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Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1554 de 17 de novembro de 1982 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , í tem li, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 1/024 13/82- SOSP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a JOÃO CORREA BRITO DE SOUZA, ocupao 
te do cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, CÕ 
digo NH- 812, Classe "D", Referência 22 (Cadastro n9 02921)-;
do Quadro Permanente do Governo deste Território, lotado na 
Secretaria de Obras e Servi ços PÚblicos-SOSP, seis (06) me -
ses de Licença Especial, contados no período de 16 de novem
bro de 1982 a 15 de maio de 1983 , nos termos do artigo 116 , 
da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, regulamentado pelo 
Decre to n9 83.204, de 03 de novembro de 1955, em virtude do 
referido ser vidor haver completado um (01) decênio de efeti
vo exercício compreendi do no período de 02 de março de 1972 
a 02 de março de 1982 . 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár i o . 

Palácio do Setentrião , em Hacapá, 17 de novembro de 
1982, 939 da República e 409 da Criação do Território Fede~ 
ral do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 
Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1555 de 17 de novembro de 1982 
O Governador do Territóri o Federa l do Amapá , usando das 

atribuições que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , ít~m II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 6/ 18.458/82-SEAD, 

RESOLVE 

Art . 19- Conceder a PEDRO GO~lliS DA SILVA, ocupante do 

Secretário de Educação e Cultura 
Prof ª. ANNIE VIANNA DA COSTA 

Secretário de Agricultura 
Dr. GENÉSIO CARDOSO DO NÚCIMENTO 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr. JOSÉ DE ARIMATHÉA VERNET CAVALCANTI 

Secretário de Sa~de 
Dr. JOSÉ CABRAL DE CASTRO 

cargo de Agente de Portaria, Código PL- 11 01. CC, Classe "C" , 
Referênc ia 10, (Cadas tro n9 00121) , do Quadro Permanente do 
Governo deste Território, lotado na Secretari a de Administra 
ção:SEAD , se i s (06) meses de Licença Especial, contados no 
penado de 16 de novembro de 1982 à 15 de maio de 1983 , nos 
termos do artigo 116, da Lei n9 1711, de 28 de outubro de 
1952, r egulamentado pelo Decreto n9 38.204, de 03 de novem 
b~o de 1955 , em virtude do referido servidor haver compl e t a
do um (0 1) decênio de efetivo exercício , compreend ido no pe
rÍodo de 02 de março de 1972 à 16 de abril de 1982. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 17 de novembro de 
1982 , 939 da República e 409 da Cr iação do Território Fede 
ral do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVEfu~O DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AHAPÁ 

SECRETARIA DE ADHINISTRAÇÃO 

CO}!!SSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE TOHADA DE PREÇOS N9 53/82-CPL 

A V I S O 

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Com 
pras e Serviços do GTFA, faz púb l ico e comunica aos interes= 
sados, que acha-se abert a a Licitação a nível de T. P. n9 53/ 
82- CPL, para aquisição d~ PLACAS P/VE!CULOS. 

A Licitação será realizada às 9 :00 heras do dia 06.12 . 
82, na sala de Licitação da Secretaria de Administração,ã A~ 
FAB, Centro cívico, nesta c idade de Macapá . 

O Edi tal completo e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos no 29 andar , sa l a 20 , no endereço acima mencionado , 
nas horas normais de expediente . 

Hacapá, 18 de novembro de 1982. 

JOÃO BENÍCIO DIAS 
Presidente da CPL 
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PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 069/82 - PROG 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
0 GOVERNO DO TERRIÓRIO FEDERAL DO M!APÁ E A FIRNA W. F. VIAN 
NA, ~illDIANTE AS CLÁUSULAS .E CONDIÇCES SEGUINTES: 

Aos dez ( 10) dias do mês de novembro do ano.:; ide hum mil no 
vecentos e oi t enta e dois(1982) ,nes ta cidade :·'de ~iacapá,o GÕ 
VERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ, daqui em diante de no= 
minado simpl esmente CONTRATANTE,neste ato .yrepr esentado por 
seu Gover nador,Senhor ANNI BAL BARCELLOS e : a f i rma W.F.VIAN~ 
CGC n9 04 660 288/0001- 81 , situada à Av. Nações Unidas, n9 
1316 , adiante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato 
representada por seu Diretor WALDEMAR FELGUEIRAS VIANNA FI
LHO , ce l ebram o presente Contrato de Prestação de Serviços 
med i ante as Cl áusulas e condiçÕes seguintes : 

' CLÁUSULA PRUilliRA - DO FUNDM!ENTO LEGAL: O presente Con 
trato encontra respaldo no Ítem XVII do art . 18, do Decreto= 
Le i n9 411 , de 08 de janeiro de 1969 , combinado com a alínea 
"d" do § 29 do art. 126, do Decreto-Lei n9 200 , de 2S de fe
vereiro de 1967. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O presente Con t rato de 
Prestaç~o de Serviços tem como objetivo fins educacionai s , 
na modalidade de aul as práticas e de converçã.o em inglês, e 
servi ço de reforço aos a lunos de Cursos Profissionalizantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇCES 

I - DO CONTRATANTE 

a) Pagar à Contratada a importância de Cr$ 810 . 000 , 00 
(oitocentos e dez mil cruzeiros) . 

b) Fiscalizar os serviços da Contrat ada , at ravés da Se
cretaria de Educação e Cultura. 

II - DA CONTRATADA 

a) Desenvol ver suas atividades no campo de . sua especia
lização; 

b) Prestar c inco (OS) horas de aulas semanais ao Contra 
tante ; 

c) Permitir a qualquer t empo a fiscal ização por parte 
da SEEC, facilitando o traba l ho dos e lementos assim designa
dos; 

d) Remeter a SEEC no fina l, resultado cons eguido pelos 
alunos. 

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO - DOTAÇÃO E FOR
~~ DE PAGM!ENTO: O valor do presente Contrato é de Cr$-
810 .000 , 00 (Oitocentos e dez mil cruzeiros) e correrá à con
ta de Rendas Diversas (R. I.), Programa 08421884.767, Catego
ria Econômica 3. 1. 3.2.00, conforme Nota de Empenho n9 1007, 
emitida em 25 de outubro de 1982 , pagáve l em duas (2) parce
las de Cr$ 40S.OOO,OO (Quatrocentos e cinco mil cruzeiros)ca 
da , vencível a primei ra na data da assinatura deste instru = 
------------DIARIO 

mento e a segunda e Última ao final do curso . 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA : A vigência do presente 
Contrato s~rá pel o prazo de quatro (4) meses, a contar de 09 
de agosto a 09 de dezembro do corrente ano. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO : O presente Cont ra to pode
ra ser r esci ndido pelas partes, em virtude de inadimplemento 
de qualquer Cláusula ou condição, e a qualquer tempo , nos ca 
sos de superveniência de di spos ição legal ou normativa que õ 
torne forma lmente i nexequive l . 

CLÁUSULA SÉTI~~ - DA PRORROGAÇÃO: Este Cont rato poderá 
ser prorrogado mediante Termo Aditivo, se assim convier as 
par tes contratantes , podendo inclusive , modificá- lo no todo 
ou em parte . 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO: Para dirimir quaisquer dúvi
das durante a vigência deste Contrato , fica ele i to , de comum 
acordo, o Foro da Comarca de ~laca pá . 

E por estarem assim de acordo , Contra tante e Contratada 
ratificam o pr esente inst rumento legal , assinando-o em cinco 
(05) vias de igual teor e forma , na presença das t estemunhas 
abaixo nomeadas. 

Hacapá . 10 de novembro de 1982. 

ANNÍBAL BARCELLOS 
= Contratante 

NALDE~~ FELGUEIRAS VIANNA FILHO 
Contratada 

TESTEHUNHAS: 
Heire Jane ~1onteiro 
Sebastião Santos Far ias 

PROCURADORIA GERAL 

TERHO ADITIVO 

TERCEIRO TERHO ADITIVO AO CONV~NIO N9 008/81-PROG, CE
LEBRADO ENTRE O GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ E A 
FI~ DUARTECON - DUARTE CONSTRUÇCES ENGENHARIA E COMÉR 
CIO LTDA, CONSOANTE CLÁUSULAS E CONDI ÇCES SEGUINTES: 

Aos cinco (OS) dias do mes de novembro do ano de hum 
mil novecentos e oitenta e dois ( 1982) , nesta cidade de Ha
capá , o GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ, neste ato 
representado por seu Governador ANN1BAL BARCELLOS , doravan
te denominado simplesmente GOVERNO e a f irma DUARTECON - Du 
arte ConstruçÕes Engenharia e Comércio Ltda., representadã 
pelo seu Gerente Engenheiro HENRIQUE DUARTE DA COSTA, daqui 
em diante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo , 
celebrar o presente Termo Aditivo ao Contra ton9 008/81-PRO~ 
consoante Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRI~!EIRA - DO OBJETO: Fica aumentado de mais 
458 m' a área do Contrato original, relativo à limpeza e 
conservação dos prédios da l avanderia e Clínica Psiquiátri
ca (parte ampliada) . 

.OFICIAL-----------... 
-----------------DEPARTM!ENTO DÉ IMPRENSA OFICI AL----------------...... 

Território Federal do Amapá 
DIRETOR 

PEDRO AURÉLIO PENHA TAVARES 

ORIGI~AIS 

* Os textos enviados à publicação deverão ser 
datilografados e acompanhados de ofício ou 
memorando. 

O Diário Ofici a l do T.F. do Amapá poderá 
ser encontrado para leitura nas Representa
çÕes do Gover no do Amapá em Brasília / DF e 
Belém/Estado do Pará. 

ATENDU!ENTO 
Das 07:30 as 12:00 

Ho rário: 
Das 14:00 as 17:30 horas . 

PRE~OS - PUBLICAÇÕES 
* Pub1icações - centiment ros de 

col una . . .. , ..... . . ... . ..... . . Cr$ 280 ,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

* Macapá ..... . . . ..... . ..•..•. .. 
* Outras Cidade ... . . .... .. .... . 

Cr$ 3.550, 00 
Cr$ 6.07S , OO 

* As assinat~ras sao semestra is e vencíveis 
30 de junh~ a 31 de dezembro . 

Preço do Exemplar ,. . ... ..... .. . Cr$ 
N~mero atrasado ..... . ... .. ..... Cr$ 
N~mero atrasad9 em ou t ras 
cidades .. ....... .... ... ........ Cr$ 

RECLANAÇÕES 

30,00 
60,00 

80 , 00 

* Deverão ser dirigidas por escrito ao Dire -
tor do Departamento de Imprensa Oficial do 
T.F.do Amapá , até 8 dias após a publicação. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL* Rua Cândido Mendes* MacaJ>é Território Federal do Amapé, Telefones 621·4040 * Ramais 176 • 177 • 178 
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CLÁUSULA SEGUNDA : Pelos ser vi ços previstos acima o GO
VER~O pagará à CONTRATADA a importância de Cr$ 237 . 610 ,40-
(duzentos e t rinta e sete mi l, seiscentos e dez cruzeir os e 
quaren t a cent avos ) por m~s . 

CLÁUSULA TERCEIRA : Os recursos para fazer frente às des 
pesas do pr esente Termo Aditivo no valor de Cr$ 1. 425 . 664 4õ 
(hum milhão, quat rocentos e vi nte e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e dois cruze i ros e quarenta centavos), serão a loca 
dos ao Fundo de Par t i c i pação dos Estados , Dis t r i to Federal 
e Territórios , Programa 13754284 . 379, Elemento de Despesa : 
3 . 1 . 3 . 2 .00 , conforme Nota de Empenho núme ro 6847/82 de 05 
de novembro de 1982 . 

CLÁUSULA QUARTA - O prazo do present e Termo Aditivo t e 
rá início em 01 de julho de 1982 e té r mino em 31 de dezem ~ 
bro de 1982 . 

CL1\USULA QUINTA - Pe rmanece ina lterada as demai s Cl áu
sulas do pre sen t e Contrato principal . 

E, pa ra corroborar o que f i cou acima es t ipulado as pa~ 
tes , de comum aco r do , r esolvem celebr ar o pr esente Te rmo A
di tivo , em cinco (05) vi as de igual t eor e fo~:ma ; na pre sen 
ça das tes t emunhas abaixo assinadas para que s'ôfra"·seus j u~ 
rídi cos e legais efeitos . 

Hacapá(Ap), CS de novembro de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HENRIQUE DUARTE DA COSTA 
DUARTECON 

TESTi':HUNHAS : 

He ire Jane Honteiro 
~1ar ia de Nazar é Rodrigues Botel ho 

PROCURA)ORIA GERAL 

CONVeNtO N9 074/82- PROG 

TERHO DE CONVf:NIO QUE ENTRE Sf CELEBRAN O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ E A PREFEITURA NUNICIPAL DE HA
CAPÁ , VISANDO O ASFALTAHENTO DA RODOVIA BR- 156, TRECHO: EN
TRE FEI RA DO PRODUTOR E ESTRADA DO CURIAÜ, NmLo\ ÁREA DE 
20 .880 m2 . 

Aos t rês (03) dias do mes de novembro de hum mi l nove
centos e oitenta e dois (1982) , o Governo do Territór i o Fe
de ral do Amapá , nes te a to representado por seu Governador , 
Senhor ANNIBAL BARCELLOS, adiante denomi nado s impl esmente GO 
VERNO e a Pr efeitura ~~nicipal de Nacapá , neste ato repre ~ 
sentado por seu Prefeito, Senhor ~ruRILO AGOSTI NHO PI~HEIRO, 
adiante denominado s i mplesmente PREFEITURA , resolvem de co
mum acordo celebrar o presente CONVf:NIO mediante as Cláusu
l as e condi ções segui ntes : 

CLÁUSULA PRI~lliiRA - DO FUND~lliNTO LEGAL - O presente 
CONVeNIO foi elaborado com fundamento no disposto no ítem 
XVII , do art . 18 , do Decreto-Lei n9 200 , de 25 de feve re iro 
de 1967 . 

CLÃUSULA SEGUNDA - DO OBJETO - O presente CONVENIO tem 
por objetivo o asfal tamento da rodovia BR-156, trecho :entre 
Feira do Produtor e Es t rada do Cu r iaú , numa área de 20. 880 
m2 . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Des t inar recursos par a a t ender a execução do pr esen
te Convênio no valor de Cr$ 40'.000 .000,00 (quarenta milhÕes 
de cruzeiros). 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços obje 
to deste Convênio, a través da Secretaria de Obras e Serviços 
PÚbl icos. 

li - DA PREFEITURA: 
a) Empregar os recursos transferidos pelo Governo de a

cordo com o que estabelece a Cláusula Segunda deste i ns tru -
ment a . 

·b) Prestar conta s ao Governo , a t ravés da Secretaria de 
Finanças , conforme estipul~do na Cláusula Sexta. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorr entes 
da assina tu r a do present e CONV~N IO , no valor de Cr$ . .. . . 
40.000 . 000 , 00 (quarenta mi l hÕes de cruzeiros) correrão ã conta 

do CONTRATO PRO~!ORAR/BNH/BASA/GTFA-CNV . 0051/81 conforme 
NOTA DE ENPENHO N9 5, emitida em 29 de outubro de 1982 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS : Os recur
sos serão l i berados de ( 1) uma só vez, apos a assintura das 
par tes convenentes . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A Prefeitura 
deverá pres t ar cont as da aplicação dos recursos r eceb idos à 
Secre t aria de Fi nanaças, no máximo 30 (tr i nt a) dias após o 
t érmino de vi gência des te CONVENIO . 

CLAUSUlA SETI~~ - DA VIGENCIA: O presente CONVENIO te
r a a vigênc i a de 2 meses , no período de 19 de novembro à 31 
de dezembro de 1982 . 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇ3ES : O, presente CONVENIO 
poderá ser alterado atr avés de aditamento , para o fiel cum
primento das obrigações deste Te rmo . 

CLÁUSULA NONA - A i nobservância de quaisquer Cl áusulas 
Condições ou ob rigações do present e CONV!lNIO , bem como por . 
mo t ivo de conveni ência ou por acordo entre as partes , provo
cará sua med i ata r esc i são , independente de ação, notificação 
ou inter pelação j ud i c ia l . 

CLÁUSULA DECI}~ - DO FORO : Pa:a dirimir quaisque r dúvi 
das su rgidas em consequência do não cumprimento de qualquer 
Cláusula, as partes elegem o foro da Comarca de Nacapá . 

E, por estarem de comum acordo , lavrou- se o present e Ter 
mo que , depo i s de lido e achado conforme , va i assinadopelas 
par t es Convenentes em 5 (cinco) nos de igual teor e for ma , 
na presença de 2 (duas) testemunhas . 

Hacapá , 08 de novemb ro de 198 2 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HURI LO AGOSTI NHO PINHEIRO 
Prefe i to 

Testemunhas : 

Nei re Jane Nonteiro 
Naria de Nazaré Rodr i gues Botêlho 

PROCURADORIA GERAL 

C O N V E N I O K9 075/82- PROG 

TERNO DE CONV!lNIO QUE ENTRE SI CELEBW! O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ~~PÁ E A CO~WANHIA DE ELETRICIDADE DO 
~~PA-CEA , VI SANDO A EXECUÇÃO DA REDE DE DI STRI BUIÇÃO DE E
NERGIA ELÉTRI CA NO BAIRRO DO IGARAPÉ DAS HULHERES, NESTA CI
DADE . 

Aos t r ês (03) dias do mês de n::>vembro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e dois (1982) , o GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ~~A, neste ato r epresentado por seu Governador , 
Senhor ANNIBAL BARCELLOS, adiante denominado s implesmente GO 
VERNO e a CO~WANHIA DE ELETRICIDADE DO ~~PÁ, neste ato re~ 
present ado por seu Dire t or -Presidente , Senhor VIVALDO ELÓI DE 
OLIVEIRA, adiante denomi nada simplesmente CEA, resolvem de 
comum acordo cel ebrar o pr esente CONVENIO mediante as cláusu 
l as e condições seguintes : -

CLÁUSULA PRU!EIRA - DO FUND~IENTO LEGAL : O presente CON 
VÊNIO foi e l aborado com fundamen to no disposto no art . 18~ 
item XVII , do Dec reto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO : O objetivo do present e 
CONVÊNIO é a execução da rede de distribuição de energia el é 
trica no bairro do Iga rapé das Nulheres , nesta cidade . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES : 

I - DO GOVERNO : 

a) Destinar r ecursos para atender a 
execução do presente CO~~NIO , no valor de CrS 20 .000 . 000,00 
(vinte milhÕes de cruzeiros) ; 

b) Fiscalizar e acompanhar a execução 
dos serviços objeto deste CONVÊNIO, através àa Secretar ia de 
Obras e Serviços Públicos . 

II - DA CEA: 

a ) Emp regar os recursos t rans f er idos 
pelo Governo , de acordo com o estabelecido na Cl áusula Segu~ 
da deste inst r umento ; 

b) Prestar contas ao Governo, a tra
vés da Secr etar ia de Finanças , confor me estipulado na Cl áusu 
la Sexta . 
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CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesasdecorrentes d~ 
assinatura do presente CONV~NIO, no valor deCr$,20.000.000,00 
(v i nte mi lhÕes de cruzeiros) , correrão à conta do CONTRATO 
PROMORAR/BNH/BASA/GTFA- CNV. 0051/8 1, conforme Nota de Emp! 
nho n<? 4, emitida .em 29 de outubro de 1982. 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recur sos 
des tinados à eAecução do presente CONVÊNIO serão liberadosde 
uma (01),só vez, após 9 assinatura deste Termo pelas partes 
convenentes . 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A CEA deverá 
prestar contas da ap licação dos r ecursos recebidos atravésda 
Secretaria de Finanças , no máximo trinta (30) dias após o 
término da vi gência dest~ CONVÊNIO. 

CLÁUSULA seTI~~ - DA VIG~NCIA : O presente CONVÊNIO terá 
a vigência de dois (02) meses , no per íodo de 19 de novembro, 
à 31 de dezembro de 1982. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES : O presente CONVÊNIOpo 
derá ser alterado através de aditamento para o fiel cumprimei 
to das obrigaçÕes des te Termo . 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO : A inobservância de quais
quer cláusulas, condições ou obrigações do presente CONVÊNIO 
bem como por motivo de conveniência ou por acordo entre as 
partes, provocará sua i mediata rescisão, independentementede 
ação , notificação ou i nterpelação judicial. 

CLÁUSULA DeCIMA - DO FORO: Para di rimir quaisquer dúvi
das surgidas em consequência do não cumprimento de qual quer, 
cláusula, as partes elegem o Foro da Comarca de ~~capá . 

E, por estarem de comum acordo, l avr ou-se o presente TeE 
mo que, depois de l i do e achado conforme , vai assinado pelas 
partes convenentes em cinco (05) vias de igual teor e forma 
na presença de duas (02) testemunhas . 

~~capá , 03 de novembro de 1982 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

VIVALDO ELÓI DE OLIVEIRA 
Diretor-Presidente 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

PROCURADORIA GERAL 

CONV~NIO N9 076/82 - PROG. 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEB~! O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO ~PÁ E A CO~WANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ~PÁ 
CAESA PARA OS FINS NELE D,ECLARADOS. 

Aos três (03) dias d~ mês de novembro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta e dois (1982), de um lado o GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO ~!APÁ, representado neste ato pel o se~ 
Governador , Excel entíssimo Senhor ANNIBAL BARCELLOS, daqu1 
em diante denominado s implesmente GOVERNO e a CO~WANHIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DO ~~PÁ, representada pelo seu.Diretor- Pre
sidente Senhor JOSe MARIA PAPALÉO PAES , denomtnada dorava~te 
de CAESA resolvem de comum acordo firmar o presente CONVE-
NIO, con~tante das Cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRU!EIRA - FUND~!ENTO LEGAL : O presente Convê
nio foi elaborado com fundamento no item XVII, do artigo 18, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO: O objeto do presente Convê-
nio visa ao ressarcimento, das despesas efetuadas pela 'CAESA 
na implantação parciaD da rede de distr~buição de Água no 
bairro do I garapé das ~wlheres , nesta ctdade. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Contribuir para a execução do pre-
sente Convênio com recursos no valor de Cr$ 13.000 .000,00 
(treze milhÕes de cruzei ros) ; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execuçao 
do presente Convênio através da Secretaria de Obras e Servi
ços PÚb l icos . 

. II - DA CAESA 

a) Empregar os recursos trans f eridos , 

pelo Governo de aco rdo com o PLANO DE APLICAÇÃO, parte in te
grante des t e Convênio ; 

b) FoJnecer e fac ilitar os elementos, 
necessários para que o GOVERNO possa acompanhar a exeéuçãodo 
presente Convênio . 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO: A despesa decorrente da assi 
natura deste Convênio no va l or de Cr$ 13. 000 . 000,00 ( treze 
milhÕes de cruzeiros) , correrá à conta dos rerursos or i undos 
do CONTRATO PROMORAR/BNH/BASA/GTFA - CNV 0051/81 , conforme NO 
TA DE EMPENHO n9 03 emitida em 19 de novembro de 1982 . -

CLÁUSULA QUINTA- LIBERAÇÃO DE RECURSOS : Os r ecursosdes 
tinados à execução do presente CONVÊNIO ser ão liberados de' 
uma so vez , após a assinatura deste Convênio pelas partes coE 
venentes. 

CLÁUSULA SEXTA - DEPÓSITOS E MOVU!ENTAÇÃO DE RECURSOS: 
Os recursos que por força des t e Convênio a CAESA receberá 
enquanto não forem aplicados aos fins a que se destinam, se
rão deposi t ados em conta bancária especial a ser movimen tada 
pela CAESA. 

CLÁUSULA SÉTI~~ - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A CAESA deverá 
prestar conta~ da ·. aplicação dos recursos recebidos no prazo , 
máximo de sessenta (60) dias após o término da vi gência do 
presente Convênio . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA: O presente Convênio terá 
vigência de sessenta (60) dias i partir de sua assinatura P! 
lo GOVERNO e CAESA . 

CLÁUSULA NONA - ALTERAÇÕES : O presente CONV~NIO poderá 
ser alterado, através de aditamento , para fiel cumprimento 
das obrigações deste Termo . 

CLÁUSULA DeCI~~ - RESCISÃO : A inobservância de quais
quer Cláusula ou obr igação do presente Convênio , bem comopor 
motivo de ~onveniências bu por acordo entre as partes conve
nentes, provocará sua imediata rescisão, independente de; 
ação, notificação ou i nterpelação judicial. 

CLÁUSULA DÉCI~~ PRI~!EIRA - FORO: Para dirimir eventuais 
dúvidas, as par t es interessadas elegem o FORO DA CO~!ARCA DE 
~~CAPÁ . 

E, porassi mestaremdeacordo , firmam o present e instrumento 
em cinco (05) vias de i gual teor e forma, para um só efeito, 
na presença de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas . 

Macapá , 03 de novembro de 1982 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

JOSÉ ~~RIA PAPALM PAES 
Diretor - Presidente 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8'} REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG~!ENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTI FICAÇÃO 
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

Pelo present e Edital fica Notificada a Empresa HINERA -
ÇÃO MICHILLES - JOSÉ HUHBERTO tHCHILLES, a tualmente em lugar 
incerto e não sabido , executada nos autos do processo n9 
958/82 em que JOÃO DOS SANTOS DE ANDRADE é exequen t e , que 
aos de~ dias do mês de novembro do ano de 1982 , fo i expedido 
auto de penhora cont ra a executada , para pagamento da impor
tância de Cr$ 342 . 123 , 56 (trezentos e quarenta e dois mil,c~~ 
to e vinte e três cruze iros e cinquenta e seis centavos) nao 
t endo a executada no prazo legal que l he foi marcado , efetu~ 
do o pagamento nem garantido a execução, o Of i c i al de Justi
ça Avaliador desta Junta procedeu, depois de preenchidas as 
forma lidades l esai s , a penhora dos seguintes bens : 03 apare
lhos de ar condicionado , marca admiral ; Um banco de n~deira 
de lei fo rmicado , em perfeito estado ; Um armário de w~deira 
de l e i: formicado , com uma porta e duas divisÇes, em petfe i 
to estado; um fardo de saco; um relógio a pilha, por táti l 
uma balança de pesar minério mar ca record , acompanhada de 12 
pesos ; uma mesa de madeira de lei , polida , com pés _de tubo 
de ferro com Op gavetas fechadas ; dois tambores de ol eo l u -
brificante de 18 ) itros cada um; um aspirador de po , marca 
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eletrolux ; uma cadeira com armação de ferro , revest i~a de 
fio de pl ás tico ; uma mesa de madeira de l ei, polirl a , com pés 
de tubo <!e ferro, com t rês gavetas ; uma cadeira comum, poli
da; uma mesa de.madeira de l ei formicada, com três gavet as ; 
uma mesinha com pés de tubo de ferre niqui l ado; uma manguei
ra de ~proximadamente OS metros de comprimento por 6 em de 
diâmetro; uma cafeteira Halika de 1/2 litro; sete reprodu
çÕes molduradas : um f i chário Zornita; se i s cortinas de pare
de; uma bandeja inoxidável, tamanho médio; quatro xí caras simples, 
com seis supor tes e seis pi res de aço. i noxidável; t r ês copos de vi 
dro simples e um de t amanho médio com s upor te de aço inoxidáve l ; 
um macaco marca ford; uma ma l eta pl ástica ; um funil ; c inco 
cinzeiros ; uma maleta porta- chaves, de madeira de l ei, for 
micada, contendo 22 chaves de diversos tamanhos; cinco depó
sitos plás ticÓs , de lixo; um depósito de l i xo , de l ata e um 
armário de aço de cor cinza, com três portas e quatro divi -
sões , o qual se encontra fechado, possuindo out ros bens em 
seu· i nteri or . Todos os bens se encontram em perfeito es tado. 
Tudo para gar antia da divida referida no mandado, juros de 
mora e cus t as , acrescidos até final. 

~mcapá, 12 de novembro de 1982 . 
EUTON RAMOS 

Diretor de Secre tar i a 

HINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO CONÉRCIO 
GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO A}~PÁ 

JUNTA CONERCIAL DO TERRITORIO FEDERAL DO AI:!MÁ 
DOCUNENTOS DEFERIDOS 

NO MES DE OUTUBR0/ 1982 
PROTEÇÃO AO NONE CO~fERCIAL 

1.079 - ORNIEX S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 9 0000429 4 
Sede-Rua Conde do Pinhal, 80- - Liber 
dade - São Paul o - SP . 

1. 113 - FOTOPTICA LTDA. ... . . . . . . . . . • . . . . . . . . 16 9 0000431 6 
Sede - Rua Conselhei ro Crispinia-49/ 
57 Centro - São Paulo - SP. 

1 . 114 - CONPREBEH S/ A - SUPERNERCADOS. . . . . . . 16 9 0000432 4 
Sede - Av. Narechal Mascar enhas de 
Norai s - 2056 - Recife - PE . 

DOCUMENTOS DE COMPANHIA 

1. 077 - CIMACER S/ A - CmfERCIO E INDUSTRIA DE 
MATERIAL CERÂMICO ......... ........ . . 
Sede - Rodovia Macapá - Nazagão KH 
01 Distr ito Industrial. 

1 .078 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AI:!MÁ -
CEA ............. .. . •• ... . : . . .. . .... . 
Sede - Av . Padre Julio Naria Lomba 
erd- 1900 - Sant a Rita Macapá- AP. 

1.064 - E~WRESA BRASILEI RA DE PESQUI SA AGRO
PECUÁRIA - EMBRAPA-UEPAT-~!acapá .. . .. 
Sede-Av. General Gurj ão-S/N, Nacapá. 

1.119 - IlRill~SA MADEIRAS S.A ....... .. ..... . 
Sede - Rua Senador Fi lintó Muller 
834 Port o de Santana-Nacapá- AP. 

1.1 20- BRill~SA MADEIRAS S/A ........ ..... .. . 
Sede - Rua Senador Filinto Huller 
834 Porto de Santana - tmcapá- AP. 

1.1 17 - IlRUMASA MADEIRAS S/A ..... ......... . . 
Sede - Rua Senador Filinto Nuller 
834 Por to de Santana - tmcapá- AP. 

REGISTRO DE PROCURAÇÃO 

1.091 -De : TRACON EQUIPANENTOS PESADOS LTDA . 
a : Raimundo Gomes Garcia . 

1. 140- De: GRÁFICA SÃO José LTDA ... .. .... . . . 
a : Nário Albini. 

DISTRATO SOCIAL 

1. 069 - LACERDA & CIA ........ .. ....... .. .... . 
Sede - Av . Mendonça Furtado, 106 - Cen 
tral- Macapá-AP . -

1.076- ~~EIRA DIANA LTDA .. . . .... . .. . ..... . 
Sede - Av . Pará - 228 - Pacoval - Na
capá- AP. 

CANCELA}fENTOS 

1.080 - A. ~~TOS ..... .......... .... ...... ... . 
Sede- Rua Comandant e Salvador Diniz' 
700 - Vi la Maia - Macapá-AP. 

1 . 082 - J . RODRIGUES TEIXEIRA ........ : ...... . 
Sede - Ri o Mat api - 1 - Centro - Maca 
pá-AP. 

1. 057 - GABRI EL RODRIGUES DOS SANTOS ...... . . . 
Sede - Rua Tiradentes - 998 - Centra l 
Ma capá- AP . 

PROCESSOS JULGADOS E COLOCADOS EM EXI 
GÊNCIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 1982 

1198 

1199 

1200 

1201 

1202 

1203 

0205 

0206 

0659 

0660 

0742 

0743 

0744 

1. 071 - M. R. SANTOS NELO ..... . ......... . .L REGISTRO 
1. 098 - E. GONES ARAÚJO ................ .j.. .. . ANOTAÇÃO . 
1.083 - NORMÊLIA FREIRE RIBEIRO ........ ~..... .. REGISTRO 
1.136 - M. F. LIMA .. - ............ , .... ......... CANCELA}fENTO 
1.1 37 - M. CASTRO........ ...... ........ ........ ANOTAÇÃO 
1.1 39 - JOMAFRA - EMPRESA COM. IND. E REP. l~DA CONSTITUIÇÃO 
1.1 15 - ESCQSAL - ESCRIT. CONT. SAL. ALCOL.LTDA ALTERAÇÃO 
1.1 43- DUARTECON - DUARTE CQNST . ENG. COM.LTDA ALTERAÇÃO 

PROCESSOS JULGADOS INDEFERIDOS 

1.067- JOSÉ FERNANDES DA SILVA... ...... ....... REGISTRO 
1.072 ~ HERNANI VITOR GUED~ & CIA LTDA .. . ..... CONSTITUIÇÃO 
1. 096 - ANTONIO DOS SANTOS COSTA....... ....... . REGISTRO 

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P0BLICOS 
EXTRATO DE INSTRillfENTO CONTRATUAL 
(ARTIGO 54 DO DECRETO N9 73. 140/73) 

INSTRutfENTO:-Cont rato de Emprei t ada Global n9 108 /82 
SOSP , (Processo n9 1/02286/82) . 

PARTES :- Governo do <erri tório Federal do Amapá e a Fir 
ma CONSTRUTORA E I MOBILIÁRIA ECAPA LTDA. 

OBJETO:- Para .execução dos serviços de construção da 
Unidade Escolar de 19 Gráu de Vila Nova do Bairro do Pacova~ 
nesta c idade. 

VALOR:- Pela execução dos serviços o CONTRATANTE pagará 
ã CONTRATADA a importância de Cr$ 88 . 986.972,00 (oitenta e 
oito milhÕes, novecentos e oitenta e seis mil, novecentos e 
setenta e dois cruzerios). 

PRAZO :- O prazo de concl usão concedido para o t ot al dos 
serviços é de 150 (cento e cincoenta) dia~ consecutivos, con 
tados a partir da prirmeira ordem de servi~o dada pelo CON = 
TRATANTE . 

DOTAÇÃO:- Fica empenhado inicialment e Cr$ 1.990.850,00-
(hum milhão , novecentos e noventa mil , oitocentos e cincoen
ta cr uzeiros), à conta dos recursos oriundos do CONv!NIO n9 
03/82-~fEC/SEPS - Programa/Projeto/Meta : Apoio à Expansão de 
Ofer tas Educacionais "Expansão e Melhoria da Rede Física do 
Ens ino de 19 Gráu"/Construção e AmpliaÇão de Unidades Escol a 
res para o Ensino de 19 Grau, na periferia Urbana~de Macapá= 
Elemento de Des pesa 4110 .00 - Obras e Instalações, confor
me nota de Empenho n9 980 emi t ida em 12- 11.82. 

FUNDA}fENTO DO CONTRATO: O Contrato decorre da autoriza
ção do Exm9. Sr . Governador do TFA, exarada as fl s . 44 do Pro 
cesso n9 1/02286 da Licitação relativa a Tomada de Preços n9 
35/82-CLOS, combinado com o item XVII do Artigo 18 do Decre
to- Lei nQ 411 de 08 de j aneiro de 1969 . 

Hacapá , 18 de novembro de 1982 
EZEQUIAS RIBEIRO DE ASSIS 

Chefe da DAA/SOSP 

CARTÓRIO DE REGISTRO P0BLICO 
PROCL~S DE CASAMENTO 

O Oficial de Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri 
tório Federal do Amapá , República Federativa do Br ?sil, faz 
saber quê pretendem casar: ~~lO RODRIGUES DA SILVÀ com VAL-
DINA DOS SANTOS FURTADO. . 

Ele é f ilho de Raimunda Rodrigues da Silva 

Ela e filha de Martins dos Santos Furtado e de Dulcides 
dos Santos Furtado. 

Quem souber de qual quer impedimento que i niba de casar, 
um com o outro, acuse-o nà forma da Lei. 

Macapá. 17 de novembro de 198f 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Escrevente Autorizada 

PROCL~S DE CASA}fENTO 
O Oficial do Registro Civil da Comar ca de Macapá, Ter. 

Fed . do Amapá , República-Federativa do Brasil , faz saber 
que pretendem se casar: EDSON PEREIRA DIAS E MARIA DE N~ZA-
RÉ LEAL ~!ONTEIRO. . 

El e é filho de Dirceu Cordeiro Dias e .de Raimunda Cor 
deiro Dias . 

Ela é fi l ha d~ Djard Mendes Monteiro e de Maria Regi
na Leal Mont e iro, falecida. 

Quem souber de qualquer i mped imento que os iniba de 
casar , um com o outro , acuse- o na f orma da Lei. 

Macapá , 10 de novembro de 1982. 

HELENISE R. DA C.TORRES 
Escrevente Autorizada· 
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19 de novembro. Dia da Bandeira. 

~ 
<>. 

L-----------------~--~--------~--~~--------------------------------------~~ 

A Bandeira é um dos nossos símbolos nacionais. 
Assim como o hino, o selo e as armas , ela também representa nossa pátria. 

O amor que temos pela nossa Bandeira é uma forma de demonstrar 
o grande amor que temos pelo Brasil. 

Hastear, respeitar e reverenciar a Bandeira não significa apenas cultuar 
o símbolo mas testemunhar a pennanente exaltação da Pátria. 

A Bandeira pode ser hasteada e arriada a qualquer ho·ra do dia ou da noite. 
Normalmente faz-se o hasteamento às 8 horas e o arriamento às 18 horas. 

Durante a noite a Bandeira deve estar devidamente iluminada. 
Todos os brasil~iros devem procurar infonnações sobre a Bandeira, sua 

,· .. . ~ criaÇão, história e grandiosidade. 

Bandeira Nacional: 
a lembranca da Pátria nos traz. 

. Pé .6 


	

