MWM, mod. 
D-225-6 com 78 GP n9 022506298 acoplado com motor tri
fásio marca THOGHIBA. modelo GAET, registrado no patri 
mónio do GTFA sob o n9 065895. avaliado em Cr$ 178.605,00 
(cento e setenta e oito mil. seiscentos e ci nco cruzeiros); Uma 
(1) camioneta Ford, modelo F-1000 a diesel, chassis LA -
7NXM-63528, 760 Kg., avaliada em Cr$ 210.000,00 (duzentos 
e dez mil cruzei ros); Um (1) chassis de arado, marca "Mas
sey Fergusen", com 2 discos, avaliado em Cr$ 3. 150,00 (três 
mil, cento e cinquenta cruzeiros); Um (1) con junto de eclo
são, elétrico, marca "Lucato", série 819, cap. para 5200 pin 
tos, avaliado em Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros); Um (1) 
conjunto incubatório elétrico, marca "Lucato", série 810, 
cap. para 15.600 ovos . avaliado em Cr$ 210.000.00 
(duzentos e dez mil cruzeiros) ; Um (1) conjunto incubatório, 
marca "Lucato", cap . para 28 .000 ovos. avaliado em Cr$ 
280.000,00 (duzentos e oiten ta mil cruzeiros); Um (1) con
junto incubatório elét rico. marca "Lucato", cap. para 28.000 
ovos. avaliado em Cr$ 280.000,00 (duzentos e oi tenta mil 
cruzeiros) : Um ( 1) conjunto de elosão elétrico, marca "Lu 
cato" , série 1064,. cap. para 9.360 ovos. avaliado em Cr$ 
105.000,00 (cento e cinco mil cruzeiros}; Um (1) triturador de 
milho. registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 054104, 
avaliado em Cr$ 14.000.00 (quatorze mil cruzeiros); Uma (1) 
máquina calculadora elétrica. Logo PD - 40. reg istrado no 
patr imónio do GTFA sob o n' 0554132, avaliada em Cr$ 
15.000,00 (quinze mil cruzeiros); Uma ( 1) máqu ina calcu la
dora, LOGOS 4 8-PD, regiS1rada no património do GTFA sob o 
n> 054133. avaliada em Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros) ; 
Um ( 1) bebedouro elétrico . automático. marca "Everest 
EF-40" . cor azul. n< 41531 . 1/ 16 HP, 110W 50/60 C ano 79, 
avaliado em Cr$ 4.000.00 (quatro mil cruzeiros) ; Um (1) es
tabilizador de voltagem mod. 500 marca "Televolt", avaliado 

lança para balcão. marca "Arja". cap. para 10Kg. com braço 
n? 5326. ref. 52 avaliada em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros); 
Quatro (4) bebedouros tipo chupeta para suínos , avaliados 
em Cr$ 1.600, 00 (hum mil e seiscentos cruzeiros); Dois (2) 
bebedouros tipo taça para suínos. avaliados em Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros}; Um (1) pulverizador costal, manual, cap. 
para 20 litros. marca "Jacto". cor azul. avaliado em Cr$ 
1.000.00 (hum mil cruzei ros); Duas (2) gaiolas em ferro para 
suin0s. avaliados em Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzei ros); Uma 
(1) enciladeira com cap. para 2 a 5 toneladas, marca "No
gue l ra", cor verde. aval iada em Cr$ 28.000,00(vinte e 
oito mil cruze iros): Quatro (4) supo rte pa ra bebedouro tipo 
chupeta para su ínos- adultos . aval iado em.Cr$ 200.00 (du
zentos cruzeiros); Oito (8) bebedouros Linear mod. 14.90, 
avaliados em Cr$ 32.000,00 (trinta e dois mil cruzeiros); Uma 
(1) mesa em madeira polida, para telefone. registrada no pa
trimónio do GTFA sob o n~ 054007, avaliada em Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros) ; Uma (1) poltrona, marca "Giro
flex", tipo chefia, registrada no patrimón io do GTFA sob o n9 
054008, avaliada em Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros);· Uma 
(1} estante em madeira de lei, poli da. reg istrada no patrimó
nio do GTFA sob o n ~ 054012. avaliada em Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzei ros); Uma (1) poltrona com encosto e as
sento estofado com braço, fixa. marca "Giroflex", registrada 
no património do GTFA sob o n9 054016, avaliada em Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros): Uma ( 1) pol trona em napa, pe
quena, registrada no património do GTFA sob o n9 054017, 
avaliada em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) : Duas (2) cadei
ras, marca "Giroflex", sem braço, fixa·, registrada no patrimó
nio do GTFA sob os nos 054019 e 054020. ava li adas em Cr$ 
2.000,00 (dois mil cruzeiros) : Uma (1) cadeira, marca "Giro
flex", fi xa, sem braço, registrada no património do GTFA sob 
o n9 054022 avaliada em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros); 
Uma (1) poltrona, marca "Giroflex", com braço , reg istrada 
no património do GTFA sob o n9 054023, avaliada em Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzei ros); Uma (1) máquina de escrever, 
elétrica, tipo Tekne 3, marca "Oiivett i" , reg istrada no patrimó
ni o do GTFA sob o n9 054024, avaliada, em Cr$ 15.000,00 
(quinze mil cruzeiros) ; Uma (1) mesa de aço, tipo escriturário, 
marca confiança, registrada no património do GTFA sob o nQ 
054025, avaliada em Cr$ 4.000,00 ( quatro mil cruzeiros) ; 
Um ( 1) arquivo de aço c/ 4 gavetas, marca confiança, regis
trado no património do GTFA sob o n9 054027 , avaliado em 
Cr$ : 2.000,00 (dois mil cruzeiros); Uma (1) mesa de aço, tipo 
escriturário. marca con fiança, registrada no património do 
GTFA sob o n9 054030, avali ada em Cr$ : 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros)); Uma (1) mesa de aço, tipo escriturário , marca 
confiança, reg istrada no patrim ón io do GTFA sob o nQ 
054032, avaliada em Cr$: 4.000,00 (quatro mil cruzeiros); 
Uma (1) mesa em madeira, revest ida em fórmica, registrada 
no patrimônio do GTFA sob o n9 054033, avaliada em Cr$: 
2.000,00 (dois mil cruzeiros); Uma (1) mesa de aço para dati
lógrafo, registrada no património do GTFA sob o nQ 054034, 
avaliada em Cr$: 1.000,00 ( hum mil cruzeiros) : Uma (1) 
mesa de Madeira revest ida em fórm ica , reg istrada no patri 
mónio do GTFA sob o n9 054036, avaliada em Cr$ 2.000,00 
(dois mil cruzeiros) ; Uma (1) poltrona, marca giro flex, com 
rodlzio, registrada no património do GTFA sob o n9 054037, 
avaliada em Cr$ 4.000,00 ( quatro mil cruzeiros) ; Uma (1) 
máquina mecanográfica, marca Olivetti, registrada no patri
mónio do GTFA sob o n9 054039, avaliada em Cr$ 150.000,00 
( cento e cinquenta mil cruzeiros) : Um (1) fichário de aço, 
móvel, registrado no património do GTFA sob o n9 054041 , 
ava liada em Cr$ 2.500 ,00 ( dois mil e .quinhentos cruzeiros); 
Uma (1) máqu ina de escrever. manual, marca Ram ington, re
gistrada no património do GTFA sob o n9 054045. avaliada 
em Cr$ 15.000,00 (quinze mi l cruzeiros); Um (1) aparelho de 
ar condicionado. marca"Brastemp", registrado no patrimó
nio do GTFA sob o n9 054046, avaliado em Cr$ 20.000,00 
(vinte mil cruzeiros); Uma (1) mesa de aço, tipo escriturário, 
marca "Confiança", registrada no património do GTFA sob o 
n9 054047, avaliada em Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); 
Uma (1) cadeira estofada, marca "Giroflex , fi xa, reg istrada no 
património do GTFA sob o n9 054048, aval iada em Cr$ 
700,00 (setecentos cruzeiros) ; Uma (1) mesa de aço, tipo es
criturário. marca "Confiança", regist rada no património do 
GTFA sob n' 054050, avaliada em Cr$ 5.000,00 (cinco mil 
cruzeiros); Um (1 ) cofre forte, em aço, marca "Gassi", reg is
trado no património do GTFA sob o n9 054053, avaliado em 
Cr$ 30.000.00 (trinta mil cruzeiros); Uma ( 1) geladeira 
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elétrica, marca "Ciimax registrada no património do GTFA 
sob o no 054056, avaliada em Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzei
ros); Um (1) fogão a querosene com 1 boca. marca "Jaca
ré", registrado no património do GTFA sob o n~ 054056, 
avaliado em Cr$ .500,00 (quinhentos cruzeiros); Uma (1) ca
deira estofada, marca "Giroflex"._fixa. sem braço, registrada 
no património do GTFA sob o no 054059. avaliada em Cr$ 
1.500,00 (hum mil e qu inhentos cruzeiros); Uma (1) poltrona 
sofá, registrada no património do GTFA sob o no 054061. ava
liado em Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzeiros); Uma (1) cadeira 
estofada, marca "Giroflex", fixa, sem braço, registrada no pa
trimónio do GTFA sob o no 054065. avaliada em Cr$ 
1.500,00 (hum mil e qu inhentos cruzeiros); Uma (1) mesa 
de madeira revestida em fórmica, registrada no património 
do GTFA sob o no 054057, avaliada em Cr$ 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros); Um (1) etificador marca "Primax", registrada no 
património do GTFA sob o no 054068, avaliado em Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros); Dois (2) fichários tipo Kardex em 
aço, registrado no patrimônio do GTFA sob o n• 054072 e 
054073, avaliados em Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); Uma 
(1) mesa de madeira, revestida em fórmica, registrada no pa
trimónio do GTFA sob o no 054074, avaliada em Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros); Um (1) arquivo de aço com 4 ga
vetas, registrado no património do GTFA sob o no 054075, 
avaliado em Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros); Uma (1) mesa 
de aço, tipo escriturário, marca "Confiança", registrado no 
património do GTFA sob o no 054076, avaliada em Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros); Uma (1) bandeja de aço para ex
pediente, registrada no património do GTFA sob o no 054077, 
avaliada em Cr$ 500.00 {quinhentos cruzeiros); Um (1) aspi
rador de pó, marca "eletrol ia", registrado no património do 
GTFA sob o no 054078, avali ado em Cr$ 4.000,00 (quatro mil 
cruzeiros); Uma geladeira gelomatic, marca GE, reg istrada 
no patr imónio do GTFA sob o no 054080, avaliada em Cr$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros); Dois (2) interfo
nes, marca "Ericsson", registrad o no património do GTFA 
sob os Nos 054082 e 054083, avaliados em Cr$ 2.000,00 
(dois mil cruzeiros); Um (1) interfone "Ericsson" , registrado 
no património do GTFA sob o no 054084, avaliado em Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros); Uma (1) mesa de aço, tipo es
criturário, com 4 gavetas, marca "Confiança", registrado no 
património do GTFA sob o no 054088, avaliada em Cr$ 
5.000,00 {cinco mil cruzeiros); Uma (1) mesa de aço para te
lefone, registrada no património do GTFA sob o no 054089, 
avaliada em Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) ; Duas {~) ca
deiras estofadas, marca "Giroflex". fixa. sem braço, regis
trada no património do GTFA sob o no 054092 e 054094, ava
liadas em Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros) ; Uma (1) mesa de. 
madeira revestida em fórmica, registrada no património do 
GTFA sob o no 054093, avaliada em Cr$ 1.500,00 (hum mil e 
quinhentos cruzeiros); Um (1) carro de mão, em ferro, mafa 
"Famasa", registrado no património do GTFA sob o no 
054096, avaliado em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros); Um 
(1) automóvel, marca "Volkwagem". 1300 L, no BJ-66201, re
gistrado : no património do GTFA sob o n• 054097, avaliado 
em Cr$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos cruzeiros); 
Um (1) caminhão D-60 diesel, marca "Chevrolet", chapa 
EA-0633, registrado no patrimônio do GTFA sob o no 054098, 
avaliado em Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil cruzei
ros); Uma (1) roçadei ra, marca "Massey Ferguson", ref. 
254480. reg istrada no património do GTFA sob o no 054100, 
avaliado em Cr$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos cruzeiros); 
Um (1) torno de ferro para bancada. marca "Schulz", regis
trado no património do GTFA sob o no 054102, avaliado em 
Cr$ 750,00 (setecentos e cinquenta cruzeiros); Um (1) mlstu
rador de ração para animais, registrado no patrimônio do 
GTFA sob o no 054105, avaliado em Cr$ 28.000,00 (vinte e 
oito mil cruzeiros); Um (1) carro de mão, em ferro, com roda 
de ferro, registrado no patrimônio do GTFA sob o no 05407, 
avaliado <Jm Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros); Um (1) po'rta 
cartão de ponto diário, registrado no patrimônio do GTFA 
sob o no 054109, avaliado em Cr$ 550.00 (qu inhentos e cin
quenta cruzeiros); Uma (1) mesa de madeira de lei, polida, 
regisirada , no património do GTFA sob o no 054115 , ava
liada em Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros); Um (1) aparelho 
de ar condicionado, marca "Brastemp", registrado no patri
mônio do GTFA sob o no 054115, avaliado em Cr$ 12.000,00 
(doze mil cruzei ros); Um (1) aparelho de ar condicionado, 
marca "Brastemp", registrado no património do GTFA sob o 
no 05411 6, avaliado em Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros); Um 
(1) aparelho de ar condicionado, marca "Brastemp", regis-

trado no património do GTFA sob o no 054117, aval iado em 
Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); Uma (1) cadeira ;· esto
fada, marca "Giroflex", com rodfzio, registrada no patrimônio 
do GTFA sob o no 054118, avaliada em Cr$ 500,00 (quinhen
tt-s cruzeiros); Uma (1) cadeira de madeira, polida, registrada 
no patrimônio do GTFA sob o no 054122, avaliada em Cr$ 
100.00 (cem cruzeiros); Uma (1) mesa de aço, para datiló-

graf.o, registrada no património do GTFA sob o n• 054126 avaliada 

1.000,00 (hum mil cruzeiros); Duas (2) poltronas, marca "Giro
flex", com rodfzio. registrada no patrimôn io do GTFA sob o 
no 054127 e 054128, avaliadas em Cr$ 7.000,00 (sete mil cruLeiros); 
Um (1) arquivo de aço, com 4 gavetas, registrado no património 
do GTFA sob o no 054130, avaliado em Cr$ 2.050,00 (dois mil 
e cinquenta cruzeiros); Uma (1) bandeja de aço, para expe
diente, reg istrada no patrimônio do GTFA sob o no 054131, 
avaliada em Cr$ 250,00 (duzentos e cinquenta cruzeiros) ; 
Um (1) caminhão marca "Ford " F-4000, chapa EA-699, re
gistrado no patrimônio do GTFA sob o n• 054136, avaliado 
em Cr$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil cruzeiros); Um 
(1) perfurador de solo, marca "Varmet", com 30cm de diâme
tro, registrado no patrimônio do GTFA sob o no 054137, ava
liado em Cr$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzeiros); Um 
(1) motor elétrico, marca "Weg", modelo 112, registrado no 
patrimônio do GTFA sob o no 054140, avaliado em Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros); Um (1) carro de mão, em ferro, 
registrado no patrimônio do GTFA sob o no 054143, avaliado 
em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeitos); Um (1) estabilizador 
elétrico, marca "Faet", modelo 26 600W, para 220 e 120 Vol-
ts, avaliado l em Cr$ 1.100,00 (hum mil e cem cruzeiros); 
Cinquen ta (50) cadeiras de madeira, marca "Lemos", 
avaliadas em 16.000,00 (dezesseis mil cruzeiros); Dois (2) 
grampeador de papel, marca "t-iell ios", mod. G-200, avalia
dos em Cr$ 300,00 (trezentos cruzei ros); Uma (1) geladeira 
elétrica, marca "lbezinha", de luxo, no GDG. 55556-RGLAZ 10 
X, avaliada eti' Cr$ '1.200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros); 
Duas (2) bomba:'. t'8ntrffuga de alta pressão e sucção de 1 
1/ 2 recalque marca "Mark", mod. HU4N9, série 17022975, 
para motor de 7,5HP, 3500RPM, com motor elét rico 
trifásico marca "Brasil", no 209582, avaliados em Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros); Duas (2) balanças com capaci
dade para 15 quilos, com peso no próprio braço, marca "São 
Sebastião nos 6447 e 6453, avaliados em Cr$ 2.000,00 (dois 
mil cruzeiros); Um (1) Desintegrador de forragem, marca 
"Penha-TH-4000, no '17149, 1900/2000 RPM com motor elé
trico trifásico, marca "Weg", mod. 132M1077, avaliado em 
Cr$ 10.320,00 (dez mil, trezentos e vinte cruzeiros); Um (1) 
projetor de slayde marca "Rolley", avaliado em Cr$ 5.000,00 
(cinco mil cruzeiros); Um (1) retroprojetor para t ransferência, 
mod. Visografvg, com motor de 110/220 Volts, filtros antlca
lórico, com 2 carretéis com 4 metros de acetado, avaliado em 
Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros); Um (1) congelador, marca 
maltafrico, com capacidade para 20 litros no 293424 para 11 O 
Volts, avaliado em Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros); Doze 
(12) pás quadradas, com cabo, avaliadas em Cr$ 480,00 
(quatrocentos e oitenta cruzeiros); Doze (12) ancinhos com 
dentes, avaliados em Cr$ 130,00 (cento .e trinta cruzeiros); 
Duas (2) plant'adeiras, Tico-tico, avaliadas em Ci$ 200,00 
(duzentos cruzeiros); Um (1) pulverizador costal, manual 
com capacidade para 20 litros, marca "Guarany' Pioneiro", 
avaliado em Cr$ 600,00 (seiscentos cruzeiros); Um (1) con
junto para jardim com 5 peças, . avaliado em Cr$ 130,00 
(cento e trinta cruzeiros); Quatro (4) gadanhos com 4 dentes, 
avaliados em Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros); 
tela Uma (1 ) tela para projetor de slayd mod. C-3, tamanho 
1.30x1.75cm, avaliada em Cr$ 1.400,00 (hum mil e quatro
centos cruzeiros); Um (1) arco de serra com cabo plástico, 
marca ''Tramontina" ava liado em Cr$ 80,00 (oitenta cruzei
ros); Três (3) martelos para carpinteiro, com 500 grams, ava
liados em Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros); Uma (1) 
mesa de aço para reunião mod. G2121, avali ada em Cr$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos cruzeiros) ; Dez ( 1 O) cadeiras 
estofadas, marca "Giroflex", fixa, modelo 072, avaliada em 
Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros); Uma (1) bomba d'agua 
marca "Gera", mod. G-40, avaliada em Cr$ 5.400,00 (cinco 
mil e quatrocentos cruzeiros); Uma (1) máquina de calcular 
marca "Sharp" série 8158, avaliada em Cr$ 966,00 (novecen
tos e sessenta e seis cruzeiros); Um (1) pulverizador manual 
costal, marca "Jacto" para 20 litros, avaliada em Cr$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos cruzeiros); Uma (1) moenda de cana, 
avaliada em Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzentos cruzeiros); 
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Uma regulador elétrico marca "Negriner" 250 Volts, avaliado 
em Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros); Um (1) gerador elé
trico marca "Carmus", série 58.940 tipo 912-PN-4-R, motor 
7,5 KVA, avaliaddo em Cr$ 21.600,00 (vinte e hum mil e seis
centos cruzeiros); Um (1) motor diesel "Yanmar", série 131 
60021, motor de tO HP, avaliado em Cr$ 39.000,00 (trinta e 
nove mil cruzeiros); Uma (1) picadeirat de forragem marca 
"Nogueira", avaliada em Cr$ 10.800,00 (Q_ez m~ e ort_9Centos 
cruzeiros); Um (1) motor diesel "MWM", série 02250608602, 
avaliado em Cr$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil cruzeiros); 
Um (1) gerador elétrico marca "Thoshiba", motor de 60 KVA 
série 40716, avaliado em Cr$ 54.000,00 (cinquenta e quatro 
mil •cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca "GE", série 
EJ-41171 de HP, avaliado em Cr$ 2.100,00 (dois mil e cem 
cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca "WEG", motor de 5 
HP nQ 13251074, avaliado em Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzei
ros); Uma (1) serra circular elétrica, com motor de 6 HP, ava
liada em Cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros); Um (1) motor 
elétrico marca "Arno" de 7,5 HP, avaliado em Cr$ 9.000,00 
(nove mil cruzeiros); Um (1) misturador de: ração marca 
"D'Andrea", capacidade para 1.000 quilos, avaliado em Cr$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil cruzeiros); Uma (1) bomba d'a
gua marca "Gera", mod. G-40, avaliada em Cr$ 2.400,00 
(dois mil e quatrocentos cruzeiros); Uma (1) bomba d'agua 
marca "Gera", mod. G-40, avaliada em Cr$ 2.400,00 (dois mil 
e quatrocentos cruzeiros); Uma (1) bandeja de madeira e 
alumfnio para eclosão (260) unidades, avaliada em Cr$ 
23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos cruzeiros); Gaiolas 
de arame galvanizada para ovos de aves-1200 unidades, 
avaliamos em Cr$ 24.000,00 (vinte e quatro mil cruzeiros); 
Uma (1) criadeira de pintos com capacidade para 500 pin
tos, avaliados em Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzei
ros); Um (1) aparelho de ar condicionado marca : "Consul", 
de 3.800 BTU, avaliado em Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzei
ros); Um (1) extintor de incêndio, marca ''Yannes", com capa
cidade para 1 O quilos, avaliado em Cr$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos cruzeiros); Um (1) extintor de incêndio, marca 
"Yannes" com capacidade para 1 O quilos, avaliado em Cr$ 
4.800,00 (quatro mil e oitocentos cruzeiros); Um (1) bebe
douro plástico para pintos 70 unidades avaliado em Cr$ 
1.260,00' (hum mil, duzentos e sessenta cruzeiros) ; Uma (1) 
caixa plástica para transporte de pintos de 1 dia, avaliada em 
Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros); Um (1) aparelho de ar condi
cionado marca "Consul" , de 4.500 BTU mod. Yne 9-105107, 
avaliado em Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros); Uma (1) pol
trona fixa, marca "Giroflex", série 181 .334, avaliada em Cr$ 
1.530,00 (hum mil, quinhentos e trinta cruzeiros); Uma (1) ca
deira giratória marca "Giroflex", nç 161893, avaliada em Cr$ 
1.614,00 (hum mil , seiscentos e quartoze cruzeiros); Um (1) 
cesto de aço para papel usado, marca "Confiança", avaliado 
em Cr$ 306,00 ( trezentos e seis cruzeiros); Uma (1) mesa au
xiliar para telefone, marca "Confiança", avaliada em Cr$ 
1.518,00 (hum mil, quinhentos e dezoito cruzeiros);Uma (1) 
mesa de aço para escritório com 1 gaveta e 3 laterais, ava
liada em Cr$ 5.362,00 ( cinco mil, trezentos e sessenta e dois 
cruzeiros); Uma (1) mesa de aço com 4 gaveta laterais, ava
liada em Cr$ 5.362,00 ( cinco mil , trezentos e sessenta e dois 
cruzeiros); Um (1) cesto de aço para papéis usados, 
marca "Confiança", avaliado em Cr$ 306,00 (trezentos e seis 
cruzeiros) ; Um (1) CEjSto de aço para papéis usados, marca 
"Confiança" avaliado em Cr$ 306,00 ( trezentos e seis cruzei
ros); Uma (1) máquina de calcular marca "Oiivetti", mod. Lo
gus 41 PD n9 48316, tavaliada em Cr$ 14.568,00 (quatorze 
mil, quinhentos e sessenta e oito cruzeiros); Uma (1) cadeira 
marca "Giroflex", n9 105824, avaliada em Cr$ 1.614,00 ( hum 
mil , seiscentos e quatorze cruzeiros) ; Uma (1) mesa de aço 
para datilógrafo, avali~da em Cr$ 1.440,00 (hum mil, quatro
centos e quarenta cruzeiros); Uma (1) mesa para datilógrafo, 
em aço, avaliada em Cr$ 1.440,00 ( hum mil quatrocentos e 
quarenta cruzeiros); yma (1) mesa de aço para datilógrafo, 
avaliada em Cr$ 1.440,00 ( hum mil quatrocentos e quarenta 
cruzeiros); Um (1) tanque marca "Petrin", série 02052, tipo 
carreta, avaliado em Cr$ 3.000,00 ( três mil cruzeiros) ; Um 
(1) trator de roda, marca "Agrale" mod. 416, motor 
107.110.466, avaliado em Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 
cruzeiros); Um (1) ancinho para trator marca "Fieco", de 4 
metros, nQ AA7758, avflliado em Cr$ 10.200,00 (dez mil e du
zentos cruzeiros); Uma (1) grade marca "massey Ferguson", 
mod. 125, série 2533-989 com 32 discos, avaliada em Cr$ 
6.600,00 ( seis mil e seiscentos cruzeiros) ; Um (1) compres
sor elétrico marca "Dount", série 809, tipo CD 2 V 280-200, 

avaliado em Cr$ 1.200,00 (hum mil duzentos cruzeiros); 
Um (1) retificador para solda marca "Titan", série 1077 mod. 
ASA 375, avaliado em Cr$ 27.000,00 (vinte e sete mil cruzei
ros) ; Um (1) chassis de arado com 3 discos MF, série 
126427622, avaliado em Cr$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos 
cruzeiros) ; Uma (1) breca completa, na cor amarela, avaliada 
em Cr$ 600,00 (seisscentos cruzeiros ) : Um (1) chassis de 
arado, marca MF-125, série 2533991, avaliado em Cr$ 
9.000,00 ( nove mil cruzeiros); Uma (1) grade marca "massey 
Ferguson", mod. 226, série 25321982 com 28 discos, ava
liada em Cr$ 4.620,00 ( quatro mil, seiscentos e vinte cruzei
ros); Uma (1) carreta marca "Sanvas S.0.3.70", mod. SRCT, 
com capacidade para 35 toneladas, avaliada em Cr$ 1.200,06 
(hum mil e duzentos cruzeiros); Uma (1) balança marca "FII I
zola ',avaliada em Cr$ 1.080,00 (hum mil e oitenta cruzeiros); 
Uma (1) bomba D'agua marca "Gera" modelo G-40, ava
liada em Cr$ 5.400,00 ( cinco mil e quatrocentos cruzeiros) ; 
Uma (1) plataforma metálica para t rator de rodas MF-812, 
registrada no patrimônio do GTFA sob o n9 068722, avaliada 
em Cr$ 7.320,00 (sete mil, t rezentos e vinte cruzeiros); Um 
(1) guindaste para trator de roda MF-800, registrado no patri
mônio do GTFA, sob o n9 068723, avaliado em Cr$ 7.200,00 
(sete mil e duzentos cruzeiros); Um (1) arco de serra de 8", 
registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 068529, avaliado 
em Cr$ 270,00 ( duzentos e setenta cruzeiros); Uma (1) te
soura para cortar flange de 6", registrado no patrimôn io do 
GTFA sob o nç 167731 , avaliada em Cr$ 252,00 (duzentos e 
cinquenta e dois cruzeiros) : Uma (1) máquina de vulcanizar 
câmara de ar, regist rada no patrimônio do GTFA sob o n9 
068560, ·avaliada em Cr$ 3.110 ,00 (três mil, cento e dez cru
zeiros); Uma (1) tesoura para cortar flange , de 12", registrada 
no patrimônio do GTFA sob o n9 167732, avaliada em Cr$ 
300,00 (trezenttos cruzeiros) ; Um (1) arco de serra de 12", re
gistrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 069565, avaliado 
em Cr$ 240,00 (duzentos e quarenta cruzeiros); Um (1 ) arco 
de serra de 12", registrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 
068636, avaliado em Cr$ 240,00 (duzentos e quarenta cruzei
ros); Um (1) bizouro elétrico de 3/32 a 1/2", regisatrado no 
patrimônio do GTFA sob o nQ 068633, avaliado em Cr$ 
5.994,00 ( cinco mil, novecentos e noventa e quatro cruzei
ros); Um (1) perfurador de solo com broca de 12" referência 
1322R12, valiado em Cr$ 7.725,00 ( sete mil, setecentos e 
vinte e cinco ( cruzeiros); Um (1) trator de rodas, agrfcola, 

mod. MF-285, série 2152.004670, avaliado em Cr$ 
127.740,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e quarenta 
cruzeiros) ; Um (1) trator de rodas, agrfcola, mod. ·MF-285, 
série 2152.004675, avaliado em Cr$ 127,740,00 ( cento evlnte 
e sete mil, setecentos equarenta cruzeiros); Um (1) trator de 
roda , agrrcula, com motor diesel, mod., 085.2.6816 motor 
02250420321, avaliado em Cr$ 89.220,00 (oitenta e nove mil , 
duzentos e vinte cruzeiros);Uma (1 ) carreta tanque, com be
bedouro, com capacidade para 2000 litros tipo pipa, avaliada 
em Cr$ 13.200,00 (treze mil e duzentos cruzeiros); Uma (1) 
carreta marca "Gemag", modelo Uirapuru com capacidade 
para 4.000 quilos, avaliada em Cr$ 15.300,00 (quinze mil e 
trezentos cruzeiros); Uma (1) lâmina frontal para trator val
met 85-ID, marca "Super tatu", avaliada em Cr$ 26.880,00 
(vinte e seis mil, oitocentos e oitenta cruzeiros); Uma (1) pá 
carrecadeira mecânica rf. tatu, avaliada em Cr$ 11.550,00 
(onze mil, quinhentos e cinquenta cruzei ros); Um (1) trator de 
rodas, marca "Valmet" , com motor diesel , mod. 85-ID, série 
085.2.6819 moto r nQ 0225.041.9813, avaliado em Cr$ 
89.220,00 (oitenta e nove mil , duzentos e vinte cruzeiros); Um 
(1) trator de rodas, agrfcola, Massey Ferguson, M F-295, série 
2152007360, registrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 
064237, avaliado em Cr$ 314.346,00 (trezentos e quatorze 
mil, trezentos e quarenta e seis cruzeiros); Um (1) arado com 
3 discos, marca "Massey Ferguson", mod. 204, série 
2524142, registrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 076668, 
avaliado em Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros); Um 
(1) arado com 3 discos, marca "Massey Ferguson", mod. 204, 
série 252411007, registrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 
076669, avaliado em Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cru
zeiros); Um (1) arado com 3 discos, marca "Massey Fergu
son", ·mod. MF-204, série 2524142, registrado no patrimônio 
do GTFA sob o n9 074703, avaliado em Cr$ 5.700,00 (cinco 
mil e setecentos cruzeiros); Um t rator de esteira marca "Ca
terpilar",série 1 OK2600-C, registrado no patrimônio do GTFA 
sob o n9 02185, avaliado em Cr$ 109.070,00 (cento e nove 
mil, e setenta cruzeiros) ; Um (1) trator de rodas, marca 
"Massey Ferguson" mod. MF-265, série 2151000151, reg is-
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trado no patrimônio do GTFA sob o nQ 069612, avaliado em 
Cr$ 58.200,00(cinquenta e oito mil e dut(lntos cruzeiros); Um 
(1) trator de rodas, agrfcola, marca "Massey Ferguson", mod. 
MF-265 motor nQ 203-BA-3658-D, registrado no patrimônio 
do GTFA sob o nQ 074744, avaliado em Cr$ 60.000,00 (ses
senta mil cruzeiros); Um (1) gerador de acetileno marca "Ma
can", tipo B1 serie 71127, registrado no patrimônio c1o GTFA 
sob o nQ 02084, avaliado em Cr$ 60,00 (sessenta curzeros); 
Uma ( 1) bigorna para bancada, avaliada em Cr$ 395,00 (tre-

1 
zen tos e noventa e cinco cruzeiros); Um (1) chassis de car
reta marca "Massev Ferauson". mod. MF-802. nQ 2542-1356, 
registrado no património do GTFA sob o nQ 074723, avaliado 
em Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros); Um (1) secador móvel, 
de arroz, marca "KW"-Mathews", registrado no patrimônio 
do GTFA sob o nQ 072260, avaliado em Cr$ 172.800 ,00 
(cento e setenta e dois mil e oitocentos cruzeiros); Uma (1) 
máquina de beneficiar arroz, marca "Dandrea", tipo 3F 3.400 
- série 24288, registrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 
073319, avaliado em Cr$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
cruzeiros); Uma (1} carreta com eixo, capacidade para 2 to
neladas, marca "pontal", registrada no património do GTFA 
sob·o n9 076924, avaliada em Cr$ 11.100,00 (onze mil e cem 
cruzeiros}; Um (1} blilhador D'andrea, dupla ação completa, 
inteiramente metálico, com elevador de carga, equipado com 
motor búfalo, registrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 
073321, avaliado em Cr$ 39.000,00 (trinta e nove mil cruzei
ros}; Um (1) aspirador de pó, marca "Eietrolux", profissional, 
mod. Z-71, série 9020110, avaliado em Gr$ 13.896,00 (treze 
mil , oitocentos e noventa e seis cruzeiros); Um (1) aparelho 
de ar condicionado marca·"Consul" 4.500", série YNEG, ava
liado em Cr$ 16.080,00 (dezesseis mil e oitenta cruzeiros); 
Um (1) determinador de unidade de cereais, a pilha, marca 
"IONTE", avaliado em Cr$ 16.500,00 (dezesseis mil e qui
nhentos cruzeiros}; Um (1) determinador de unidade de ce
reais, a pilha, marca "IONTE", avaliado em Cr$ 17.100,00 
(dezesete mil e cem cruzeiros}; Um (1) relógio de ponto, marca 
"Dimep", mod. 7714, série 370.871, avaliado em Cr$ 
30.391,00 (trinta mil, trezentos e noventa e hum cruzeiros}; 
Um (1} circulador de ar, marca "Bom Clima", avaliado em Cr$ 
4.425,00 (quatro mil, quatrocentos e vi nte e cinco cruzeiros); 
Um (1} fogão a gás, marca "Yanes", com regulador e 2 bocas, 
avaliado em Cr$ 711,00 (setecentos e onze cruzeiros}; Uma (1) 

mesa de aço para datilógrafo, marca "Confiança", avaliada 
em Cr$ 1.440,00 (hum mil, quatrocentos e quarenta cruzei
ros); Uma (1) cadeira giratória, marca "Giroflex". série 
161916, avaliada em ér$ 1.614,00 (hum mil, seiscentos e 
quatorze cruzeiros); Uma (1) poltrona fixa, marca "Giroflex". 
série 181.384, avaliada em Cr$ 1.230,00 (hum mil, duzentos e 

trinta cruzeiros); Uma (1) bandeja porta documentos, marca 
"Confiança", avaliada em Cr$ 228,00 (duzentos e vinte cru
zeiros}; Uma (1) marca "Confiança", avaliada em Cr$ 228,00 
(duzentos e vinte oito cruzeiros); Um (1) cesto de aço para 
papel usado, marca "Confiança", avaliado em Cr$ 306,00 
(trezentos e seis cruzeiros); Um (1) cesto de aço para papel 
usado, marca "Confiança, avaliado em Cr$ 306,00 (trezentos 
e seis cruzeiros}; Uma (1) máquina de escrever, marca "011-
vetti", mod. Linea 98 nQ 1639012, avaliada em Cr$ 12.168,00 
(doze mil, cento e sessenta e oito cruzeiros); Uma (1) cesto 
de aço para papel usado, marca "Confiança", avaliado em 
Cr$ 306,00 (trezentos e seis cruzeiros); Uma (1) bandeja 
porta <:locumentos, marca "Confiança", avaliada em 
Cr$ 228,00 (duzentos e vinte e oito cruzeiros); Um (1) cesto 
de aço para papel usado. marca "Confiança", avaliado em 
Cr$ 306,00 (trezentos e seis cruzeiros); Uma (1) bandeja 
porta documentos, marca "Confiança" avaliada em Cr$ 
228,00 (duzento e vinte e oito cruzeiros); Uma (1) cadeira gi
ratória marca "Confiança", nQ 161399, avaliada em Cr$ 
1.614,00 (Hum mil, seiscentos e quator-ze cruzeiros); Uma (1) 
poltrona fixa, marca "G iroflex", nQ 181400, avaliada em Cr$ 
1.530,00 (Hum mil quinhentos e trinta cruzeiros); Uma {1) ca
deira giratória, marca "Confiança" , n9 161928, avaliada em 
Cr$ 1.614,00 {Hum mil, seiscentos e quatorze cruzeiros); Um 
{1) cesto para papel usado, marca "Confiança", avaliado em 
Cr$ 306,00 {trezentos e seis cruzeiros); Uma (1) estante de 
aço, aberta com 6 prateleiras - 20 {vinte), avaliada em Cr$ 
34.320,00 (trinta e quatro mil, trezentos e vinte cruzeiros); Um 
(1) ovoscópio elétrico, avaliado em Cr$ 9.000,00 (nove mil 
cruzeiros); Uma (1) bandeja plástica para ovos de incubação, 
1500 unidades, avaliada em Cr$ 37.000,00 (trinta e sete mil 
cruzeiros); Um (1) moinho triturador de milho, com capaci
dade para 1000 quilos D'andrea, avaliado em Cr$ 24.000,00 

(vinte e quatro mil cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca 
"WEG de 3/ 4 HP", avaliado em Cr$ 3.150,00 {três mil, cento e 
cinquenta cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca "Arno", 
mod. AMT 66, série FCACGK de 10 HP, avaliado em Cr$ 
2.100,00 (dois mil e cem cruzeiros); Um caminhão marca 

'"Ford", mod. F-4000, chassis nQ LAGYSG 77406, avaliado em 
Cr$ 421.440,00 (quatrocentos e vinte e hum mil, quatrocentos 
e) quarenta cruzeiros); Um (1) caminhão chevrolet, ano 78, 
fab. general motors, de 60 HP, chassis HX-68351 H, avaliado 
em Cr$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil cruzeiros); 
Uma (1 ) carreta com tanque de chapa de ferro, marca "Pon
tal", com capacidade para 5000 litros, avaliada em Cr$ 
42.000,00 (quarenta e dois mil cruzei ros); Uma (1) carreta 
com oneumático, com capacidade para 3000 quilos, marca 
"Velmet", avaliada em Cr$ 21.000,00 (vinte e hum mil cruzei
ros); Uma (1) bomba d'água marca "Gera", mod. G-40, ava
liada em Cr$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeueiros); 
Uma (1) bomba d'água marca "Gera", mod. G-40, avaliada 
em Cr$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruziros); ( Um (1) 
trator de rodas sincromático, marca "Valmet", mod. 85 x, 
série 08525411 , a avaliado. em Cr$ 150.000,00 (cento e cin
quenta mil cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca "GE", de 
20 CV, série Mat. LC 87.338, mod. B-54266 AG 806, avaliado 
em Cr$ 7.200,00 (sete mil e duzentos cruzeiros); Um (1) mo
tor elétrico marca "WEG" e 3/4 KVA, avaliado em Cr$ 
1.800,00 (hum mil e oitocentos cruzeiros); Um (1) motor elé
trico marca "WEG" de 3/4 KVA, avaliado em Cr$ 1.800,00 
(hum mil e oitocentos cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca 
"WEG" de 3/4 KVA, aval iado em Cr$ 1 .. 800,00 (hum mil e oi
tocentos cruzeiros) ; Um (1) motor elétrico marca "WEG" de 
3/4 KVA, avaliado em Cr$1.800,00 (hum mil e oitocentos cru
zeiros); Um (1) motor elétrico marca "Arno" de 3/4 KVA, ava
liado em Cr$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos cruzeiros); Um 
(1) motor elétrico marca "Arno" de 3/4 KVA, avaliado em Cr$ 
1.800,00 (hum m·: :.) oitocentos cruzeiros); Um (1) motor elé
trico marca "Ari'.o" de 3/4 KVA, avaliado em Cr$ 1.800,00 
(hum mil e oito:::e;itos cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca 
"Arno" de 3/4 KVA, avaliado em Cr$ 1.800,00 (Hum mil e oi
tocentos cruzeiros); Um (1) motor elétrico marca "GE" de 10 
CV série LC 87.849, mod. B 5k257, avaliado em Cr$ 600,00 
(seiscentos cruzeiros); Uma (1) balança marca "Vara", 
com capacidade para 500 gramas, avaliada em Cr$ 2.100,00 
(dois mil e cem cruzeiros); Uma (1) máquina de beneficiar ar
roz marca "Zacarias", tipo B Comercial, registrada no patri
mônio do GTFA sob o nQ 02116, avaliada em Cr$ 3.000,00 
(três mil cruzeiros); Uma (1 ) máquina de beneficiar arroz, 
marca "Zacarias", tipo B Comercial, avaliada em Cr$ 
3.000,00 (três mil cruzeiros); Uma (1) bomba d'água marca 
"Gera", mod. G-40, avaliada em Cr$ 1.200,00 (hum mil e du
zentos cruzeiros); Uma (1) bomba d'água marca "Gera", 
mod. G-40, avaliada em Cr$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
cruzeiros); Uma (1) motor conjunto motobomba marca "Lenz 
Kovaes" de 20,5 HP com o motor elétrico trifásico e base de 
ferro, avaliado em 39.300,00 (trinta e nove mil e trezenos cru
z e i r o s ) ; U m ( 1 ) c a m i n h ào c h e v r o I e t c h a s s I s 
BC-635NXA-23.052 áno 81 , motor Perxins, chapa OF -0654, 
registrado no patrimônio do GTFA sob o 9 069672 em Cr$ 
954.000,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil cruzeiros); 
Um (1) caminhão chevrolet chassis BC-683PPN 21742, ano 
80 motor Perkins, chapa OF-0697, registrado no patrimô
nio do GTFA sob nQ 065138 avaliado em Cr$ 499.200,00 
(quatrocentos e noventa e nove mil e duzentos cruzeiros); 
Um (1) caminhão chevrolet, chassis, BC-683NTK 32-358, ano 
80, motor Perkins, chapa nQ OF-0609, registro no patrimônio 
do GTFA sob o nQ 065955, avaliado em Cr$ 499.200,00 (qua
trocentos e noventa e nove mil e duzetos cruzeiros); Uma (1) 
camioneta chevrolet D-10 chassis BC-244NNA 23852, ano 
81 , chapa OF-0624, registrada no património do GTFA sob o 
nQ 070000, avaliada em Cr$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e 
sete mil cruzeiros); Uma (1) camioneta chevrolet D-1 O chas
sis BC 244NNA 23681 ano 81, chapa OF-0614, registrada no 
património do GTFA sob o n9 055058, avaliada em Cr$ 
627.000,00 (seiscentos e vinte e dete mil cruzeiros); Um (1) 
trataor de roda mod. 50 marca "Massey Ferguson", série 
654027638, avaliado em Cr$ 7.88,00 (sete mil e oitocentos 
cruzeiros); Uma (1) balança Ricetti com capacidade para 200 
quilos, avaliada em Cr$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos cru
zeiros); Um (1) trator de esteira marca "Fiat - Allis 
AD7B", de fabricação nacional, equipado com motor MWM 
série AD7B - 007058, registrado no patrimônio do GTFA, sob 
o nQ 060489, avaliado em Cr$ 595.200,00 (quinhentos e no-
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venta e cinco mil e duzentos cruzeiros); Um (1) trator de es
teira marca "Fiat- Allis AD7B", de fabricação nacional, equi
pado com motor MWM série AD7B - 007059, registrado no 
patrimônio do GTFA sob o n9 060452, avaliado em Cr$ 
595.200,00 (quinhentos e noventa e cinco mil e duzentos cru
zeiros); Um (1) trator de esteira marca "Komatsu" modelo 
D50 - AI5C, de fabricação nacional , motor Mercedes Benz, 
série 413542, registrado no patrimônio do GTFA sob o 
086143, avaliado em Cr$ 481 .353,92 (quatrocentos e oitenta 
e hum mil, trezentos e cinquenta e três cruzeiros e noventa e 
dois centavos); Um (1) equipamento angl~)dozer marca "Ko
matsu" para trator de esteira Komatsu, registrado no patri
mônio do GTFA sob o nq 086145, avaliado em Cr$ 28.646,07 
(vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros e sete 
centavos); Um (1) trator de esteira marca "Komatsu" modelo 
D30E- 163, série B -1386, com motor diesel Mercedes Benz 
n9 603535 de 73HP, registro no patrimônio do GTFA sob o n9 
064417, avaliado em Cr$ 863.182,88 (oitocentos e sessenta e 
três mil, cento e oitenta e dois cruzeiros e oitenta e oito centa
vos); Um (1) trator de rodas, agrfcola, marca "Massey Fergu
son" MF-285 série n9 2152007360, motor diesel Perkins n9 
LF85,38-B-069368G, registrado no patrimônio do GTFA sob o 
n9 064247, avaliado em Cr$ 314.346,00 (trezentos e quatorze 
mil e trezentos e quarenta e seis cruzeiros); Um (1) trator de 
rodas, agrrcolas marca "Massey Ferguson", MF-265, série 
215103880, motor n9 JE-8567-B-050659-G, registrado no pa
trimônio do GTFA sob o n9 064348, avaliado em Cr$ 
264.600,00 (duzentos e sessenta e quatro mil e seiscentos 
cruzeiros); · Um (1) trator de esteira marca "Caterpillar", mo
delo D6, série 3306, registrado no patrimônio do GTFA sob o 
n9 064987, avaliado em Cr$ 2.523.900,00 (dois milhões, qui
nhentos e vinte e três mil e novecentos cruzeiros); Um (1) tra
tor de rodas, agrfcolas, marca "Massey Ferguson", MF-265, 
de fabricação nac ional série 2151031871, motor 
JE-85678-051 01 0-G, registrado no patrimônio do GTFA sob 
o n9 069529 avaliado em Cr$ 418.461,00 (quatrocentos e de
zoito mil, quatrocentos e sessenta e hum cruzeiros); Um (1) 
trator de esteira marca "Fiat-AIIis", modelo AD14, série 
001123, com lâmina e cabine florestal, registrado no patrimô
nio do GTFA sob o n9 069391, avaliado em Cr$ 1.800.000,00 
(hum milhão e oitocentos mil cruzeiros); Um (1 ).. trator de 
rodas, agrfcola, marca "Massey i!erguson", MF-270, série n9 
2765001.0Ó4, registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 
066392, avaliado em Cr$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
cruzeiros); Um (1 ) trator de rodas, agrfcolas, marca "Massey 
Fetguson", MF-270, série nq 2765000.392, registrado no pa
trimônio do GTFA sob o n9 066393, avaliado em Cr$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros); Um (1) trator 
de rodas, agrfcola, marca "Massey Ferguson", MF-270, série 
nq 2766000.326, registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 · 
066394, avaliado em Cr$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil 
cruzeiros); Um (1) trator de rodas, agrfcola, marca "Massey 
Ferguson" , MF-270, série 2765000.999, registrado no patri
mônio do GTFA sob o n9 066395, avaliado em Cr$ 270.000,00 
(duzentos e setenta mil cruzeiros); ·. Um (1) caminhão cavalo 
mecânico, marca "Mercedes Benz", ano 78, série 
344.819107717, registrado no patrimônio do GTFA sob o n9 
066396, avaliado em Cr$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil 
cruzeiros); Um (1) blzouro elétrico de 1/2 a 1 polegada, re
gistrado no patrimônio do GTFA sob o nQ 067569, avaliado 
em Cr$ 2.880,00 (dois mil, oitocentos e oitenta cruzeiros); 
Uma (1) roçadeira marca "Massey Ferguson", modelo 880, 
registrada no patrimonio do GTFA sob o n9 068721, avaliada 
em Cr$ 39.000,00 (trinta e nove mil cruzeiros); Uma (1) mesa 
de aço para telefone, avaliada em Cr$ 1.518,00 (hum mil, qui
nhentos e dezoito cruzeiros); Um (1) cesto de aço para pa
peis usados, marca "Confiança", avaliado em Cr$ 306,00 
(trezentos e seis cru.zeiros); Uma (1) bandeja porta docu
mentos, marca "Confiança", avaliada. em Cr$ 228,00 (duzen
tos e vinte e oito cruzeiros); Uma (1) máquina de escrever, 
marca "Oiivetti", modelo Linea 98 n9 1521955, avaliada em 
Cr$ 14.004,00 (quatorze mil e quatro cruzeiros); Uma (1) ca
deira giratória, marca "Giroflex", série 161917, avaliada ~m 
Cr$ 1.614,00 (hum mil , seiscentos e quatorze cruzeiros); Uma 
(1) mesa de aço, marca "Confiança", com 4 gavetas laterais, 
avaliada em Cr$ 5.362,00 (cinco mil, trezentos e sessenta e 
dois cruzeiros); Um (1) cesto de aço para papel usado, marca 
"Confiança", avaliado em Cr$ 306,00 (trezentos e seis cruzei
ros); Uma (1) mesa de aço para telefone, marca "Confiança", 
avaliada em Cr$ 1.518,00 (hum mil quinhentos e dezoito cru
zeiros); Uma (1) mesa de aço marca "Confiança", com 4 ga-

vetas laterais, avaliada em Cr$ 5.362,00 (cinco mil, treze~tos 
e sessenta e dois cruzeiros); Uma (1) poltrona marca "Gtro
flex", fixa, série ·161647, avaliada em Cr$ 1.530,00. (hum mil, 
quinhentos e trinta cruzeiros); Uma (1) poltrona marca "Giro· 
flex", f ixa, série 161646,, avaliada em Cr$ 1.530,00 (hum 
mil, quinhentos e trinta cruzeiros); Uma (1) máquina de es
crever, marca "Oiivetti", tipo Linea 98, 1730663, avaliada em 
Cr$ 12.168,00 (doze mil, cento e sessenta e oito cruzeiros); 
Uma (1) mesa de aço para telefone, marca "Confiança", a~a
líada em em Cr$ 1.518,00 (hum mil, quinhentos e dezotto 
cruzeiros); Uma (1) mesa de aço para datilógrafo, marca 

"Confiança", avaliada em Cr$ 1.440,00 (hum mil, quatrocen
tos e quarenta cruzeiros) e uma (1) band.eja porta documen
tos, marca "Confiança", avaliada em Cr$ 228,00 (duzentos e 
vinte e oito cruzeiros). Imóveis Um (1) galpão, com estrutura de ma
deira, piso clmtado, paredes frontais em alvenaria e laterais em tela 
sobre mureta de alvenaria, cobertura em fibrocimento 4mm, 
medindo 30,00 x 7,00m - · l~c. na área da Granja Modêlo 
BR-156- área de 21 O,OOm2, avaliado em Cr$ 577.489,50 (qui
nhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e nov_e 
cruzeiros e cinquenta centavos); Um (1) galpão com estrutura 
de madeira, piso cimentado, paredes frontais em alvenaria e la
terais em tela sobre mureta de alvenaria, cobertura em fibra
cimento 4mm, med. 30,00 x 7,00m -· loc. na área da .. Granja 
Modêlo. BR-156, áreà de 21 0,00m2, avaliado em Cr$ 
577.489,50 ( quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e 
oitenta e nove cruzeiros e cinquenta centavos); Uma (1) resi
dência em 2 pavimentos sendo o :paviment;o·cérreo em alve
naria e o pavimento superior todo em madeira aparelhada, 
cobertura em fibrocimento 4mm, medindo 15, 10x11 ,BOm, 
loc. na área da Granja Modêlo- BR-156, área de 356, 36m2, 
avaliado em Cr$ 1.344.368,10 ( hum milhão, trezentos e qua
renta e quatro mil , trezentos e sessenta e oito cruzeiros e dez 
centavos); Um (1) abrigo no quintal da residência, todo 
aberto lateralmente, piso em areia, cobetrtura em fibrocl
mento 4mm, medindo 1 0,00x4,30m, loc. na área da Granja 
Modêlo BR-156, área de 43,00m2, avaliado em Cr$ 5.719,00 . 
cinco mil, setecentos e dezenóve cruzeiros); Uma (1) residên
cia em madeira bruta, cobertura em fibrocimento 4mm, me
dindo 8,10x4,00 metros, loc. na área da Granja Modêlo 
BR-156, área de 32,40m2, avaliada em Cr$ 7.985,62 (sete mil, 
novecentos e oitenta e cinco cruzeiros e sessenta e dois cen
tavos); Um (1) depósito , piso cimentado, fechamento lateral 
em madeira bruta, cobertura em fibroclmento 4mm, m~dlndo 
8,90x3,00m, loc. na área da Granja Modêlo BR-156, .área ! de 
26,70m2, avaliado em Cr$ 4.796,38 (quatro mil, setecentos e 
noventa e seis cruzeiros e trinta e oito centavos); Um (1) bl
zerreiro, piso ·cimentado, cobertura em flbrocimento 4mm, 
medindo 8,00x4,00, loc. na área da Granja Modêlo BR-156, 
área de 32,00m2, avaliado em Cr$ 11.733,12 (onze mil, sete
centos e trinta e três cruzeiros e doze centavos); Um (1) blzer
reiro, piso cimentado, cobetura em fibrocimento 4mm, me
dindo 8,00x5,00m, loc. na área da Granja Modêlo BR-1 56, 
área de 40,00m2, avaliado em Cr$ 14.666,40 (quatorze mil, 
seiscentos e sessenta e seis cruzeiros e quarenta centavos); 
Um (1) estábulo coberto com palha, piso cimentado, aberto 
lateralmente, com mureta de alvenaria de 1 ,OOm, medindo 
12,00x4,00- loc. na área da Granja Modêlo BR-156 , área de 
48,00m2, avaliado em Cr$ 8.622,72 ( oito mil, seiscentos e 
vinte e dois crtJzeiros e setenta e dois centavos); Um (1) pré
dio com onze compartimentos, sanitários internos , em alve
naria, coberto com telhas fibrocimento 4mm, loc. em Fazen
dinha, com área de 365,92m2, avaliado em Cr$ 839.057,48 
oitocentos e trinta e nove mil, cinquenta e set~ cruzeiros e 
quarenta e 9ito centavos); Um (1) galpãp da carpintaria, em 
madei ra, piso cimentado, coberto com fibrocimento 4mm, 
loc. em Fazendinha, com área de 301 ,05m2, avàliado em Cr$ 
108.161,24 (cento e oito mil, cento e sessenta e hum cruzei
ros e vinte e quatro centavos); Um (1) galpão em madeira, 
piso cimentado, cobertura em fibrocimento 4mm, localizado 
em Fazemdinha, com área de 130,41 m2, avaliado em Cr$ 
93.707,40 ( noventa e três mil, setecentos e sete cruzeiros e 
quarenta centavos); Um (1) galpão em alvenaria, piso cimen
tado, cobertura em fibrocimento, loc. em Fazendinha, com 
área de 383, 57m2, avaliado em Cr$ 879.629,04 (oitocentos e 
setenta e nove mil , quinhentos e vinte e nove Cruzeiros e 
quatro centavos); Um (1) galpão em estrutura metálica, com 
fechamento lateral em alvenaria e chapas pnduladas de alu
mfnio, cobertura em chapas onduladàs •de alumfnio loc. em 
Fazendinha, com área de 744,00m2, avaliado em Cr$ 
2.480.310.00 ( dois milhões. auatrocentos e oitenta mil , tre-
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zentos e dez cruzeiros); Uma (1) residência em madeira 
de lei coberta com telha de barro tipo francesa loc. em Fa
zendlnha, área de 134, 52m2, avaliada em Cr$ 66.310,28 
(sessenta e seis mil, trezentos e dez cruzeiros e vinte e oito 
centavos); Uma (1) residência para técnicos em alvenar,la, 
coberta com fibrocimento localizada em Fazendinha, com 
área de 82,38m2, avaliada em Cr$ 236.122,49 ( duzentos e 
trinta e seis mil, cento e vinte e dois cruzeiros e quarenta e 
nove centavos); Uma ( 1) residência em madeira, coberta 
com telha de barro convexa, loc. em Fazendinha, com área 
de 50,22m2, avaliada em Cr$ 12.377,72 (doze mil , trezentos 
e setenta e sete cruzeiros e setenta e dois centavos); Uma 
(1) residência em madeira, coberta com telha de barro con
vexa, situada à Rodovia Macapá/Fazendinha nQ 200-CEA , 
com área de 60,00m2, avaliada em Cr$ 14.788,20 (quatorze 
mil, setecentos e oitenta e oito cruzeiros e vinte centavos); 
Uma ( 1) residência em madeira, coberta com telha de barro 
convexa, situada à Rodovia Macapá/Fazendinha nQ 180-CEA 
, com área de 142,50m2, avaliada em Cr$ 35.121,97 ( trinta e 
cinco mil, cento e vinte e hum cruzeiros e noventa e sete cen
tavos); Uma (1) residência em madeira, coberta com telha de 
barro convexa, padrão precário, situada à Rodovia Macapá/
Fazendlnha nQ 170-CEA, com área de 66,51 m2, em precário 
estado de conservação, avaliado em Cr$ 16.392,71 ( dezes
seis mil, trezentos e noventa e dois cruzeiros e setenta e hum 
centavos); Uma (1) residência em madeira, coberta com te
lha de barro convexa, situada á Rodovia Macapá/Fazendi
nha nQ 160-CEA, padrão precár io, com área 
de 64,80m2, avaliada em Cr$ 15.971,25 ( quinze mil, nove
centos e setenta e hum cruzeiros e vinte e cinco centavos); 
Uma (1) residência em madeira, coberta com telha de barro 
convexa, padrão precário, situada a Rodovia Macapá/Fazen
odinha n 9 150-CEA, com área de 82,60m2, ava
liada em Cr$ 20.358,42 (vinte mil, trezentos e cinquenta e oito 
cruzeiros e quarenta e dois centavos); Uma (1) residência em 
madeira, coberta com telha de barro convexa, situada à Ro
dovia Macapá/ Fazendinha n9 140-CEA, com área de 
59,36m2, avaliada em Cr$ 14.630,45 (quatorze mil, seiscen
tos e trinta cruzeiros e quarenta e cinco centavos); Um (1) 
prédio construido em madeira de lei, coberto com fibroci
mento, medindo 15,52x1 Om destinado a depósito de ração e 
farmácia, área de 115m2, ioc. em Fazendinha, avaliado em 
Cr$ 103.293,00 (cento e três mil, duzentos e noventa e três 
cruzeiros); Um (1) barracão construido em madeira de lei, em 
alvenaria, medindo 9,55x13,65m, coberto com telha de 
barro, loc. em Fazendinha, área de 130,35m2, avaliado em 
Cr$ - 23.416,07 (vinte e três mil, quatrocentos e dezesseis 
cruzeiros e sete centavos); Um (1) banheiro carrapaticida, 
construido em alvenaria e madeira de lei, coberto com telhas 
medindo 31,00x2,86m, loc. em, Fazendinha, área de 
88,66m2, avaliado em Cr$ 31.853,76 (trinta e hum mil, oito
centos e cinquenta e três cruzeiros e setenta e seis centavos); 
Um (1) prédio em madeira de lei, coberto em fibrocimento, 
aberto lateralmente, destinado a vacinação, medindo 
1 0,50x4,00m, loc. em Fazendinha, área de 42m2, avaliado em 
Cr$ 37.724,40 (trinta e sete mil, setecentos e vinte e quatro 
cruzeiros e quarenta centavos); Um (1) prédio com estrutura 
em madeira de lei , piso, chão batido, coberto em fibrocl
mento, latarias abertas, destinado a silo de capim , medindo 
20,20x6,50m, lo c. em Fazendi'l ha, área de 131 ,30m2, ava
liado em Cr$ 34.925,80 (trinta e quatro mil, novecentos e 
vinte e cinco cruzeiros e oitenta centavos); Um (1) estábulo 
do gado holandez, construido em madeira de lei, coberto 
com telhas de zinco, piso cimentc:do, medindo 33,00x7,80m, 
contendo 6 coxos em alvenaria para capim e 2 depósitos de 
água, loc. em Fazendinha, área de 257,40m2, avaliado em 
Cr$ 46.239,34 (quarenta e seis mil, duzentos e trinta e nove 
cruzeiros e trinta e quatro centavos); Uma (1) residência ge
minada na área do gado holandez, medindo 8,1 Ox12,20m, 
em madeira, cobertura em telha de barro , tipo francesa, loc. 
em Fazendinha, área de 98,82m2, avaliado em Cr$ 24.356,17 
(vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis cruzeiros e 
dezessete centavos); Um (1) barraco construido em madeira 
de lei, coberto com telha marselha, medindo 4,00x2,50m, loc. 
em Fazendinha, área de 1 0,00m2, avaliado em Cr$ 1.330,00 
(hum mil, trezentos e trinta cruzeiros); Um (1) galpão para po
cilga construido em madeira de lei e alvenaria, coberto com 
telha fobroclmento com16 boxes para maternidade, 1 O boxes 
para recria e Instalação hidráulica, medindo 40,40x8,40m, 
loc. em Fazendinha, área de 339, 36m2, avaliado em Cr$ 
248.859,48 (duzentos e quarenta e nito mil, oitocentos e cln-

quanta e nove cruzeiros e quarenta e oito centavos) ; Uma (1) 
residência próximo à pocilga, em madei ra de lei, coberta 
com telha marselha. , medindo 16,00x5, 1Om, loc. em Fazen
dlnha, área de 81 ,60m2, avaliado em Cr$ 20.111,95 (vinte mil , 
cento e onze cruzeiros e noventa e cinco centavos); Um (1) 
abrigo para suínos, construido em madeira de lei , coberto 
com fibrocimento , medindo 4,00x2,95m, loc. em Fazend lnha, 
área de 11 ,80m2, avaliado em Cr$ 1.569,40 (hum mil , qu i
nhentos e sessenta e nove cruzeiros e quarenta centavos); 
Um ( 1) galpão gaiola, em madf,!ira coberto com palha me
dindo 54,00x10m, loc. na área. da Granja Modêlo, BR-156, 
área de 167,40m2, avaliado em Cr$ 60.143,47 (sessenta mil, 
cento e quarenta e três cruzeiros e quarenta e sete centavos 
\Jrn (1) galpão gaiola, em madeira, . coberto com palha, 
medindo 54,00x3, 1 O metros, loc. na área da Granja Modêlo, 
BR-156, área de 167,40m2, avaliado em Cr$ 60,143,47 (ses
senta mil, cento e quarenta e três cruzeiros e quarenta e 
sete centavos); Uma (1) casa de força em madeira , piso ci
mentado, fechamento lateral com uma parede de táboas e as 
outras em tala de arame sobre mureta de 0,70m, medindo 
4,00x3,00m, loc. na área da Granja Modêlo, BR-156, área de 
12,00m2, avaliado em Cr$ 2.155,68 ( dois mil, cento e cin
quenta e cinco cruzeiros e sessenta e oito centavos); Um ( 1) 
galpão de eclasão. em madeira piso cimentado , cobertura 
em fibrocimento, 4mm, com um aposento em alvenaria, de 
dimensões 3,00x3,00m, medindo 21 ,00x6,50m, loc. na área 
da Granja Modelo, área de 136,50m2, avaliado em Cr$ 
100.098,18 (cem mil, novecentos e oito cruzei ros e dezoito 
centavos); Um (1) galpão em madeira piso cimentado, pare
des de táboas brutas sobre mureta de alvenaria de 0,80m, 
cobertura em fibrocimento 4m m, com conjunto ~nitário em 
alvenaria, dimensões 13,00x3,00m, loc. da Granja Modêlo 
BR-156, área de 39,00m2, avaliado em Cr$ 14.011,92 
(·quatorze 1 mil , onze cruzeiros e noventa e dois centavos); Um 
( 1) galpão em madeira, piso cimentado, paredes frontais em 
alvenaria a laterais em tela sobre eureta de alvenaria, cober
tura em fibrocimento 4mm, estrutura em madeira, medindo 
36,00x7,00m, loc. na área da Granja Modelo BR-156, área de 
252,00m2, avaliado em Cr$ 692.987,40 (seiscentos e noventa 
e dois mil, novecentos e oi tenta e sete cruzeiros e quarenta 
centavos); Um (1) galpão com estrutura de madeira, piso ci
mentado, paredes frontais em alvenaria e laterais em tela so
bre mureta de alvenaria, cobertura em fibrocimento 4mm, 
medindo 36,00x7,00m, loc. na área da Granja Modelo, área 
de 252,00m2, avaliado em Cr$ 692.987,40 ( seiscentos e no
venta e dois mil, novecentos e oitenta e sete cruzeiros e qua
renta centavos); Um (1) barraco em madei ra bruta, cobertura 
em fibrocimento 4mm, medindo 3,00x7,60m, loc. na área da 
Granja Modêlo, BR-156, área de 22,80m2, avaliado em Cr$ 
4.095,79 (quatro mil, noventa e cinco cruzeiros e setenta e 
nove centavos); Um (1) galpão com estrutu ra de madeira, 
piso cimentado, paredes frontais em alvenaria e laterais em 
·tel a sobre mureta, d e : alvenaria , co be rta e m 
fibroc im e nto 4mm, medindo 30,00x7,00m, loc . na 
1área da Granja Modêlo, BR-156, área de 21 O,m2, avaliado 
em Cr$ 577.488,50 (quinhentos e setenta e sete mil, quatro
centos e oitenta e nove cruzeiros e cinquenta centavos); Um 
(1) galpão com estrutura de madeira, piso cimentado, pare
des frontais em alvenaria e laterais em tela sob re mureta de 
alvenaria, cobe rtu ra em f ibrocimento 4mm, medindo 
30,00x7,00m, loc. na área da Granja Modêlo, BR-156, área de 
21Om2, avaliado em Cr$ 577.489,50 ( quinhentos e setenta e 
sete mil, quatrocentos e oitenta e nove cruzei ros e cinquenta 
centavos), Um (1) galpão com estrutu ra de madei ra, piso ci
mentado, paredes frontais em alvenaria e laterais em tela, 
sobre mureta de alvenaria cobertura em fibrocimento 4mm, 
medindo 30,00x7,oom, loc. na área da Granja Modêlo 
BR-156, área de 21 0,00m2, avaliado em Cr$ 577.489,50 (qui
nhentos e setenta e sete mil , quatrocentos e oitenta e nove 
cruzeiros e cinquenta centavos); Um (1) galpão com estrutura 
de madeira, piso cimentado, paredes f rontais em alvenaria e 
laterais em tela sobre mureta de alvenaria, cobertura em fi
brocimento 4mm, medindo 30,00x7,00m, loc. na área da 
Granja Modêlo, área de 21Om2, avaliado em Cr$ 577.489,50 
( quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e 
nove cruzeiros e cinquenta centavos); Um (1) galpão cons
truido em alvenaria e madeira, piso cimentado, coberto com 
telhas de fibrocimento 4mm, I medindo 20,00x6,00m, loc. na 
área da Granja Modêlo, BR-156, com área de 120,00m2, ava
liado em Cr$ 47.400,00 ( quarenta e sete mil e quatrocentos 
cruzeiros); Um -(1) galpão em madeira com piso cimentado, 
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fechamento lateral em tela de arame e táboas brutas, com 
cobertura em telhas fibrocimento 4mm, medindo 
31 ,00x8,50m, loc.

1

na área da Granja Modêlo, BR-156, com 
área de 263,50m2, avaliado em Cr$ 193.229,82 ( cento e no
venta e três mil, duzentos e vinte e nove cruzeiros e oitenta e 
dois centavos); Um (1) galpão em madeira e e alvenaria, ., piso 
cimentado, coberto com telhas de fibrocimento 4mm, fecha
mento lateral em tela de arame e · tábuas brutas,. medindo 

30,20\·S.BOioc. na área da Granja Modêlo, BR-156, com área de 
:266,76m2,, avaliado em Cr$ 194.887,12 (cento e noventa e 
quatro mil, oitocentos e oitenta e sete cruzeiros e doze centa
vos); Um (1) galpão em alvenaria e madeira, piso cimentado, 
coberto com telhas fibrocimento, 4mm, fechamento lateral 
em tela de arame e táboas brutas, medindo 30,20x8,00m, loc. 
na área da Granja Modêlo, BR-156, com área de 241 ,60m2, 
avaliado em Cr$ 1177.170,11 (cento e setenta e sete mil, cento 
e setenta cruzeiros e onze centavos); Um (1) depósito cons
truido em madeira, cobertura em fibrocimento, medindo 
3,20x5,20cm, loc na área da Granja Modêlo, BR-156, com área 
de 16,64m2, avalikdo em Cr$ 2.989,20 (Dois mil, novecentos 
e oitenta e nove cruzeiros e vinte centavos); Um (1) depósito 
construido em madeira, cobertura em fibrocimento, medindo 
9,00x6, 10m, loc. 1na área da Granja Modêlo, BR-156, com 
área de 54,90m2, avaliado em Cr$ 9 .. 862,23 (nove mil, oito
centos e sessenta e dois cruzeiros e vinte e três centavos); 
Um (1) galpão em madeira, piso cimentado, ' , coberto com 
telhas de fibrocimento, medindo 31,70x8,00m, loc. na área 
da Granja Modêlo, BR-156, área de 245,60m2, avaliado em 
1 Cr$ 180.103,39· ( tcento e oitenta mil, cento e três cruzeiros e 
trinta e nove centavos); Um (1) galpão gaiola em madeira, co
berto com telhas de barro convexa, medindo 15,00x3,00r:n, 
loc. na área da Granja Modêlo, BR-156, com área de 45,00m2 
avaliado em Cr$ 8.083,80 (oito mil, oitenta e três cruzeiros e 
oitenta centavos); Uma (1) casa de máquinas, em madeira, 
coberta com telhas de barro coiwexa, medindo 6,00x2,40m, 
loc. na área da Granja Modêlo, com área de 14,40m2, ava
liado em Cr$ 2.586,81 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis 
cruzeiros e oitenta e hum :centavos); Um (1) galpão gaiola, 
em madeira, coberto com palha , medindo 54,00x3, 1Om, loc. 
na área da Granja Modêlo , BR-156, área de 167,40m2, ava
liado em Cr$ 60.143,47 (sessenta mil. cento e quarenta e três 
cruzeiros e quarenta e sete centavos); Um (1) galpão gaiola, 
em madeira, coberto com palha, medindo 50,00x3,10m, loc. 
1 na área 1 da Granja Modêlo, BR-156, área de 155,00m2, ava
liado em Cr$ 55.688,40 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e c 
oitenta e oito cruzeiros e quarenta centavos); Um (1) galpão 
gaiola, em madeira, coberto com palha , medindo 
50,00x3, 1Om, loc. na área da Granja Modêlo, área de 
155,00m2, avaliado em Cr$ 55.688,40 ( cinquenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta e oito cruzeiros e quarenta centavos); 
Um (1) galpão gaiola, em madeira, coberto com palha, me
dindo 50,00x3, 1Om, loc. na área da Granja Modêlo BR-156, 
área de 155,00m2, avaliado em Cr$ 55.688,40 (cinquenta e 
cinco mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeiros e quarenta 
centavos); Uma (1) residência em madeira, coberta com telha 
de barro convexa, situada à Rodovia Macapá/ Fazendinha, 
130 CEA, com área de 64,66m2, avaliada em Cr$ 15.936,75 
(quinze mil, novecentos e trinta e seis cruzeiros e setenta e 
cinco centavos); Uma (1) residência em maceira, coberta 
com telha de barro convexa, situada à Rodovia Macapá/Fa
zendinha, 120-CEA, com área de 52,00m2, avaliada em Cr$ 
12.816,44 (doze mil, oitocentos e dezesseis cruzeiros e qua
renta e quatro entavos); . Uma (1) residência em madeira, co
berta com telha de barro convexa, loc. à Rodovia Macapá/
Fazendinha, n9 11 0-CEA, com área de 52,50m2, avaliada em 
Cr$ 12.939,67 (doze mil, novecentos e trin'ta e nove cruzeiros 
e sessenta e sete centavos); Uma (1) residência em madeira, 
coberta com telha de barro convexa, situada à Rodovia Ma
capá/Fazendinha, com área de 64,96m2, avaliada em Cr$ 
16.010,69 (dezesseis mil , dez cruzeiros e sessenta e nove 
centavos); Uma (1) residência em madei ra, coberta com telha 
de barro convexa, situada à Rodovia Macapá/Fazendinha n9 
80-CEA, com área de 67,71 m2, avaliada em Cr$ 16.688,48 
(dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeiros e quaren
taa e oito centavos); Uma (1) residência em madeira, coberta 
com telha de barro convexa, ~ituada à Rodovia Macapá/ Fa
zend inha n9 70-CEA, com área de 55,57m2, avaliada em Cr$ 
13.696,33 (treze mil, seiscentos e noventa e seis cruzeiros e 
trinta e três centavos); Uma (1) residência em madeira, co
berta com telha de barro convexa, situada à Rodovia Maca
pá/Fazendinha n9 48-CEA, com área de 48,60m2, avaliada 

em Cr$ 11.978,44 (onze mil, novecentos e setenta e oito cru
zeiros e quarenta e quatro centavos); Uma (1) residência em 
madeira, coberta de telha de barro convexa, situada à Rodo
via Macapá/Fazendinha n9 30-CEA, com área de 48,99m2, 
avaliada em Cr$ 11.8~0.56 (onze mil, oitocentos e trinta cru
zeiros e cinquenta e seis centavos); Uma (1) residência em 
madeira, coberta com telha de barro convexa, situada à Ro
dovia Macapá/Fazendinha n9 20-CEA, com área de 83,07m2, 
avaliada em Cr$ 20.474, 26 (vinte mil, quatrocentos e se-

. tenta e quatro cruzeiros e vinte e seis centavos); Uma (1 ) resi
dência em madeira, coberta com telha de barro convexa, si. -
tuada à Rodovia Macapá/Fazendinha n9 10-CEA, com área 
de 85,00m2, avaliada em Cr$ 20.949,95 (vinte mil, \novecentos; 
e quarenta e nove cruzeiros e noventa e cinco centavos); 
Uma (1) residência em madeira, coberta com telha de barro 
convexa, situada à Rodovia Macapá/Fazendinha n9 20-SU
CAM, com área de 65,57m2, avaliada em Cr$ 16.161,03 (de
zesseis mil, cento e sessenta e hum cruzeiros e três centa
vos); Uma (1) residência. em madeira, coberta com telha de 
barro convexa, situada à Rodovia Macapá/Fazendinha n9 
19-SUCAM, com área 48m2, aval iada em Cr$ 
11.830,56 ); (onze mil, oitocentos e trinta cruzeiros e cln
quenta e seis centavos); Um (1) prédio em madeira com va
randa externas emcimento,coberta com telha de barro con
vexa, situada à Rodovia Macapá/Fazendinha n918-SUCAM, 
área de 90,60m2, aval iado em Cr$ 40.194,32 (quarenta mil , 
cento e noventa e quatro cruzeiros e trinta e dois centavos); 
Um (1) prédio em madeira, coberto com telha fibrocimento, 
servindo para almoxarifado,· situado à Rodovia Macapá/ Fa
zendinha n9 14-SUCAM, com área de 33,88m2, avaliado em 
Cr$ 37.576,81 (trinta e sete mil, quinhentos e setenta e seis 
cruzeiros e oitenta e hum centavos); Uma (1) residência em 
madeira, coberta com telha de barro' convexa, situada à 
Rodovia Macapá/Fazendinha n9 9-SUCAM, área de 54,45m2, 
avaliada em Cr$ 13.420,29 (treze mil, quatrocentos e vinte 
cruzeiros e vinte e nove centavos); Um (1) residência em ma
deira, coberta com telha de barro convexa, situada à Rodovia 
Macapá/Fazendinha n9 5-SUCAM, área de 70,56m2, avaliada 
em Cr$ 17.390,92 (dezessete mil, trezentos e noventa cruzei
ros e noventa e dois centavos); Um (1) estábulo construido 
em madeira de lei. coberto com telha de fribrocimento, piso 
cimentado, 2 coxos em extensão, valas internas, 2 tanques 
de alvenaria, medindo 20,40x10,28, área de 209,71 m2, 
avaliado em Cr$ 384.461,88 (t rezentos e oitenta e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e hum cruzeiros e oitenta e oito ce~
tavos); Um (1) estábulo construido em madeira de lei, coberto 
com telha de fibrocimento, piso cimentado com 2 coxos de 
alvenaria, . chiqueiro para bezerros em ambos os lados, me
dindo 20, 19x1 0,00, área de 201 ,99m2, localizado em Fazen
dinha, avaliado em Cr$ 370.143,27 (t rezentos e setenta mil, 
cento e quarenta e três cruzeiros e vinte e sete centavos); Um 
(1) estábulo construido em madeira de lei, coberto com te
lhas de fibrocimento, piso cimentado com 2 coxos de alvena
ria, medindo 34,30x1 O,OOm, com duas valas internas no piso 
com área de 343,00m2,, loc. em Fazendinha, avaliado em 
Cr$ 628.821,96 (seiscentos e vinte e oito mil, oitocentros e 
vinte e hum cruzeiros e noventa centavos); · totalizando 
a importância de Cr$ 34.798.623,00 (trinta e quatro mi
lhões, setecentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e 
três cruzeiros); Art9. 39 - Este Decreto entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogada as disposições em con
trário. Palácio do Setentrião, em Macapá, 30 de Setembro de 
1981; 929 da República e 399 da Criação do Território Federal 
do Amapá. (a) Annlbal Barcellos- Governador. 5) que as par
celas restantes na Importância de Cr$-10.800,00 (dez mil e olto
cxruzelros); serão Integralizadas nas datas fixadas pela DI-' 
retorla, respeitando-se, no entanto, de uma para outra cha
mada , o Intervalo de 30 (trinta) dias na Forma estabelecida 
pelo Estatuto Solclal ; 6) que a sociedade se regera pelo seu 
Estatuto Social adiante transcrito, expressamente aceito e 
aprovado em todo os seus termos, pelos outogantes e reci
procamente outogados, sendo seu texto Integral do seguinte 
teor: Serviço Público Federal - Companhia de Desenvolvi
mento do Amapá-· CODEASA - Estatuto, Capitulo I. Denomi
nação, Sede, Foro e Duração. Art. 11 - A Companhia de Des
envolvimento do Amapá- CODEASA, é uma Sociedade de. 
economia mista, dotada de personalidade jurld lca de direito 
- Privado com patrimônio e autonomia administrativa, vl!)cu
lada ao Governo do Território Federal do Amapá, e constl- · 
tu ida pela Lei n9 6.909, de 27 de maio de 1981, a qual reger-
se-á pelas disposições dessa lei , pela legislação re lativa as 

r . .. 



Macapá, 25-11-81 DIÁRIO OFICIAL Pág. 12 

Sociedades por ações e pelo presente Estatuto. Art. 2• - A 
CODEASA tem sede e fo ro na cidade de Macapá. capital do 
Territór io Federal do Amapâ. podendo instalar esc ritórios e 
filiais em qualquer part e do Território Nacional . Art. 3• - O 
prazo de duração da CODEASA é indeterminndo. Capitulo 11 
-Objet ivo Social. Art. 4·· - A CODEASA tem como finalidade 
promover o desenvolvimentop Econômico e 2 " cial do Terri
tório. Art. s·, - Para a rea li1açao dos seus objetivos. poderâ a 
CODEASA: I - proceder a estudos e levantamentos. objetivando a 
implantação de programas de desenvoMm.ento dos setores agro
"'ecuérios e agroindustrial: 11 - promover e divulgar . 
junto as entidades públicas e privadas. informações sobre 
recursos natu rais e condições sociais. infra-estrutura is e 
económicas. visando é realização de empreend imentos no 
Território; 111- elaborar e executar projetos relativos é coloni
zação. mineração. agropecuâria e agroindustrial: IV - execu
tar. direta ou indiretamente. as atividades de pesquisa de mi
nérios fertili zantes e corretivos de apl icação na agropecuârla, 
promovendo a exploração. beneficiamento e comercializa
ção desses produtos. na forma da legislação especifica : V -
estimular e orientar a iniciativa privada. promover a organiza
ção e partic ipar do capital das empresas de produção, bene
ficiamento e industrialização de produtos primârios; VI - as
sisti r os produtores rurais através da produção e comerclall
zaçêo de insumos. prestação de serviços de engenharia agrl
cola, armazenagem e silagem de produtos agropecuârios. 
seus sub-produtos e cerivados. executando a policia de pre
ços mlnimos e do abastecimento e comercialização nos pe
ríodos de entressafra: Vil- elaborar e executar. em convênio 
com os respectivos Municíp ios . projetos relat ivos à ocupa
ção nacional das âreas urbanas do Terr itório; VIII - prat icar 
atos de comércio, indúst ria e operações. que forem neces
sârios a consecuçêo de seus objetivos. Art. 6° - A CODEASA 
poderâ promover a desapropriaçêo de âreas destinadas à 
Implantação de projetos de desenvolvimento agrlcola, agro
pecuârio e agroindustrial, bem como alienâ-las na forma de 
legislação vigente. Capitulo 111 - Do Capi tal Social e das Ações 
- Art . 79 - O Capital da CODEASA serâ de Cr$ - 50.000 .000,00 
(clnquenta milhões de cruzeiros) divididos em 50.000.000 
(clnquenta milhões) de ações ordinârias nominati vas. nova
lor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro ) cada uma. § 1 o - A cada uma 
das ações ordinárias , corresponderá um voto nas delibera
ções de Assembléia Geral . § 2° - Terão direito a voto os 
acionistas que. na forma da Lei. se fizerem representar nas 
Assembléias Gerais . § 39 - A capitalização de lucros ou reser
vas far-se-â de acordo com o previsto na Lei no 6.404, de 
15.12.1979. Art . 8• - O Território Federal do Amapâ subscre
verá no mlnlmo 51 % {cinquenta e um por cento) do capital 
da CODEASA, podendo integralizar o valor subscrito de 
acordo com o determinado pelas letras "a" e "b", do§ 1 •. do 
artigo 3• , da Lei n°. 6.909. de 27 de maio de 1981 . Parágrafo 
Único - O percentual restante do capital. poderá ser subs
crito por pessoas fls icas ou pessoas jurldicas de direito pú
blico ou privado. bem como entidades da administração Indi
re ta da União, dos Estados. dos Territórios e dos munlclplos. 
Art. 9° - O valor das ações subscritas. excetuando o Terrl
lOrlo Federal do Amapâ. poderá ser pago em prestações de 
10% sendo que o primeiro pagamento dever é ser efetuado 
no ato da subscriçêo e os demais nas datas fixadas pela Dire
toria. respeita ndo-se. no entanto . de uma para outra cha
mada. o intervalo de 30 dias. § 1 o- O valor das ações subscri
tas poderâ ser pago de uma só vez.§ 2°- O acionista que dei
xar de atender às chamadas. não pagando as prestações de
vidas nos prazos fixados. ficará sujeito à mora. podendo a Di
taria, na forma da lei. mandar executar o acionista pelo valor 
da prestação ou mandar vender suas ações. por conta e risco 
dos acion istas . na bolsa de titulas. de acordo com o determi
nado no art. 107. da Lei no 6.404176. ficando o acionista. 
ainda, sujeito ao pagamento de juros e correção monetária. 
Art. 1 O - As ações são ind ivisfveis perante a Sociedade, mas 
poderá ser representadas por tftulos mú ltiplos ou cautelas. 
assinadas por dois Diretores. e desdobrados. a pedido 
do acionista. mediante indenizaç.êo dos respectivos custos. 
Art. 11 -A conversão das ações nominativas em ação ao por
tador somente poderâ ocorrer por deliberação da Assem
bléia Geral, especialmente convocada para esse fim, desde 
que. na forma da lei. estejam totalmente integralizadas. Art . 
12- O capita l da CODESA poderá ser aumentado por ato do 
Poder Executivo. med iante a incorporação de reservas pela 
inversão de lucros e a reavalização do at ivo ou por acrés
cimo de capital do Território Federal do Amapá, independen-

temente de reforma estatutária . § 1<- Ao Conselho de Admi
nistração competi rá fu ndamentar a proposta de aumento de 
capita l a ser ap reciada pela Assembléia Geral Extraordinária 
convocada para esse fim. § 2<' - Os acionistas inscritos no livro de 
Registro etc. de ações. guardada a proporção e respeitadas as 
ções que ti verem sido prescritas na Assembléia . §39 - As 
transferências de ações pelas pessoas ffsi cas. pessoas ]urfdi
cas de direito público ou privado bem como entidades da 
Administração indireta da União, dos Estados. dos Terr i
tórios e Mun icfpios. não poderão importar em reduzi r a me
nos de 51 % (cinquenta e um por cento) a participação do 
Terri tório Federa l do Amapá no capital da CODEASA. § 4• 
Será nula qua lquer transferência de ações com infrigêncla 
do parág rafo anterior, podendo a nulidade ser seguida, In
clusive. por terceiros. através de ação popu lar. Capitulo IV -
Das Diretrizes Básicas de Funcionamento da CODEASA. Art. 
13 - Para cumprir as suas finalidades e objetivos. a CO
DEASA elaborará planos pro jetos e programas. que obede
cerão as diretrizes básicas tracadas oela Secretaria de Aori
cultura do Terr i tório, e quando for o caso : As nor
mas federai s apl icâve i s. Parágrafo Único- Os planos, 
projetos e programas referidos neste arti go ficam sujeitos , 
no processo decisório. ao exame e manifestação do Conse
lho oe Administração nos ter'Tlos do Art. 24. Art. 14- No que 
se refere às normas de Administração, a Companhia: I - Ado
tará: a) Sistema de administraçêo de pessoal , na forma defi
nida em regulamento; b) Plano de classificação e avalia
ção de Cargos e Salários. compatfvel com o mercado de tra
balho regi onal; e - Mecan ismos de coorden'ção funciona l 
que assegu rem efetiva lntegraçêo com as en ti dades e ór
gãos da Secretaria de Agric ultura do Territór io. 11 - El aborarâ, 
adequando . aos seu programas operacionais: a) Planos 
de Ação. compat ibilizando com as diretrizes da Secretaria de 
Agricultura do Terri tór io do Território. b) Orçamento Econô
mico- Financeiro por programas. c) Sistema de Acompanha
mento e avaliação gerencial de resultados, com base em In
formações sobre custos e indicadores de desem
penho . Ar t. 15 - O Governo do T err i tór io Fede r a l 
do Amapá ava li arrâ o desempn h o d a Compa
nhia: I - No âmbito das finalidades e objetivos institucionais e 
quanto a sua situação administrativa, pela Secretaria de 
Agricultura : e 11 - No campo econômico - financeiro, bem 
como na área de controle de legitimidade, pelo Conselho de 
Adm inistração. Capitulo V- Dos Recursos - Art. 16- Consti
tuem recursos da CODEASA: I - As Receitas Operacionais; 11 

As Recei tas Patr imoniais, 111 - O produto de operações de 
crédito; IV - As doações; e V- Os de outras ope rações Capi
tulo VI - Organização - Art. 17- São órgêos da Companhia: l
Assembléia Geral ; 11 - Consel 'lo de Administração; 111 - Con
selho Fiscal;e IV- Diretoria. Seção I -Assembléia Geral - Art. 
18 - Assembléia-Geral Ord nária, convocada na forma da 
Lei e deste Estatuto. reu nir-se-á, anualmente, até o último 
dia útil do mês de abril . a fim de: I - tomar as contas dos ad
ministradores, examinar discutir e votar as demonstrações 
fi nanceiras; 11 -del iberar sobre a determinação do lucro 11 -
quido do exercíci o e a distribuição de di videndos; 11 1 - ele
ger ou destitu ir. quando for o caso, os membros do Conse
lho de Adm inistração e do Conse lho Fiscal; IV - aprovar , de 
acordo com o art. 167. da Lei n9 6.404/ 76, a correção da ex
pressão monetâria do Capital Social; V- fixar, de acordo com 
a Lei, a remuneraçêo dos administradores; § 1° - As Assem
befias Gerais Ordinárias serêo convocadas e instaladas na 
forma da Lei e do Estatuto da CODEASA. § 2° - Na fixação da 
remuneração de que trata o item V, do presente artigo , a 
Asse mbléia obrigatoriamente observará o que a respeito 
dispuser o Conse lho de Desenvolvimento Econômico. § 3° -
Dos func ionârios públicos da Adm inistração direta ou dos 
servidores da administração indireta que venham a ocupar 
cargos eletivos na CODEASA .. com ônus para os órgãos a 
que pertencem. deduzir-se-é de seus honorários o valor rela
tivo ao seu vencimento e demais vantagens oriundas do 
cargo ou função ocupada pelo mesmo no órgão de origem, 
cabendo-l hes assim o di reito de receber da CODEASA, ape
nas a diferença, quando houver. Art. 19 - A Assembléia Ge
ral poderá reunir-se. extraordinariamente. sempre que os in
teresses da empresa o exig irem. por convocação : a) - do 
Conselho de Admi nistração ou da Diretoria . na forma da 
Lei: b) - do Conselho Fiscal na forma da Lei; c) - de acionistas 
. na forma da Lei. Parágrafo Único - A Assembléia Geral Ex
traordinâria reuni r-se-á para deliberar sobre os demais ca
sos não previstos no artigo 18 deste estatuto. e prior itaria-
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mente, para avaliar as propostas de reforma do Estatuto . 
Social , e de aumento do Capital da Empresa. Art. 20. - A As
sembléia-Geral Ordinária e a Assembléia Geral Extraordi
nária poderão ser convocadas e realizadas no mesmo local, 
data e nora, e Instrumentadas em Ata única. Art 21 As As
sembléias Gerais, reunir-se-Ao na sede da CODEASA, e serão 
Instaladas e presididas pelo Presidente do Conselho de Ad
ministração e secretariada POr um acionista da empresa Pará
grafo Único. Os Administradores da COCEASA. o Conselho 

Fiscal, pelo menos um de seus membros, deverão estar 
presentes à Assembléia Geral para atender a pedidos de es
clarecimentos de acionistas. Seção 11- Conselho de Adminis
tração. Art. 22 O Conselho de Administração, órgão de deli
beração colegiada , que tem por finalidade orientação ge
ral da polltlca administrativa e operacional da CODEASA, 
será composto de 4 (quatro) membros e respectivos suplen
tes, pessoas naturais, residentes no pais, acionistas da em
presa, eleitos e destituiYels a qualquer tempo pela Assem
bléia Geral, . que por maioria de votos, Indicará dentre os 
membros eleitos o Presidente do Conselho e seu substituto. 
§ 19- Aos acionistas minoritários, com direito a voto, é asse
gurado eleger 1 (um) dos Conselheiros, se maior número não 
lhe couber, pelo processo do voto múltiplo, na forma da Lei. 
§ 29 - São lneleglvels para o cargo de Conselheiro pessoas 
Impedidas pelo disposto no§ 19 do art. 147, da Lel6.404/76. 
§ 39 - O mandato dos membros do Conselho de Administra
ção será de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. § 49 - A In
vestidura dos Conselheiros far-se-á mediante a assinatura 
do Termo de Posse, lavrado no "Livro de Atas" do Conse
lho de Administração, nos 30 (trinta) dias que se seguirem a 
eleição. § 59 - O Conselheiro que não assinar o Termo de 
Posse no prazo previsto no parágrafo anterior, salvo justifica
ção aceita pelo Conselho de Administração, terá a sua elei
ção tornada sem efeito. § & - A substituição membro efetivo 
do Conselho de Administração será realizada mediante con
vocação, pela ordem de eleição, de um dos 3 (três) suplentes 
eleitos pela Assembléia Geral. § 79 - Perderá o mandato o 
Conselheiro efetivo que, sem motivo justificado, deixar de 
comparecer a 4 (quatro) reuniões ordinárias consecutivas ou 
8 (oito) Interpoladas no mesmo exerclclo. § 89- O valor dare
muneração mensal dos membros em exerclclo do Conselho 
de Administração será fixada anualmente pela Assembléia 
Geral e corresponderá a todos os trabalhos afetos ao Conse
lho, Inclusive reuniões ordinárias e extraordinárias. Art. 23 -
O Conselho de Administração reunir-se-á na sede da CO
DEASA, ordinariamente , uma vez por mês, e, extraordinaria
mente, sempre que convocada por seu Presidente, ou, no 
Impedimento deste, por seu súbstltuto legal, lavrando-se ata 

da reunlêo. § 19 -0 Conselhode Administração somente poderá 
deliberar com a presença do seu Presidente, ou seu substi
tuto legal, e mais 1 (um) de seus membros no mlnlmo . § 29-
As deliberações do Conselho de Admnlstração serão toma
das por maioria de votos, cabendo ao Presidente. além do 
voto comum, o de qualidade. § 39'- No resguardo.do Interesse 
social da empresa o Presidente poderá vetar deliberações do 
Conselho de Admlnlstraçêo, submetendo o objeto das delibe
rações vetadas à consideração da primeira Assembléia Geral 
realizada após o veto. § - 49 - As deliberações do Conselho 
de Administração, quando em caráter normativo, tomarão a 
forma da Resolução. Art. 24- Compete ao Conselho de Ad
ministração: a) fixar a orientação geral das atividades e cam
pos de atuação especifica da Companhia; b) Manifestar-se 
previamente sobre· a contrataçao de empréstimos ou finan
ciamentos destinados a execução do plano de expansão da 
empresa; c) eleger e destituir os diretores da CODEASA 
e flxar-lher as atribuições, observado o que a respeito dispu
ser o Estatuto da Companhia; d) convocar a Assembléia -
Geral; e) fiscalizar a gestao dos Diretores ; f) manlsfestar-se 
sobre o Orçamento Anual da empresa; g) examinar e requisi
tar para exame livros e documentos da empresa; h) solicitar 
Informações sobre contratos, convênios e outros documen
tos vlnculatórios celebrados ou em vias de celebração; I) ma
nlsfestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, sub
metendo-os com parecer conclusivo ao exame da Assem
bléia Geral; J) manlsfestar-se no casos determinados pelo 
Regimento Interno, sobre a celebração de contratos e prática 

de atos; 1) - autorizar a alienação de bens do ativo perma
nente, a constituição de Onus reais sobre os mesmos e a 
prestação de garantias;. m) propor modificações a este Es
tatuto, ressalvadas a competências especifica da Assem-

bléla-Geral, bem como aprovar e modificar, por proposta da 
Diretoria, o Regimento Interno e o Manual de Organização; n) 
aprovar a criação, extinção ou transformação de unidade ad
ministrativa, bem como a participação e retirada de outras 
empresas, sociedades ou Instituições nos empreendimentos 
ou atividades desenvolvidas pela Compàhhla; o) analisar e 
manifestar-se sobre o Plano de Cargos eSalérios; p) baalxar 
normas de procedimento Interno. § 19 - As licenças serão 
concedidas pelo Conselho de Administração, no caso do DI
retor-Presidente e aos demais Diretores, pela Diretoria. § 29-
Durante o perfodo de Licença ou afastamento, será assegu
rada aos Diretores a remuneracAo mensal corresoondente, 
quando a ausência ocorrer por motivo de saúde, Interesse da 
Companhia ou outras razOes aceitas pelo OrgAo competente. 
Seção 111- Diretoria • Art. 25- A Diretoria da CODEASA será 
constltulda por 3 (três) membros, pessoas naturais, rsldentes 
no pais, acionistas ou não da empresa, eleitos e destltuiYels a 
qualquer tempo pelo Conselho de Administração, e tem por 
finalidade o planejamentO, a organlmçlo, a coordenação, a 
execução e o controle das atividades da Companhia, Pará
grafo único- O mand$to dos membros da diretoria será de 
2 (dois) anos. Art. 26- Os Diretores eleitos para comporem a 
Diretoria da Empresa exercerão os seguintes cargos: I- Dire
tor-Presidente; 11 - Diretor Administrativo Financeiro: 111 - Di
retor Técnico Operacional. Art. 27 - SAo lneleglvels para o 
cargo de Diretor os que, além do ressalvado pelos parágra
fos 19 e 29 do artigo 147, da Lei n9 6.404/76, tiverem com
pondo o Conselho de Administração, ascendentes, desce
dentes ou parentes até o 39 grau. § 19- Até o máximo de um 
terço dos membros componentes do Conselho de Adminis
tração poderá ser eleito pelo Conselho 'para o cargo de Diretor.§ 29 
- Na escolha do Diretor-Presidente o Conselho de AdmlnistraçAo 
devera ouvir o acionista controlador. § 39- A Assembléia Geral 
Ordinária que fixar a remuneração dos Diretores, observará 
o que a respeito dispuser o Conselho de Desenvolvimento 
EconOmlco. Art. 28 - A Diretoria não terá atribuições para re
alizar majorações salariais, bem como a contratação de pes-1 
soai cuja categoria profissional nêo esteja enqua
drada nas atividades dos grupos ocupacionais componentes 
do quadro de pessoal da CODEASA. Parágrafo Unlco - us 
valores salariais propoatoa pela DlretoM a qualquer titulo, se

rão analisados elo Conselho de AdminlstraçAo, mas sua llOmOioga
çAo depppenderá. de acordo com a letra Ma•, "b" e •c• do art. 39 da 
Lei n9 s.617 no. de aprovação do Conselho Nacional de Polftlca Sa 

larlal. Art. 29 - Os Diretores permanecerão nos cargos até 
que sejam empossados seus substitutos. Art. 30- A Diretoria 
reunir-se-á periodicamente conforme dispuser o Regimento 
Interno, por convocação do Diretor-Presidente, deilberando 
sobre os assuntos de sua competência. § 19- A reunião so
mente se realizará com a presença de todos os Integrantes 
da Diretoria, admitida apenas a substituição de 1 (um) de 
seus membros por seu substituto eventual. § 29- As delibera
~ serão tomadas por maioria absoluta de votos, cabendo ao 

• • Diretor-Presidente o voto de qualidade, além do voto comum. 
Art. 31 -Compete a Diretoria: I - Promover a organização ad
ministrativa da Companhia, elaborando e submetendo ao 
Conselho de Administração o Regimento Interno e o Manual 
de Organização, bem como as alterações organizacionais e 
administrativas que julgar necessárias; 11 - Receber doações, 
subvenções e auxlllos destinados à colonização e desenvol
vimento rural; 111 -Celebrar, ouvido o Conselho de Adminis
tração, acordos, convênios ou contratos para a execução de 
programas de mineração, colonização e desenvolvimento 
florestal; IV - Executar e fazer executar as deliberações do 
Conselho de AdmlnlstraçAo, regulamentando-se quando for neces
sérlo; V - Submeter à apreciação do Conselho de Admlnls -
traçAo o Plano de Cargos e e Salários e suas alterações; VI -
Fornecer ao Conselho de Administração e ao Conselho Fis
cal os elementos d~ Informação que julgar necessários ao 
acompanhamento das atividades da empresa espedalmente sol
citados; VIl - Apresentar ao Conselho de Administração, até 
90 (noventa) dias após o encerramento do exerclclo social, o 
Balanço Geral, o Relatório Administrativo e a Prestação de 
Contas referentes ao exerçido anterior;; VIII - Solicitar autori
zação ao Conselho de Administração para alienação de 
bens do ativO, permanente, constltulçêo de ônus reais e prestaçAo 
de garantias-e obrigações de terceiros; IX -Autorizar, homolo
gar ou dispensar licitações na forma da legislação em vigor; •x -Fixar a alçadas de decisões de Dlr~es na soluçAo de as
suntos relativos a suas alçadas especificas; XI - Conceder 11-
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cença aos Diretores, de acordo com o parágrafo primeiro do 
art. 24 Art. 32 - São atribuições do Diretor-Presidente: I - re
presentar a Companhia ativa e o oasslvamente, em jurlzo e 
fora dele, POdendo delegar essa atrlbuiçAc em casos especl
flcos, e constituir mandatários ou procuradores; 11 - convocar 
e preslalr as reuniões da Diretoria; 111- coordenar e supervi
sionar as reuniões dos diversos setores da empresa, fazendo 
observar a legislação vigente, o presente Estatuto, o Regi
mento Interno, as deliberações do Conselho de Administra
ção e as resoluções da Diretoria; IV- movimentar os recuros 
da empresa, assinando em conjunto com o Diretor Adminis
trativo Financeiro ou procurador especialmente designado, 
os documentos necessários; V - orestar ou assinar termo de 
fiança ou caução em nome daCompanhla; VI- vetar de
cisões da Diretoria, submetendo o objeto das decisões veta
das à consideração dd Conselho de ·Administração; VIl - fir
mar, sempre em conjunto com o Diretor Administrativo FI
nanceiro, documentos que criem obrigações financeiras. 
para a empresa ou que delas exonerem terceiros, assim 
como documentos de alienação ou aquisição de bens Imó
veis; VIII- Admitir, enquadrar, promover, transfe
rir, readmitir, pulnlr ou dispensar empregada, po
dendo delegar atribuições, exceção feita as de ad
missão e demissão; I)Ç - despachar e resolver com 
os Diretores assuntos especlflcos de suas áreas de atuação; 
X - exercer outras atividades lntrlnsecas ao bom desempe
nho de suas funções. Art. 33 - São atribuições do Diretor Ad
ministrativo Financeiro: I -assinar, conjuntamente com o DI
retor-Presidente, os documentos necessários à movimenta
ção de recurso, contratos, aqueles que criem obrigações fi
nanceiras para a empresa, ou delas exonerem terceiros, bem 
como à alienação ou aquisição de bens Imóveis. 11 - organi
zar, superintender e fiscalizar os serviços de natureza admi
nistrativa ou financeira, executando os atos decorrentes des
tas atribuições~ 111- zelar pelos bens patrimoniais e por aque
les que constituam obl!!tlvos operacionais da empresa; IV -ter 
sob sua guarda e conservação os arquivos, registros, . li
vros, documentos, escrltr1ras, contratos e toda documenta
ção legal da empresa; V - providenciar a confecção dos ba
lancetes, balancos e demais demonstrações contábeis de 
atuação da Companhia, bem como o relatório anual da DI
retoria; VI - propor ao Diretor - Presidente a admissão, em
quadramento, promoção, classificação, punição ou demis
são de empregados; VIl - propor o treinamento.~ atualização 
e reciclagem do pessoal que lhe é subordinado; VIII- partlcar 
os atos de gerencla necessários ao bom andamento dos 
serviços sob sua responsabilidade, respeitada a alçada fi
xada pela Diretoria; Art. 34- São atribuições do Diretor Téc
nico Operacional: I - organizar e superintender diretamente 
os serviços e estudos técnicos e operacionais da Companhia; 
11 - organizar, coordenar e superintender os projetos e ativi
dades em execução pela empresa em atendimento de seus 
objetivos, propondo ao Diretor-Presidente a admissão, puni
ção e dispensa do pessoal de sua área de atuação; 111 - subs
tituir o Diretor-Presidente em seus Impedimentos legais; IV
Propor o treinamento, atualização e reciclagem do pessoal 
que lhe é subordinado; V - praticar os atos de gerência ne
cessários ao bom andamento dos serviços e projetos sob sua 
responsabilidade, respeitada a alçada fixada pela Diretoria. 
Seção IV - Conselho Fiscal - Art. 35 - O Conselho Fiscal, em 
funcionamento permanente é composto de 3 (três) membros 
efetivos e de Igual número de suplentes, eleitos pela Assem
bléia-Geral, e terão mandato de 1 (um) exerclclo social, per
mitida a recondução.§ 19- Na composição do Conselho Fis
cal, será assegurado, na forma da Lei , aos acionistas titula
res das ações ordinárias-minoritárias, eleger um (01) Conse
lheiro e seu respectivo suplente; § 29 - O Conselho Fiscal, em 
sua primeira reunião, elegerá seu presidente .. a quem oabve o 
cumprimento das deliberações do Conselho;§ 39- No caso 
de vaga, renúncia, Impedimento ou ausência Injustificada a 2 
(duas) reuniões consecutivas, o membro do Conselho Fiscal 
será substltufdo, até o término do mandato, pelo respectivo 
sOplente. Art. 36 -A remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal será fixada pela Assembléia-Geral que os eleger, e 
não poderá ser Inferior, para cada membro em exercfclo, a 
0,1 (um décimo) da que, em média, for atrlbufda a cada dire
tor. Art. 37 - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 
uma vez por trimestre e, extraordinariamente, quando con
vocado por seu Presidente por solicitação do Conselho de 
Administração ou da Diretoria, sendo os pareceres registra
dos em Atas de reuniões. Parágrafo Único- Os membros do 

Conselho Fiscal assistirão as reuniões, do Conselho de Ad
ministração em que se deliberar. sobre os assuntos previstos 
nos Itens 11, llle VU doartlgo 38 deste Estatuto. Art. 38- Com
pete ao Conselho Fiscal : I - Flscall~ar os atos dos adminis
tradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e 
estatutários; 11 -opinar sobre o relatório anual da administra
ção, fazendo con·star do seu parecer as lnformacões comple
mentares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da 
Assemblél& Geral; 111 - opinar sobre as propostas dos ór
gãos de administração, a serem submetidos à Assembléia
Geral, relativamente à modificação do Capital Social e planos 
de Investimentos ou orçamentos de capital; IV - denunciar 
aos orgãos de admlnlstração, ·e, se estes nAo tomarem as 
providências necessárias para a proteção dos Interesses da 
Companhia, à Assembléia-Geral ou as autoridades governa
mentais, os erros, fraudes ou crimes que descobrir, e sugerir 
providências úteis à CODEASA; V - convocar a Assembléia-
Geral Ordinária, se o Conselho de Administração retardar 
por mais de 1 (um) mês essa convocação , e a Extraordinária, 
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, In
cluindo na agenda das assembléias as matérias que conside
rar necessárias; VI- analisar, trimestralmente, o balancete e 
demais demonstrações financeiras elaboradas pela CO
DEASA; VIl - examinar as demor:JstraçOes flnancefras do 

exerctc1o social e sobre elas opinar; VIl- manifestar-se sobre a desti
nação do lucro liquido do exerci cio social. Art. 39 - O pessoal 
da Companhia será adrnltldo mediante processo de seleção 
ou prova Individual de capacitação, sob regime dateglslação 
trabalhista, sendo-lhe assegurada remuneração compatfvel 
as condições do serviço, e do mercado de trabalho. Art. 40 - • 
A Companhia terá um Quadro Permanente a que 
pertencerão os empregados lotados em unidades 
Administrativas Integrantes da sua estrutura e um 
Quadro Transitório, a que pertencerão os empregados aJo.,. 
cados a projetos Parágrafo Único - Além dos empregados 
de seus quadros, a Companhia poderá contar com a colabo
ração de servidores públlco6 colocadoe à sua disposição. Art. 
41 - Os empregados da Companhia, de acordo com as ne
cessidades do serviço, poderão ser transferidos P.ara qual
quer local de atuação da Empresa. Art. 42 - A Comoanhlat 
elaborará programa para promover e apoiar a formação e o 
aperfeiçoamento de pessoal especializado nos vários tipos 
de atividades a que se dedicar e realizará o treinamento do 
seu pessoal técnico e administrativo. Capitulo VIII - Exercfclo 
Social e Regime Financeiro -Art. 43 - O exerclclo social cor
responderá ao ano civil. Art. 44 - No último dia útil de cada 
exerclclo social proceder-se-é o levantamento do balanço 
geral da Companhia. Art. 45- ~vedada a distribuição de lu
cros sob a forma de dividendos ou quaisquer outras vanta
gens financeiras aos administradores e empregados da CO
DEASA. Capitulo IX - Disposições Gerais - Art. 46 - Somente 
podem ser nomeados para membros do Conselho Fiscal, 
brasileiros,, diplomados em curso de nlvel universitário, ou 
que tenham exercido, por prazo mlnlmo de 3 (três) anos, 
cargo de administrador de empresa ou membro de Conselho 
Fiscal. Art. 47 - Não podem ser nomeados para o Conselho 
Fiscal, membros de órgãos de administração e empregados 
da CODEASA, bem como o cônjuge ou parente , até terceiro 
grau , de administrador da Companhia. Art. 48 - Os Diretores 
da CODEASA são obrigados , ao assumirem e ao deixarem 
as suas funções, a apresentar declaração de bens. Art. 49 - O 
principio da licitação ser~ adotado na administração da 
Companhia, nos t~rmos da Lei e critérios aprovados pelo 
Conselho de Administração . . Art. 50 - No caso de extinção 
da CODEASA seus bens reverterão à União e demais pes
soas flslcas e jurfdlcas que participarem de seus Capital, na 
proporção das respectivas ações. 7) que referido Estatuto 
Social foi devidamente aprovado, consoante o disposto no 
artigo 99, Parágrafo Primei ro, atrnea "b" da Lei n9 6.909/81, 
pelo Decreto Governamental n9 046, de 30 de setembm de 
1981, que passo a transcrever:- Ministério do Interior - Go
verno do Território Federal do Amapá. Decreto (E) n9 046 
de 30 de setembro de 1981. O Governador do Território Fe
deral do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferi
das pelo Item 11 do artigo 18, do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de 
janeiro de 1969, combinado com a atrnea "b" do§ 19 do ar
tigo 99 da Lei n9 6.909, de 27 de maio de 1981, Resolve : Art. 
19 - Aprovar os Estatutos da Companhia de Desenvolvi
mento do Amapá -CODEASA, que com esta baixa. Art. 29-
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçao, 
revogadas as disposições em contrário. Palácio do Seten-
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trião, em Macapá, 30 de setembro de 1981 ; 929 da República 
e 399 da Criação do Território Federal do Amapá. (a) Annlbal 
Barcellos - Governador. 8) que, estando assim cumprida to
das as formalidades legais, declararam como constltulda a 
sociedade por ações, de economia mista, Companhia de 
oe·senvolvlmento do Amapá - CODEASA; 9) que a Admi
nistração da empresa tem a seguinte constituição: Conselho 
de Administração - Presidente Haroldo VItor de Azevedo 
Santos, já Identificado e qualificado nesta Escritura; Mem
bros Moisés Zagury IAmanajás, Borges de Alencar e Joãozlto Brito 
Macêdo, Igualmente Identificados e ~uallflcados na presente es- · 
crltura; tendo como membros suplentes Laércio Aires dos 
Santos. João Djalma Santiago do Nascimento, Dlnaldo BI
zarro dos Santos e Otaclano Bento Pereira, todos antes 
ldentlffcados e qualificados nesta Escritura; Diretoria ~ Exe
cutiva - Diretor Presidente Haroldo Vitor de Azevedo San
tos; Diretor Administrativo e Financeiro Nestlerlno dos San
tos Valente e Diretor Técnico José Hilton Brandão , ambos já 
qualificados e Identificados nesta Escritura; 10 que o Con
selho Fiscal da sociedade está constituldo por três membros 
efetivos e três suplentes, sendo membros efetivos Marly Ca
lixto Evellm Coelho, .Jé Identificada e qualificada nesta Escri
tura; lsnard Batista Machado, brasileiro, casado, Contador, 
CPR n9 000805274/ 91 e C. I. n9 56.477 / DF, residente e domi
ciliado na SOS 406, Bloco P, apt9 202, Brasllla-DF; Manoel 
Rodrigues Bttencourt,", brasileiro, casado, Contador, CPF n9 
032653072/04 e C. I. n9 36.605/ AP, residente e domiciliado a 
Rua Tiradentes, 1335, Macapá-AP; e membros suplentes, 
Odlr Nascimento de Macedo, já edentificado e qualificado 
nesta Escritura; Maria do Socorro Maciel, bre.silelra , casada 
'Técnlcat em Administração, CPF n9 162420451/ 53 e C. I. n9 
227.195/ DF, residente e domiciliada na SOS 215, Bloco D, 
apt9 105, Brasllia-DF; Ariadne Pinto Ribeiro, brasileira. ca
sada, Contadora, CPF n9 039739212/ 53 e C. I n9 734.630/PA 
, residente e domiciliada a Av. Ernestino Borges, 1252, Ma
cap~-AP; 11) que o mandato dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria nomeados nesta Escritura, será 
de dois anos , e dos membros do Conselho Fiscal , de um 
exerclcio Social , a contar da data da presente Escritura; 
12)que os honorários mensais dos membros da Diretoria fi
cam estabelecidos nas seguintes faixas: - Diretor Presidente 
Cr$ 152.240,00 (cento e clnquenta e dois mil, duzentos e qua
renta cruzeiros); digo, Diretor Presidente Cr$ 173.000,00 (cento 
e setenta e três mil cruzeiros); e dos demais Diretores Cr$ 
152,240,00 (cento e clnquenta e dois mil duzentos e quarenta 
cruzeiros) cada e que os membros do Conselho de Adminis
tração e do Conselho Fiscal farão jus · a remuneração men
sal não Inferior a um décimo do que em média, perceberem 
os Diretores. E, cumprida, assim , as formalidades legais, 
com assistências e visto do Advogado Anton io Cabral de 
Castro, lncrlto na OAB sob o n9 A-016/ AP conforme prevê o 
§ 49 do artigo 71 da Lei n9 4.125, de 27 de abril de 1963, com 
redação que lhe deu a Lei n9 6.884, de 09 de dezembro de 
1980, os outorgantes e reciprocamente outorgados decla
ram, expressamente, definitivamente contltulda a Sociedade 
de ;conomla Mista denominada Companhia de Desenvol
vimento > do Amapá - CODEASA, devendo os Diretores de -
slgnados ultimarem as demais formalidades legais , Inclusive , 
promover o arquivamento e publicação desta Escritura. E, 
de como assim disseram e outorgaram, me pediram e eu 
lhes lavrei a presente Escritura, a qual foi por mim Escre
vente Juramentado em Exerclcio, lida as partes contratantes 
que outorgam, ratificam e assinam com as testemunhas pre
sentes que são: Diógenes Elesbão da Silva, portador da C. I. 
N9 21.109-AP, casado, funcionário público e Amilar Ferreira 
Nerl , portador da C. I. n9 22.650-AP , solteiro, funcionário pú
blico, brasileiros, residentes nesta cidade . Eu, José Tavares 
de Almeida, escrevente Juramentado em exerclclo dou fé e 
assino. (a) José Tavares de Almeida. Macapá, 22 de Outubro 
de 1981 . (aa) Annibal Barcellos; lzequias Estavam dos San
tos; Antonio Cabral de Castro; José Verlsslmo Tavares; Au
gusto Monte de Almeida; Rubens Antonio Gonçalves de Al
buquerque; Antero Duarte Dias Pires Lopes; Maria da Glória 
Amorlm ; Joãozito Brito Macedo; Annie Vianna da Costa; Ge
nézlo Cardoso do Nascimento; José de Arlll')athéa Vernet Ca
valcanti; José Cabral de Castro; Murilo Agostinuo Pinheiro: 
José Maria Papaléo Paes; Vivaldo Eloy de Oliveira; Nestla
rlno dos Santos Valente; Dinaldo Bizarro dos Santos; Ger
man Javler Loo LI ; David Oulrlno dos Santos; Walter Silva Pa
checo; Nelson Benedito Salomão de Santana; Roslval Gon
çalves de Albuquerque; Walter Sobrinho dos Santos; Luis Pl-

res da Costas e C IA; Z Publicidade do Amapá L TOA.; Ha
roldo Vitor de Azevedo Santos; Marly Calixto Evellm Coelho; 
Laércio Aires dos Santos; Odir Nascimento de Macedo; Gui
lherme Jarbas Barbosa de Santana; Maria Serquelra Barcel
los; Heloisa Helena Lopes Cavalcante; Roberval de Lavor Ca
valcante; Marldalva Rodrigues dos Santos; Alcy Araújo Ca
valcante; João Djalma Santiago do Nascimento; BetraJ - Ben
to Construção• e Comércio L TOA. ; Amujacy Borges de Alen
car; José Hilton Brandão; Moisés Zagury; Laurlndo dos San
tos Banha; Abdallah Houat; Luis lraçu Guimarães Colares; 
lsnard Batista Machado; Manoel Rodrigues Bittencourt; Ma
ria do Socorro Maciel; Ariadne Pinto Ribeiro . Testemunhas: 
Diógenes Elesbão da Silva e Amilar Ferreira Nerl. Nada mais 
se contém na mencionada Escritura. Trasladada nesta data. 
Eu, Escrevente Juramentado em exerclclo, subscrevo, dou 
fé, dato e assino em público e raso. 

Macapá (AP), 22 de outubro de 1981 

Em test9 da Verdàde 

JOSÉ TAVARES DE ALMEIDA 
Escrevente em exerclcio 

TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 
PROCURADORIA GERAL 

COV~NIO 51/81-CJ 

CONVI:NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ E A COMPANHIA DE . 
DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ- CODEASA;; VISANDO 
PROCEDER ESTUDOS E LEVANTAMENTOS PARA IMPLAN
TAÇÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO DO 
SETOR AGROPECUÁRIO. 

Aos dezoito do mês de novembro do ano de hum mil no
vecentos e oitenta e hum (1981), no Palácio do Setentrlão em 
Macapá, presentes o Governo do Território Federal do 
Amapá, doravante denominado Governo, representado pelo 
seu Governador Comandante Annibal Barcellos, nos Termos 
dos Itens 111 e XVII do Artigo 18, do Decreto Lei n9 411 de 08 
de janeiro de 1969 e a Companhia de Desenvolvimento do 
Amapá, doravante denominada CODEASA, representada 
pelo seu Diretor Presidente, Economista Haroldo VItor de 
Azevedo Santos, devidamente autorizado pelo Conselho de 
Administração, tem como certo e ajustado o presente Convê
nio, objetivando a execução de estudos e levantamentos, por 
Implantação de programas de desenvolvimento do Setor 
Agropecuário, nos termos e condições seguintes: 

Cláusula 1• - DO OBJETIVO - O Objetivo do Presente 
Convênio é o de proceder estudos e levantamentos, com vis

. tas à Implantação de programas de desenvolvimento do Se
tor Agropecuário do Território Federal do Amapá. 

Cláusula 2• - DAS OBRIGAÇÕES - Compete ao Go
verno: 

I - Incluir em seu orçamento dotações destinadas a 
atender a execução do presente Convênio. 

11 - Supervisionar os trabalhos, objeto de presente Con
vênio, através da Secretaria de Planejamento. 

111 - Realizar a qualquer momento, a audltagem das con
tas da CODEASA, no que dis respeito a aplicação de recur
sos, verificação da procedência, exatidão e adequação das 
despesas, consoante aos termos e fins, propostos no presente 
Convênio. 

Cláusula 3• - Compete a CODEASA: 

I - Aplicar os recursos de acordo com os termos e fins do 
presente Convênio. 

11 - Manter a sua estrutura Flsica e Operacional, para o 
desenvolvimento dos trabalhos necessários a execução do 
presente Convênio. 

111 - Fornecer ao Governo, balancetes trimestrais das 
despesas realizadas, destacando os beneficiários dos paga
mentos, bem como os respectivos extratos de Contas Ban
cárias. 

Cláusula 4• - DOS RECURSOS - O Governo contribuirá 
para a execução do pr esente Convênio, com recursos orlun-
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dos do Fundo de Participação dos Estados, Dlsatrlto Federal 
e Territórios. 

Cléusula 59 -No corrente exerclclo o Governo contribuirá 
com a Importância de Cr$ ~5.000.000,00 (quinze mllhOes de 
cruzeiros) à conta da atividade de n9 03090402.005 - Coorde
nação do Planejamento - Fundo de Participação dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Território - Elemento de Des
pesa n9 4130.07, outros Serviços e Encargos, conforme Nota 
de Empenho n9 4.319 de 21 de outubro dp 1981, a ser repas
sada de uma só vez, a pós a assinatura do presente Instru
mento. 

Cláusula 6• -0 presente Convênio lgor:ará pelo prazo de 01 
(um) ano, a contar da data da sua assinatura, expirando-se 
no. mesmo dia mês e ano de 1982. 

Cláusula 7• - DA AL TERAÇÓES - O presente lstrmento 
poderá ser alterado, a qualquer tempo ou prorrogado, 
através de aditamento, para o fiel cumprimento dos moti
vos que lhes deram origem. 

Cléusula!l 8•- DA RESCIÇÃO -A Inobservância de 
aualquer Cláusula, Condições ou Obrigações do presente 
Convênio, bem como por motivo de convenêncla ou por 
acordo das partes convenentes, provocará sua Imediata res
cisão, Independentemente de notificação ou Interpelação Ju
dicial. 

Cláusula 9•- DAS DISPOSIÇOES GERAIS - Fica eleito o 
Foro da cidade de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, para dlrlmlr quaisquer dúvidas do presente Convê
nio. 

E, para flrmesa e validade do que ficou estipulado, la
vrou-se o presente Termo que lido e achado conforme, foi 
assinado pelas partes convenentes, em 05 (cinco) vias de 
Igual teor para o mesmo fim. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Diretor Presidente 

TESTEMUNHAS: 
lleglvels 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO AMAPÁ • CO· 
DEASA 

CONVlNIO N• 51111-CJ, eM 18.11.81 

PLANO DE APLICAÇAO 

ATIVIDADE: 03090402.005- COORDENAÇÃO DO PLANEJA
MENTO 
FONTE: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, DO 
DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
ELEMENTO. DE DESPESASS: 4.1.3.1.07 - OUTROS SERVI
ÇOS E ENCARGOS 

NOTA DE EMPENHO N9 4.319, de 21 .10.81 

Aprovo: 

Annlbal Barcellos 
Govrnador 

Item I DlacrlmlnaçAo I Valor CrS 

001 . pessoal . .. .. .. ... ....... .. . .. ... .. .. 12.800.000,00 
002 . Material de Consumo . . . . . . . . . . . . . . . 700.000,00 
003 . Serviços e Terceiros . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000,00 

Total . . . .. .. .. . . . .. . .. . .... . ...... 15.000.000,00 

Importa o presente Plano de Aplicação na lmportAncla de 
Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzeiros) 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 
Diretor-Presidente 

·' ' 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIAO 

JONTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pelo presente edital fica Notificado o Sr. Valdomlro da 
Silva Rocha, atualmente em lugar Incerto e não sabido, exe
cutado nos autos do Processo n91.113/81, em que José Ta
vares V1dal é exequente de que foi penhorado a Importância 
de Cr$ 5.352,57 (cinco mil trezentos e clnquenta e dois cru
zeiros e clnquenta e sete centavos), auantia esta bloqueada 
na Agência local do Banco Real S/ A. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de. Ma
capá, 18 de novembro de 1981. 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretaria 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE ClT AÇÃO 

PRAZO DE 48 HORAS 

Pelo presente edital fica Citada MASEPEL Macapá Ser
viços Prestados e Representações Ltda, 

Pelo presente edital fica Citada MASEPELMacapá Servi
ços Prestados e Representações Ltda, atualmente em lugar 
Incerto e nlo sabido. executada nos autos do Processo n9 

1284/81JCJ-MCP, em que Fazenda Nacional é exequentl9, de 
que deverá pagar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
nesta Junta, a quantia de Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros), prove
niente de custas processuais. 

Caso nl o pague e nem garanta a execução, penhorar
~ tanto benS quantos forem econtrados e bastem para o 
Integral pagamento da divida. 

Dado e passado na Sec retarla da Junta de Conclllaçlo e 
Julgamento de Macapá, aos dezoito dias do mês de novem
bro do ano de mil novecentos e oitenta e um Eu. (Jacy C. 
Souza) Aux. Judiciário, datilografei. E eu (Euton Ramos). DI
retor de Secretaria, subscrevo. 

ARY BRANDÃO DE OLIVEIRA 
Juiz do Trabalho, Presidente da JCJ de Macapá. 

Ml · GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPA 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMISSAO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS Nt 24/81-CLOS 

AVISO 

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Governo 
do Território Federal do Amapá, através da Comissão de Ll

cltaçêo de Obras e Servlços-CLOS, designada pe4a Portaria (P) 09 
042/81-SEAD, torna publico para conhecimento de quantos 
possam se Interessar que fará realizar Tomada de Preços 
pára construção de um Imóvel destinado a Companhia de 
Navegação do Amapá-CENAVA, nesta cidade. 

A llcltaçl o realizar-se-á às 09:00 horas do dia 10 de de
zembro de 1981, na Sala de reuniOes da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, sito à Av. FAB n9 1278, nesta cldde, no 
local e hora onde serão recebidos os documentos de partici
pação e proposta. 

O Edital e os esclarecimentos complementares serão 
fornecidos aos Interessados nas horas normais de expe
diente no endereço acima mencionado. 

Macapá •. 23 de novembro de 1981 

Engo. DOUGLAS LOBATO LOPES 
Presidente da CLOS 

I 
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