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Secretá rio de Estado do Trabalho e da Promoção Social 
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Secretário de Estado da Agricu ltura e do Abastecimento 
PA ULO CELSO DA SILVA E SOUZA 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública 
ALUIZIO PEREIRA DA SILVA 

GOVERNO DO ESTADO DO AAIAPA 

DECRETO {N) N' 0002 DE 04 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do AmapA, usando das atribulç6es que lhe 
são conferidJJs pelo Artigo 28 da Constitulçllo Federal; § 2 ' ·dO Artigo 14 do 
Ato das DisposiçlJes Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22. 12:81, e tendo em vista os termos do Offcio n9 2291/90-D/0/SEAD, 

RESOLVE: 

Arr. 19 • Fica aprovada a Tabele de Preços constante deste Decreto, 
referente A assinaturas, exemplares avulsos e pub/icaç6es no DiArio Oficial 
do Estado do Amapá, no perfodo de 01.01.91 4 30.06.91. 

Assinstura/MacspA (Semestre: Janeiro A Junho/91) • .. •.•.•. Cr$ 4.000,00 
Assinatura/Outras Cidades (Semestre: Janeiro A Junho/91) • •• • Cr$ 6.000,00 
Exemplares (Unidade} • . . • .• • •..•••.•... . ..••••••.••• Cr$ 50,00 
Exemplares (Untdade atrasado} . • . •• .... .• • •••••. • • . •• • Cr$ 60,00 
Pub/icaç6es • centfmstro de coluna . ... .• • • . • • . • .. ..••.• Cr$ 300,00 
Proclama de Casamento • .• .• ... • . .•••••. .••••..••• •. Cr$ 2.000,00 
Extrato • •• . ... .••••• •. .•....... ••• • . • • •. . • . • ... • • Cr$ 5.000,00 
Edital I Outros . .•••.•••..••. .. • . • •••• • • • ••• • •••. . •. Cr$ 5.000,00 

Art. 2P • Revogam-se as dlsposiçlJes em contrário. 

MacspA-AP, em 04 de j aneiro de 1991. 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

GOVERNO DO ESTADO DO AlifAPI. 

DECRETO (P) N9 0051 DE 04 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amapél, usando das atrlbuiç6es que lhe 
são conferidas pelo Artigo 28 da Constituiç!o Federal, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Dispos/çóes Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n' 41, 
de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 • Exonerar CLODOALDO CARVALHO DO NASCIMENTO, do 
cargo em comissão de Assessor, Código DAS-102.1, da Secretaria de Edu· 
caçao e Cultura. 

Ar!· 29 • Revogam-se as disposiçlJes em contrário. 

Macapá-AP, em 04 de janeiro de 1991. 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Dr. 

Prof. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

A udit or do Governo do Estado 
JOSÉ VERISSIMO TAVARES 

Secretário do estado da Educação Cultura e Esporte 
ANTONNEI PINTO LIMA 

Secr eU rio do Estado da Fazenda 
JANARY CARVÃO NUNES 

Secretdri o de Estado de Obras e da Infra· Estrutura 
RICARDO OTERO AMOEDO SENIOR 

Secretd ri o de Estado da Saúdo 
OSVALDO ALVES TEIXEIRA 

Secretdrlo de Estado do Assuntos Extrao rdlndr ios 
ROBERTO GARCIA SALMERON 

GOVERNO DO ESTADO DO AIW'A 

DECRETO (P) 119 0052 DE 04 DE JANEIRO DE 1991 

O Governador do Estado do Amap4, usando das stribulç6es que lhe 
s!o conferidas pelo Artigo 28 de Consti/ulç!o Federe/, § 29 do Artigo 14 do 
Ato das Disposiç6es Constitucionais Transitórias e Lei Complementar n9 41, 
de 22.12.81, 

RESOLVE: 

Art. 19 ·Nomear MANOEL MARIA GOMES DA COSTA, piJ(s exercer 
o cargo em comlss!o de Assessor, Código DAS-102. 1, da Secretar/a de 
Educsç!o e Cultura. 

Art. 29 • Revogam-se as disposlç6es em contrArio. 

MacspA-AP, em 04 de janeiro de 1991. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Govemadol 

GOVERNO DO ESTADO DO NltAPA 
SECRETAniA DE ESTADO DA SAdDE 

CONTRATO N2 02/90- SESA . 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEffiAM O GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPA E A FIRMA ACINOX - AÇO INOXIMvt:L S.A., PARA OS 
FINS NELE DEUARAOOS , 

O GOVERNO 00 ESTADO DO AMAPl( neste ato represen tado pe 
l o seu Gover nador , Senhor JOS~ GIL TON PINTO GARCIA daqui~ 
diante â:lnomi nado simpl esnente CONTRATANTE e a firmaACINOX 
AÇO INOXIM\it:L S/a, sediada em Belém-Pará à Rodcilliia ARTUR 
BERNARDES , nº 268, Tel éqrafo....__cQ11 f ilial nes ta capi tal a 
Rua Tiradentes, nº :?68, Sala M, inscrita no C. G. C/ MF sob o 
nº OS,D53 . J.J4/0003-72 , neste ato repre1:entado pelo seu pro 
curador, Senhor JOÃO ALVES MEIRELES NETO , Brasilei r o, ca~ 
do, portador da Carteira de I dentidade nº 341EB28-0/FP/ RJ 
e CPF nº 36393126?-8? , residente e dcrniciliado nesta cida
oo a Av. Raimundo Al vares da costa, n!! 2Ee6, conforme in&
trumento de procuração incluso, doravan te dencrni nado Sim-
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pl esmente CONlRATADO , resolvem de comum acordo firmar o 
presente CONlRATD me diante cl á usul as e condiçÕes segui ntes 

a..AUSU!lA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL: O _presente 
CONlRATD encontra amparo l egai no que estabelece o artigo 
14 , .'§ 2~ do Ato das Disposições Constitucionais- Transit o -
rias e Lei Complementar nº 41, de 22 de dezembro de 1981 , e 
decorre da concorrência ri~ 001/90, realizada pela Comissão 
Permanente de Lici'tação da S~cretaria de Estado ~ sáú
de , nos termos do artigo 20, I do Decreto-Lei n~ 2 ,300 , de 
21. 11 .86. 

QÁLJSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO: O objetivo do presen
te CONTrlATO é a aquisi ção com a elaboração de projetos, e 
instalação dos equipamentos hospital ares destinados ao De~ 
tro- Cirúrgico Pediátrico da Secretaria de Es.tado da SaÚ
de, descri t os e caracter izados na Nota de Empenho nº ••• ; •• 
093c6 , emitida em 30 de outubro de 1990 , que pa ssa a fazer 
parte integrante e inseparável deste instrumento , 

QÁUSULA TERCEIRA - [li\ OOCUMENTAÇ)!.O CDNlRA TUAL: Os se 
guin t es documentos de conhecimento das part e s contratan tes 
rubricados , .fazem párte integrante do pre sente CONTRATO , p~ 
r a os mesmo efeitos : 

a ) Edital de Concor rência n~ 01/90- CPL/SES . 

b) Proposta Técnica e de Preços do Contratado. 

3 . 1. No caso de haver divergência na interpretação da 
documentação contratual a or dem de prevalência da mesma se 
rá em primei ro lugar o Edi ta l e seus anexos , em segundo o 
Con tra to , e em terceiro a proposta do CONTRATADO . 

CLÁUSULA QUARTA ·- 08RIGAÇ0ES DO CONTRATANTE : 

a) Al ocar recursos no val or de Cr$ 34.952 , 7?2 , 03 ( Tri~ 
ta e Quatro MilhÕes , ;~ovecentos e Cinquenta e Dois Mil, Se 
tecentos e Setenta e Dois Cruzeiros e Três Centavos), par~ 
atender ao objetivo dest e CONTRATO . 

b) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos equipamentos 
e peças, a montagem , a instalação e os testes de funciona
mento , nos respectivos locais. 

c) Designar uma Comissão compos ta por técnicos da Se
cretar±~ de Estado da SaÚde , para proceder o r ecebimento 
provisÓrio e defi nitivo do objeto deste Con trato, observa
dos os pr azos e condiçÕes e stabeleci dos n.a Cláusul a NONA 
deste instrumento, 

CLÁUSULA QUI NTA - DBRIGAÇ0ES DO CONTRATADO: 

a) Fornecer, transportar , seguir , mon tar, instalar e 
executar os t estes dos equi pamentos objeto deste Contra7 

to , no prazo má ximo de vinte (20) dias consecutivos, con~ 
do da assinatura do Contra to , nos locais pré-definidos pe
l o Contratante • 

b) Pres tar a~sistência t~cnicas aos equipame ntos du
rante o prazo de gar antia de fabricação e até o tél'fliino da 
vida Útil dos mesmos , 

c) Entregar ao CONTRATANTE os correspondentes Termos 
de Gar antia d~s equipamen t os fornecidos . 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE PELOS EQUIPAMEN
TOS E ENCARGOS 

6 . 1 . A armazenagem , fretes, seguros e demais encargos 
nao descri tos nesta Cláusula são de reponsabilidade do CD!i 
TRATADO. 

6 .2 . A assistência técnica dEis equipamentos duran te o 
perÍodo de Garantia , será f~ita pelo CONTRATADO ou repre ·
sentante deste, apÓs prévia aprovação do CONTRATANTE , po-

-.., 

~. sempre sob a responsabilidade direta do CONlRATADO. 

6 . 3 . O CONTRATADO é o _responsável dir eto pelos servi
ços de desembalagem , manuseio e transporte horizontal e .ver 
tical dos ~quipamentos nos l ocais de instalação, garantin:::: 
do e responsabi lizando- se pela correta execução de tai 's se!: 
viços e pelo perfeito desempenho dos equi pamentos . Para tan 
to, o Contratado deverá ma nter no local de i nstalação ·da; 
equipamentos, sob suas expensas, pessoa l tiabili tado e .em 

. nÚmero sufi ciente . 

6 . 4 . O CONTRATADO é o responsável direto pe l os servi 
ços de ligação dos equipamentos, nas diversas f ontes (ele
tri cidade_' água) bem como de calibração, control e , testes 
e colocação dos mesmos em perfeita condiçÕes de funci ona -
menta, nos termos da documentação técnica, de normas téc
ni cas e/ou segurartça pertinentes . 

5 . 5 . ApÓs a montagem e instalação dos equipamentos , o 
CDNlRATADD deverá efetuar os testes de funci onamento dos 
mesmos , acompanhados de representantes do CONTRATANTE . As 
fa l has e defei tos eventualmente encontrados deverão . ser 
pron tamente repar ados pelo CONTRATADO , ou o equipamento s u 
bstituÍdo , sem Ônus para o CONTRATANTE, Caso o defeito nã~ 
possa ser cm,rigido no local, ocorrerá por conta do CONTA~ 
TADD toga o Ônus decorrente da remoção do equipamento para 
a fábrica , reparo ou substituição e r etorno ao local de i ns 
talação . · -

6 ,6 , O CONTRATADO nos termos da Legislação Brasi lei -
ra, artigos 1101 a 1106 do CÓdigo Civil, r e_sponsabilizar
se-~ por vÍcios e/ ou defei:i::os à cultos que even"t ualmente sur 
girem nos equipamentos e/ou peças vendidas com ba~e no pr~ 
sente Contrato, incl usive os fabricados por terceiros . 

CLÁUSULA S~TIMA - DA ASSIST~NCIA ~CNICA APÚS A GARAN 
TIA: A assis tência técnica preventiva e corr etiva apÓs a 
garantia não está i nclusa neste Contrato , e será prestada 
mediante Contrato especÍfico a ser firmado porteriormente. 

CLÁUSULA OITAVA - CAUÇÃO DE EXECUÇÃO: Parafl garantia 
da fiel e perfei ta execução deste Contrato, o ' · C(!JNTRATADD 
prestou Caução no valor de Cr$ 1 . 747 .638 ,60 (Hum Mil hão , S~ 
te centos e Quarenta e Sete Mil , sei centos e Trinta e Oi to 
Cruzados e Sessenta Centavos) median te Carta F.id~jussÓria 

ES~ADO DO AMAPÁ 
Dlf.RtO OFICIAL 

Diretor do Departamento de Imprensa Oficial 
Dr. JOSÉ LUIZ BEZERRA PACHECO 

Chefe da Divisão de Custos 
Sr. MANOEL MONTE DE ALMEIDA 

Chefe da Divisão de Distribuição 
Dr!. TELMA M! CALIXTO DOS S. DE OLIVEIRA 

Chefe da Div. Publicações e A. Gráficas 
Sr. JECONIAS ALVES DE ARAÚJO 

ORIGINAIS 
Os textos enviados à publicação deverão ser datilografados e 
acompanhados de oficio ou memoran do. 
O _Diário Olicial do Estado do Amapá poderá ser encontrado para 
le.llu ra nas Representações do Governo do Amapá em Brasfl ia/D F 
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

Ho rário : Das 
07:30 ãs 12:00 horas 

14:00 às 17:30 ho ras 

PREÇOS - PUBUCAÇÕES 
• Pub licações po r ce'nttm etros de 

colu na • . . . . • • • . . . . . • . • . • • • • . . • . . . . Cr$ 300,00 

PREÇOS DAS ASSINATURAS 
: ~acapá .... .......... .. .... .. ....... . 

utras Cidades •• • • . •..• . •.......••.• 
• As assinaturas são semestrais e 

vencfveis em 30 de junho ã 31 de dezembro. 
: ~r.eço do Exemplar .. 1 

•••• , . , • , • •••••• ••• 

um cro atrasado .... ..... .. ...... , . . . 

RECLAMAÇÕES 

CrS 4.000,00 
Cr$ 6.000,00 

Cr$ 
Cr$ 

50,00 
60, 00 

Deverão ser dir igidas por escrito ao Diretor d e Imp rensa Oficial do 
Estado do ~ma pá, até 8 d ias após a publicação 

Assina tura: Telefone(096) 222-6364.- 223·3444-Ramais 176- 177 • 178 
Rua: c andido Mandos, n~ 458- Contro 

Maca pll - Estado 'do Amap6 
CEP 68900 

•' 
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correpondente a '3'/. (cinco por cento) do valor deste Contr~ 
to , que lhe será devolvida até oi to ( OB) dias apÓs o cumpr~ 
menta dos termos contratuais , sem reajustamento, jurose/ou 
correções monetárias. 

CLfiUSULA N~~A - DAS CONOIÇ0ES E PRAZOS DE RECEBIMENTO 
O ob~eto deste Contrato será recebido pelo CONTRATANTE: 

a) PROVISORIAMENTE , para efeito de verificação , no pr~ 
zo máximo de cinco ( 05) dias Úteis contado da da ta de entr~ 
ga dos equipamentos de .conformidade com as especificações 
constantes do ANEXO I , e as instalaçÕes confor.ne o projeto 
apresenta do pela CONTRATADA . 

b) Definitivamente , a pÓs a verificação do fornecimen
to , instalação , testes e sua conseqUên i:B aceitação pelo COt:! 
TRArr\,,TE , no prazo máximo de dez (lO) dias , contado da data 
do recebimento proviSÓrio . 

c) O recebimento a que se refere esta cláusula sérá 
feito pela Comissão especialmente designada para essa ·,'fi~ 
lidade , mediante termo circunstanciado onde serão eiencados 
todas as situações do respectivo recebimento . 

CLÁUSULA OCCIMA - DA li1i<CULAÇIIO DO PESSOAL: Será dire 
tamen te vinculado a CONTRATADA , o pessoal que a qualquer ti 
tulo vier a ser utilizado na execução do objeto deste Con
tra to , não tendo com o CONTRATANTE r elação jurÍdica de qua,! 
quer natureza . 

CLfiUSULA D~CIMA-PRIMEI1iA - DA DDTAÇIIO: A despesa de
cort'ente deste Contrato, no valor de Cr$ 34 .952 1 772 ,03 
(Trinta e Quatro MilhÕes, Novecentos e Cinquenta e Dois 
Mil, Setecentos e Setenta e Dois Cruzeiros e Três Centa-
vos) orrerá a conta do Programa l37542Bl- 339 Desenvolvi -
menta do Setor de SaÚde - F . P. E., Elemento de Despesa •• ••. 
4120 .00 , consoante Nota de Empenho n2 09389 , emitida em .l1 
de outubro de 1990 . 

CLÁUSULA OÉCIMA- SEGUNúA - DO PREÇO E CDNDIÇOES DE PA
GAME.~TO : Pelo perfeito e fiel fornecímento doseq1,1i'pamentos 
hospitalares com suas respectivas i nstalaçÕes, constante do 

ANEXO I , o CONTRATANTE pagará ã CONTRATADA a quantia de ••• 
Cr$ 34.952 . 772 ,03 (Tri nta e Quatro Mi l hÕes , Novecentos e 
Cinquenta e Dois Mi l , Setecentos e Setenta e DoisOruzeiros 
e Três Centavos) devidS.mente reajustado , no prazo máximo de 

trinta ( 30) dias , contado do T~> mo de Re.cebimento Defini~ 
vo do objeto , mediante a apresentação das faturas de preço 
inicial e de reajustamento acompanhadas das respectivas N~ 
tas Fiscais dos equiparpentos e certificados de garantia de 
fabricação , do certificado de recebimento definitivo dos 
equipamentos e do comprovante de recolhimento dos Impostos 
sobré Serviços de Qualquer Natureza junto á Prefeitura Mu~ 
nicipal , referentes aos serviços e instalações dos equipa
mentos. 

CLÁUSULA OCCIMA- TERCEIRA - DO REAJUSTM~ENTD : O reajus 
tamento de preços a quése refere a Cláusula oécima-Segun~ 
sera calculado de acordo com a seguinte fÓrmula: 

R = _..=I:=i _-__::Ir.Jl_.J.. onde : 

Ip 

R ~ o valor do reajuste procurado ; 

V ~ o preço inicial a ser reajustado ; 

Ip = ~ o Índii:e setorial de. preços informado pela 
Fundaçãq GetÚlio Vargas , ou rpensalJnente publicado em sua 
Hevista Conjuntura Econômica , segundo os Índices Econômi -
cos - ~tacado - Preços por Atacado , Disponibilidade inter
na - Brasil .:. Be ns de Produção - Máquinas , veí culos e equ! 
parpentos , Coluna 13 - Total, correspondente ao mês em que 
ocorrer a reunião das PROROSTAS DE PREÇOS . 

li = ~ o Índice setorial de preços informado pela Fu!! 

dação GetÚlio Vargas , ou mensalJnente publicado em sua Re; 
vista Conjuntura Econômica , segundo os Índices E.::onômicas -
Atacado - Preços por Atacado - Disponibilidade Interna 
Brasil - Bens de Produção - Máquinas , veÍ culos e ~q!4pa
mento , coluna 13 - Total, , correspondente ao Último dia do 
mês em que ocorrer o fornecimento dos equipamentos com suas 
respectivas instalaçÕes para efei to de r eajuste. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA - Enquanto não informados ou divul 
gados os Ídices coz:responden':e ao mês em que ocorreu o fo!: 
necimento com suas respectivas instalações, o reajuste ser 
á calculado de acordo com o Último Í ndice conhecido, cabe;;
do I quandO publicadOS OS Í ndiCeS defini ti VOS, a COrrerãO~ 
cál culo, sendo que faturamentos finais , todos os Índices~ 
tilizados serão obrigatoriamente os defini ti vos que forem 
publicados . 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA INDENIZAÇÃO POR ATRAZD DE 
PAGAMENTO A indenização por atraso de pagamento será efe
t uada conforme dispÕe o artigo 42 , § 32 da Le i federal n2 
7. 801 , de 11 de julho de 1900 , e aplicada para o péríodo 
compreendido entre o mês do adimplemento da obrigações que 
l be deu origem e o mês do seu efetivo pagamento, · de.~~endo 
ser cal culado com base na seguinte fÓrmula : 

I v li - ~ 
Ip li 

I = ~ o valor da indenização procurada; 

v = ~ o valor da fa tura a ser i ndenizada; 

Ip = ~ o Índi~ inicial, correspondente ao BTN - Bônus 
do Tesouro Nacional, do mês em que a fatura a ser 
i ndenizada ter si do paga ; 

Ii = ~ o valor do BTN - BÔnus do Tesouro Nacional re~ 
tivo ao mês em que ocorrer o efetivo pagamento da 
fatura a ser indenizada ; 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA - Somente haverá pagamento de rea
justamento e de indenização de faturas , se o prazo avença
do neste G.MTRATO estiver sendo obedecida e desde que o CO~ 
TRATADO não seja o agente motivador do a traso no cumprime!! 
to da obrigação assumida . 

CLÁUSU~ OCCIMA-QUINTA - DAS PENALIDADES E MULTAS , 

15.1. Pela inexecução t otal ou parciais do objeto de~ 
te Contrato , poderão ser aplicados ao CONTRATADO fuedÍilllThE! 
te as sanções previstas nos art . 71 a 74 do Decreto-Lei n2 
2 .300 , de 21 .11.86. 

15.2 . A CONTRATADA ficará sujeita à multa de '3'/. (ci!,! 
co por cento) sobre o valor global do Contrato, por Chtla 
dia ·de atraso no Cl.I11Primento do prazo estabelecido na cláu 
sula Quinta , letra "a", para o fornecimento e instalaçã;; 
dos equipamentos. 

a.ÁUSULA OCCIMA- SEXTA - DA VI~NCIA: O presente Con,.. 
trato t erá vigência a partir da data de sua assinatura e 
vigorará até o cumprimento integral de todas as obrigações 
estabelecidas pelas Cláusulas e Sub-Cláusulas. 

clfiUaJLA OCCIMA- SÜIMA - DA RESCisiiO: O presente Con 
trato poderá ser rescindido pelas partes em virtude de i n; . - .., 
dimplemento de quaisquer de suas Clausulas e condiçoes, f!, 
cando explicitamente reconhecimento pelo UJNTRATADO, os ~ 

rei tos do CONTRATANlE em caso de rescisão Administrativa p~ 
vista no Decreto- Lei n2 2 .300, de 21 de novembro de 1986, 

a.ÁUSULA OCCIMA-OITAVA - DAS OISPOSIÇrES GffiAIS: O COt:! 
TRATADO fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contra 
tuais , os acréscimos ou suspensões que se venha a faze; 
nas aquisiçÕes dos equipamentos objeto deste Contrato, até 
o limite de 2'3'/. (vinte e cinco por cento) do val or do Con
trato. 
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CLÁUSULA ~CIMA-NONA - DA Pl.J8L!CAÇÃO: A publi cação do 
presente Contrato no Diário Oficial do Estado do Amapá, se 
rá feita no prazo de vinte dias consecutivo s , contado da 
data de sua assinatura , 

CLÚSULA VI~SIMA - DO FÓ'lO: Fica eleito do FÓro da Co 
marca de Macapá, com renúncia e>q:Jressa de qualquer outro,pa 
ra dirimir quaisquer dÚvidas surg·idas na execução deste Co_Q 
trato, 

E; por estarem assim j ustos e . ~ontratados, assinam o 
presente Termo Contra tual e.m .oito (08) vias, na presença de 
duas testemunhas 

Macapá- Ap, 07 de novembro de 1990 , 

ar. JOS~ GILTON PINTO GARCIA 
Contratante 

ar. OSVALDO ALVES TEIXEIRA JOÃJ ALVES MEIRELES NETO 
Secretário de Estado ·da SaÚde Contratado 

TESTEMUNHAS: Ilégives 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

SECRETARIA DE SAÚDE 

CONTRATO N2 03/90-SESA . 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAP.Á neste a to representado pe 

lo seu Goverdador, Senhor JOS~ GIL TDN PIN TO GARCIA e·rnman te d; 
r.uJminadci.siJmplesmente CONTRATANTE e a Firma ACINOX-AÇO INOXI: 
~VEL S;A. sediada em Belém , Pará à RodoviaAR TLR BERNAROES 1n 2 
268, Telegrafo , com f ilia l nesta capital a r iJa Tiradentes 
ne, ·n a, sala M, inscrita no C.G.C/MF sob o ne , 09)63 114/ 
0003-72 nes te ato representado pelo seu procurador , Senhor 
JOÃO ALVES WEIRELES NETO, brasileiro , casado , portador da 
·carteira de Identidade ne 3410028-0/FP/RJ e CPF nº , .. . , . ~-
363 ,~31.267-87 , residente e domiciliado nesta ci dade a A~ 
nida Raimundo alvares da Costa , nº, 2EB6 , conforme instru: 
menta de procuração incluso, doravante denomi na do s imples
mente CONTRATADO resolvem de comum acordo firmar o presen
te CONTRATO mediante as cl áusulas e condiçÕes seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA + DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente 
CONTRATO encontra amparo legal no que estabelece o ar:Q.go 
14

1 
§ 22 . do Ato das DisposiçÕes Consti tucionais TransitÓ

rias e' l ei Complementar n e • 41, de 22 de dezembro de 1981, e 

decorre da Concorrência ne . 001/90 , realizada pela Comi"ssão · 
Per:manente de Licitação da Secretaria de SaÚde , nos termos 
do artigo, 20 I do Decreto- Lei ne_ 2 ,300 de 21 .11.86, 

CLÁUSULÀ SEGUNDA - DO OB.ETIVO : O qbj~tivo do presente 
CBNTRATO é a aquisição com elaboração de projet os, e insta 
lação dos equipamentos e materiais hospitalares destinado; 
ao Centro de Fi sioterapia da Secretaria de Estado da SaÚde 

_ e descri tos e caracterizados na Nota de Empenho nº . 09387, 
·emitida em 3D de outubro de 1990 , que passa a fazer par t e 
integrante e i nseparável deste documento , 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL: Os se 
guintes documentos de conhecimento das partes .contratan te , 

rubricados , f azem parte integrante do presente CONTRATO, p~ 
ra o s mesmo efeitos: 

a) Edital de Concorrência ne , 01/90-CPL/SESA , 

b) Propos ta Técnica e de Preços do CONTRATADO, 

3 ,1. No caso de haver divergência na i nterpretação da 
documentação contratua l a ordem de prevalênci a da mesma S6 

ra em primeiro lugar o Edital e 5eus anexos, em segundo o 

ltontrato, e em terceiro a proposta do CONTRATADO. 

CLÁÚSULA QUARTA OBRIGAÇ0ES DO CONTRATANTE: 

a) Alocar r ecursos no valor de Cr$ 18 . 668,688,54 (de
zoito milhÕes, seiscentos e sessenta e oito mil , seiscentos 
e oitenta e afta cruzeiros e cinquenta e quatro centavos ) 
para atender ao objetivo deste CONTRATO . 

b) Acompanhar e f iscalizar a entrega dos equipamentos 

e peças, a montagem , a instalação e os testes de f unciona _ 
menta nos respectivos l ocais. 

c} Designar uma Comissão , composta por técnicos da Se 
cre:aria de Estado da SaÚde para proceder' o recebimento pro 
visaria e defini tive do objeto deste contrato, observados 
os pra~os e condições estabelecidos na c l áusula nona deste 
instrumento, 

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

a) Fornecer, transportar , segurar , montar , i nstalar , e 
executar os testes dos equipamentos objeto deste CONTRA ro . ' 
no prazo maximo de 20 (vinte} dias consecutivos, contado da 

a ssinatura do CONTRArD , nos locais pré- definidos pelo CON
TRATANTE. 

b) Prestar assistência técnica aos equipamentos duran 
te o prazo de garatia de fabricação e até o término da vi: 
da Útil dos mesmos. 

c} ~ntregar ao CONTRATANTE os corresppndentes rermos 
de Garantia dos equipamentos fornecidos , 

CLÁUSULA SEXfA- DA RESPONSABILIDADE PELOS EQUIPAMEN
TOS E ENCARGOS: 

6 .1. A armazenagem , fretes , seguros e de~ais encargos 
nao descri tos nesta cláusula são de responsabilidade do CON 

TRATADO . 

6 . 2 . A assistência técnica dos equipamentos dur ante o 
' . per1odo de garantia , serão feita pelo CONTRATADO ou repre-

sentante deste , apÓs prévia aprovação do CONTRATANTE, po
rem sempre sob a responsabilidade direta do CONTRATADO. 

6 ,3 , O CONTRA TAOO é o responsável direto pelos servi
ços de desembalagem , manuseio e transporte hori zontal e ver 

tical dos equipamentos ~os locais de instalação, garan tin~ 
do e responsabilizando-se pela correta execução de tais ser 
viços e pelo perfei to desempenho dos equipamento s . Para ta~ 
to , o CONTRATADO deverá manter no l ocal de instalação do; 
equipamentos, sob suas expensas, pessoal habilitado e em nu 
mer o suficiente . 

6 . 4 . O CONTRATADO é o responsável direto pelos servi 

ços de ligação dos equipamentos, nas di versas fontes (ele
tricidade, água) bem como de calibração, control e , teste e 
colocação dos mesmo em perfeita condiçÕes de funcionamento 

nos termos da documentação técnica , de normas técnicas e/ ou 
segurança pertinentes . 

6 . 5 . ApÓs a montag~~ e instal ação dos equi pamentos 0 

CONTRATADO deverá efetuar os .testes de f uncionamento ~os 
mesmos, acompanhados de representantes do CONTRATANTE. As 
falhas e defeitos eventualmente encontrados deverão ser 
prontamente repara dos pelo CONTRA rADD , ou equipamen t o subs 
tituido , sem Ônus para o CONTRA~ANTE. Cãso o defeito não 
possa ser corrigido no loca:). , t:orrerá por conta do CCNTRA

TA~ t~do o Ônus decor rente da remoção do equipamento para 
a fa~1ca , reparo ou substitui ção e r etorno ao l ocal de ins 
talaçao. 

6.6. O CONTRATADO nos termos da Leg;j,slação Civil Bra

sileira ~ artig~s 1101 a 1106 do CÓdigo Civil , responsabili 
zar-se-a por Vlcios e/ou def eitos ocultos que eventualmen: 
te surgirem nos equipamentos e/ou peças vendidas com ~se 
no presente-CONTRATO , inclusive os fabricados por : tercéi-
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ros. 

a..ÁUSULA S~TIMA - DA ASSIS~NCIA ~CNICA APÓS A GAR~ 
TIA : A assistência Técnica preventiva e corretiva apÓs a 
garantia não está inclusa neste aJNTRATO , e será ·prestada 
mediante CONTRATO espeCÍfico a ser firmado posteriormente.:_ 

a..ÁUSULA OITAVA - CAUÇÃO E EXECUÇÃO: Para garantia da 
fiel e perfeita execução deste CONTRATO , o CONTRATADO pre~ 
tou CAUÇÃO no valor de Cr$ 433 . 434 ,42 (quatrocentrose tr'i~ 
ta e três mil , quatrocentos e trinta e quatro cruzeiros e 
quarenta e dois centavos) em Carta FidejusSÓria correspon
dente a 9'/o (cinco por cento) do valor deste CONTRATO, que 
lhe será devolvida até 08 (oito) dias apÓs o cumprimento 
dos termos contratuais, sem reajustamento , juros e/ou cor
reções monetárias . 

a..ÁUSULA NONA - DAS CONDiçOES E ffi AZOS DE RECEBIMENTO 
O objeto deste CONTRA TO será recebido pe l o CONTRATANTE : 

a) ffiOVISrniAMENTE , para efeito de verificação , mo pr~ 
zo máximo de 05 (cinco) dias ÚÍteis , contado da data de en~ 
trega dos equipamentos de conformidade com as especifica -
ções constantes do Anexo I , e as instalações conforme pro
jeto apresentado pela CONTRATADA . 

b) DEFINITIVAMENTE , apÓs a verificação do fornecimen
to , instalação , testes e sua consequente aceitaçãopeloCO~ 
TRATANTE , no prazo máximo de 10 (dez) dias , contado da da
ta do recebimento provisÓrio . 

c) O r ecebimento a que se refere esta cláusula sérá 
fei to pel a Comissão especialmente designada para essa fina 
!idade , mediante termo circunstanciado onde serão elenca
das as situações do ·respectivo r ecebimento . 

a..ÁUSULA ~CIMA - DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL : Será dir~ 
tamente vinculado à CONTRATADA , o pessoal que a qualquer ti 
tul o vier a ser utilizado na execução do objeto deste CON
TRATO . não tendo com o CONTRATANTE relação juddica de qua_! 
quer natureza . 

a..ÁUSULA OCCIMA- ffiiMEIRA - DA DOTAÇÃO : A despesa deco!: 
rente deste CONTRATO , no . valor de Cr$ 18 . 668 . 688 , 54 ( dezo~ 
to milhÕes , seiscentos e sessenta e oito mil, seiscentos e 
oitenta e oito cruzeiros e cinquenta e quatro centavos)co!: 
rerá a conta dos recursos do SUDS/ AP-081, Elemento de Des
pesa 4120 , Programa 13754281- 339/0esenvol vimento do Setor 
de SaÚde, consoante Nota de Empenho nº. 09387, emitida em 
3D de outubro de 1990 . 

a..ÁUSULA ~CIMA - SEGUNDA : DO ffiEÇD E CONOiçCES DE 
PAGAMENTO: Pelo perfeito e fiel fornecimento dos equipame~ 
tos hospitalares com suas respectivas instalaç::íes, cons~ 

tes do Anexo I , o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quan
tia de Cr:$ 18 . 668 . 688 , 54 (dezoito milhÕes, seicentos e se~ 
senta e oito , mil , seiscentos e oitenta e oito cruzeiros e 
cinquenta e quatro centavos) devidamente reajustado, no pr.s!. 
zo máximo de 3D (trinta) dias, contado do Termo de Recebi 
mento Definitivo do objeto , mediante a apresentação das f~ 
turas de preços inicial e de reajustamento accmpanhadas das 
respectivas Notas Fiscais dos equipamentos e certificados 
de garantia de f abricação , cb certificado de recebimento~ 
fini tivo dos equipamentos e do ccmprovante de recolhimento 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza junto à Pr~ 
feitura M.uni cipal, referente aos serviços e instalações dos 
equipamer. tos. 

CLÁUSULA ~CIMA-TERCEIRA- DO REAJUSTAMENTO : O reajus 
tamento de preços a que se refere a cláusula oécima-Segun: 
da será calculado de acordo cem a seguinte fÓrmula:. 

R = V -=.:I~::..· -...,..-~I~"---
I~ 

onde: 

R ~ o valor do reajustamento procurado ; 

v = ~ o preço ini cial a ser reajustado; 

!~ ~ o indice setorial de preços i nformado pela Fun
dação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicado em 
sua Revista Conjuntura Econânica, segundo os Índ! 

ces Econânicos - Atacado - Preços por atacado - disponibi
lidade interna - Brasil - Bens de produção - máquinas, ve~ 
culos e equipamentos, Coluna 13 - Total , correspondente ao 
mês em que ocorrer a reunião de recebimento das Propastas 
de preços. 

Ip = ~ o Índice setorial de preços informadospelaFu~ 
dação Getúlio Vargas, ou mensalmente publicada em sua Re.:. 
vista Conjuntura Econômica, segundo os Í ndces Econômicos
Atacado- Preços por atacado - disponibilidade .'i ntarna- Brasil 
Bens de Produ.ção - máquinas, veiculas e equipamen tos, Col!:!_ 
na 13 - Total, correspondente ao ultimo dia do mês em =lUe 
ocorrer o fornecimento dos equipamentos com suas respecti
vas instalações para efeitos de reajuste. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA : Enquan to não informados ou diwl
gados os Índices correspondentes ao mês em que ocorrer o 
fornecimento com suas respectivas instalaçÕes, o . ·reejuste 
será calcul ado de acordo com o Último Índice conhecido , ~ 
bendo, quando publicados os Índices definitivos, acorreção 
de cálculo, sendo que , nos faturamen t os finais, todos os 
Í ndices utilizados serão obrigatoriamente os def ini ti vos 
que f~rem publicados. 

CLÁUSULA CÉ:CIMA QUARTA : DA INIENIZAÇÃO PÇJ1 A TRASD DE 
PAGAMENTO: A indeni-zação por atraso de pagamento será efe
tuada conforme dispÕe o artigo 4º ., § 3Q . da Lei Federal ng 
7.801, de 11 de julho de 1989 , e aplicada para o pé:éíodo 
compreendido entre o mês do adimplemento da obrigação que 
l he deu origem e o mês do seu efetivo pagamento , ·devendo 
ser cal culado com base na seguinte fÓrmula: 

I = V • li Ip onde : 

Ip 

I = ~ o valor da indenização procurada; 

V ~ o valor da fatura a ser indenizada; 

I~ ~ o Í ndice inicial, correspondente ao BTN - Bônus 
do Tesouro Nacional, do mês em que a fatura a ser 
indenizada dever ia ter sido paga; 

Ii ~ o valor do BTN - BÔnus do .Tesouro Nacional re~ 
tivo ao mês em que ocorrer o efetivo pagamento da 
fatura a ser i ndenizada. 

SUB-CLÁUSULA ÚNICA - Somente haverá pagamento de rea
justamento e de indenização de faturas, se o prazo avença
do neste CONTRA.TO estiver sendo obedeci do e desde que o CO.!' 
TRATADO não seja o agente motivador do atraso no 
menta 0a obrigação assumida . 

cunpri-

CLÁUSULA OCCIMA-QUINTA - DAS PENALIDADES E MULTAS: 

15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto des
te CONTRATO, poderão ser aplicados ao OONTRATAOOi'nadiinple~ 
te as sanções previstas nos artigos 71 a 74 dp Decreto-lei 
n2, 2.300 , de 21.11.86 , 

15.2 . A CONTRATADA fi cará sujeita à multa de 9'/o (cin-
co por certo) sobre o valor qlobal do CONTRATO, pÔr cada 
dia de atraso no c1..111primento , do prazo estabelecido na 
Cláusula Quinta, letra "a", para o fornecimento<e instal a
çao dos equipamentos. 

, a..ÁUSULA ~CIMA-SEXTA - DA V!GtNCIA : O presente CON-
TRATO terá vigência a partir da data de sua assinatura e 
vigorará até o cumprimen to integral de todas as obrigações 
estabelecidas pelas Cláusulas e sub-cláusulas. 

a..ÁUSULA 0CCIMA-S~TIMA - DA RESCISÃO: O presente CON-



Maca~07 -0.1-91 DIÁRIO OFICIAL · Pág. 6 

·mA TO poderá ser r escindido pelas partes, em virtude .de 
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas e condições 
ficando explicitamente reconhecido pelo CONTRATADO, os di
reitos do CONTRATANTE em caso de rescisão ,. ·administrativa 
pre·"ista no Decreto-lei n2 , 2.300, de 21 de novembro de 

1986. 

CLÁUSULA DÉCI MA- OITAVA - DAS DISPOSIÇ{)ES GERAIS: O Con
tra tado fica obrigado a aceitar nas mesmas condiçÕes con
tratuais , os acréscimos ou supressões que se venha a faze.r 
nas aquisiçÕes dos equipamentos objeto deste CONTRATO, até 
o limite de 2fi/o (vinte e cinco por cento} do valor do CCN
TRATO . 

CLÁUSULA DtCIMA- NONA ~ DA PUBLICAÇÃO: A publicação do
presente OJNTRATO no Diário Oficial do Estado do Amapá se
rá feita no prazo de vinte dias ' consecutivos, contado da 
data de sua assinatura, 

ClÁUSULA VIGtSI MA - DO FffiO: Fica eleito o FffiO da Co-

Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
d~ · casar um com o outro, acuse-os na forma da Lei , 

Macapá, 03 de janeiro de 1991. 

HELENISE R. DA C. TORRES 
Esc, Aut , 

CARTáUO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartÓrio civi l de ca5amento desta cidade 
de Ma capá-TFA, nep , Fed . do Brasil , faz saber que preten 
dem se casar: AFONSO GQ1AES DE MffiAES com CINARA CARDOSO A
MARAL. 

Ele é filho de Pompeu Gonçalves Gomes e de Corina Go -
marca de Macapá , com renÚncia e xpressa de qualquer outro , mes de Moraes . 

para dirimir quaisquer dÚvidas surgidas na execução deste 
CONTRATO , Ela é filha de Manoel dos Santos Amaral e de Miner va 

E, por estarem assi m j usto e CONTRATADOS, assi nam o 
presente Ter mo Contratual em 08 {oito} vias , na .. presença 
de duas testemunhas . 

Macapá , de de 1990, 

CONTRATANTE 
ROBER•TO IGARIUA SALMERON 

Governador Substituto 

ACINOX - AÇO INOXIDÁVEL S/A 
Contratada 

TESTEMUNHAS: Ile~is 

ESTADO DO AMAPÁ 
fflEFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

Assessoria de Imprensa e RelaçÕes PÚblicas 

Branco Cardoso, 

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

Macapá, 02 de janeiro de 1 .991 

HELENISE R. DA C; TORRES 
Esc, Aut , 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartÓrio civil de casamento desta cidade 
de Macapá-TFA, Rep . Fed . do Brasil, faz saber que preten
dem se casar: JERONIMO DE MELO MACIEL ccm ALICE MIRANI)O. DE 

.SOUSA . 

Ele é filho de Juvenil Barbosa Maciel e de Clavinda de 
E di tal melo Maciel. 

A Prefeitura Municipal de Macapá , solicita o compare- Ela é filha de Miguel Miranda de Sousa e de Judite da 
cimento do Senhor : Felipe Gill et , no prazo de 15 (quinze} Silva Miranda . 
dias, na Secretari a Municipal de Planejamento e Desenvolvi 
menta Urbano - SEMPLUMA , para prestar esclarecimentos so= Quem souber de qualquer impedimento legal que os iniba 
bre o imÓvel situado a Av~ Feliciano Coelho, S/N, •bairro · de casar LITl com o outro , acuse-os na forma da Lei. 
do Trem ~ -setor 06, quadra 44, lote 15 , que está sendo 
transferido para o nome do senhor Manoel Nazareno Monteiro Macapá, 21 de dezembro de 1990 
Farias. 

Macapá-AP , 14 de dezembro de 1990 

ERALDO EDGAR DE LIMA 
Assesssri a:. é:le RelaçÕes·:P.Úbllcàs 

CARTÔ=liO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do cartório civil de casamento desta t:idade 
de Macapá-TFA, Rep , Fed, do Brasil, faz saber que preten -
dem se casar: JIJ'IGE TEIXElRA McRElRA ccm ARLETE ABDON DOS 

SANTOS. 

Ele é filho de Adeli no Alves Moreira e de Anna Teixei

ra Moreira, 

Ela é f ilha de Longino Peres dos Santos e de Adélia Ab 
don dos Santos , 

REGINA LÚCIA SENA DE ALMEIDA 

EsCrevente Juramentada 

. CONSTRUSIL - CONS TRU TffiA SILVA LTOA 

A Empresa - CONSTRUSIL - CONSTRUTORA SILVA L TOA, , esta
belecida a Av. Presidente -GetÚlio Vargas nº 257 , Bairro Pa 
ra{~o- SANTAN.A., Inscri to no C.ffi.C.-(M.F ) e CAO/IO>IS Sob~ 
n2 03 .001617.2, avisa a praça de Macapá(AP} e SANTANA e de 
mais pessoas a quem interessar possa, que foi EXTRAVIADO~ 
Bloco de Notas Fiscais cem as séries de n2s , 000500 à . . .. 
OQ!:éSj, e que tome- se a partir da presente data as referi 
das notas CANCELADAS. 

Sendo. o que por ora ':.emos a tratar, firmamo-nos. 

Macapá-AP, 04 de janeiro de 1991 

MANOEL PE~O DA SILVA 
Diretor Administrativo 


	

