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DESRETOS 4 TOS DO P O il E S) v X l!l c u T nr o sé rie de classes de Oficia 
U . U . I} - fi .íl il de AdrrliniatJ'ação. nível U 

O Governado!' do Território do Quadl'o de [cur.cionários 
Federal do Amapá, usando térmos do item li, do nrlfgo 

1 
dliste Território e a senhora do Gov êrnv dê,tc Terrllóri<', 

Jns atribuições que lh(t co o- 56, da Lei nr. 1.711, do 28 de 1 Vanusia ele A h r eu Bf!rnardl•, lotada no Gabinete do Go . 
ferem os itens J e VII, do 1 outubro de 1952, o sez·vidor , Enfermeira Ann Nery, Io lnda vernador, com exercido na 
artigo .to., do Decreto-lei n°. 1 Wa!Jemar da Silva Neves, ! na Divlsiio d0 Satí•ie, a cnn- Repl'est~ ntsção do Govêrno 
5.83~. de 21 de setembro de ! ocupante do cargo de Ser- i tar de 31 de ouluuro de 195S. am!l.p.aense, em Belém, Estado 
1943, 

1

! venic, nível á, do Qu~dro de : A do Pvrá , se\s (6) m eses de 
!<'unf'ionái·los do Govêmo Pdác!f) do Governo, em Ma- licença especial contndoR no 

RESOLVE: dês te Terri tório, lotado na capá, 06 de novembro de 1958· peri)dO de 1°. de jan eh·o a 
I Supel'intendêocia do Serviço Gcn. lvauboé Gonçalves i.lú de junho de 1959, nos têr-

Art._1". -Tornar pon~o f~ - 1 de Navegação ào Amapr1 - Mart!ns mos rto artigo 116, da Lei nr. 
cultatlvo a data de dots (2) , SUS\fAVA -, pa1·a a Divi- Governador 11.7i1. de 28 de outubro de 
do novembro do corrente ano, . súo de Ectu::açílo. 1!:152, regulAmentado pelo D~-
«Dia de Finaclos •. i Nr. 590/68.GAB cret0 ur. :18.204. de oa de no-

Art. 2°. - Hevogadas as I Palácio do Govêmo, em 

1 

vomb~o de 1955. em virtude 
disposições em contt·ário. ; Maca pá, GS de no·.,r.,mbro de O a,~vernador do Te!'!'itól'io de a mesma huver comt:le-

. .., • j l968. Fsderal do Amapá, u.oancl.o das tado mais um (1} c cc€>ni0 de 
Palaclo do Go\'crno. em 1 , !at!'lbulções que lhe conferem efativo exercício, cornpl'een-

Macapá, 1o. de LOvembro d~!, General Ivanhoé Gonçalves I os 1 te n s I e \'H, do dtrlo no período de 1". de 
1958. r Ma.-tlns - Governadvr I artigo 4°., do Decl'tlÍO-lei 111'. agôs to de 1058 3 1°. de agôs-

1 c 1 Ad" . Al 5.8119, de 21 da fie temln·o de to de 1DG8 Cienet·.al Ivanh,oé Gonçelvcal orono . ll l:al·~ ves 19i3, e tendo em viste o qu e · 
Marhus - Governador , , ?a ~a!t:anti. j consta do processo número Palácio do Govêrno, em Ma-
Coronel Aàálvaro Alves I Sccretarto-Ge.r:al 6.052/68-SGT, capá, 06 de novembro de 1968. 

Ua-va:canH 
1 

PORTAI.IIAZ t RESOLVE.: General Iv:mhoé Gonçalves 
S~y~ttlrio-Geral 1 :Martins - Governador 

O GovernRdor do Território 
Feiieral do Amnpá, usando 
das atribuiçõen que lhe con
ferem os itens l, VII, do 
artigo 4°., do Decreto-lei nr. 
f1.83~. de 21 de SP.tombro de 
19.13, e tendo em vista o que 
consta do process o n~:nero 
6.16? /68-SGT. 

RESOLVE: 

N". 588/ 68-0 AB 1 Desiguar nos têrrnos dos t 

nr~i~o0s ~17 é 21~; todos .• d~ J Nr. 592íG8-GAB 
O Governador do Territó- Le1 .1 l.r!l, do ~8 de OtllU 

0 
T .. 

1 rio Federal do Amapá, usan- bro ac 1952, Paulo Afonso de Govarna~or do. erntor o 
do das atribuições que lhe Vasc•Jnccles, As:;istente Co- Federal. d~) _/\mapa, usand o 
conforem os item; I e VII, marcial, nlvel 12-P.; Alcebfa- ~as~ _utn ?ll:~\~ncs q ~c llle ~an
do artiqo 4°., do Decreto-lei dt ~ t! Ferreira l3ra~a . E;o:;cre- ter~,n O:; t.~ns l. \ Il c 1~, d•l 
nr. 5.839, de 21 ~e setemb!'O n mtc -D.t tllói{raf•.> , nível : ; e ~rt.rgo 4°., do Decreto-1~ 1 I!0

• 

de 1943, L'3ércio de ~o nza Monteiro, j ";8.;9, de 2l d e set_omb1 o de 
-. Escrevente-D!! tilógrafo, nível HH3, e tendo P.:n vtsta o. que 

s. 'd ' t . • Q _ ro HB 3G7H/68, 
RESOLVE: 17 loto.dos na Divisão d e I consta do te!egra tua nume-
Designar 0 Cnpitão cl <> Fra- 1 nu e; I;,er ~ ~1e~n~es ao ,.~a_ 

Remover ex-oHíclo, nos g~ta H-1 Jo~o de Oliveil'll. J ~~o cL l_ uncl;~~h. riO_s .. do .u~ nESOLVE: 
tf:rruos do Hem II, do artígo Côrios, ocupunle do ctugo ~c r no d':~t~ ~ ef!lto~ 10 f, ara, 
50, da. Lei n•. 1.711, do 28 áe de Superintcn'lente do Ser,·i- ~<~l> a PI~st~ cncta 00 pr ::,11 ~1- Conceder a Carmindo Ra
outubre tle 195:!, o servidor ço de Navegação Llo Amapá Ire • con !1tlt~ ltem n . qoml.,~ao mos dos Heis, ocupante do 
Huroldo B.abélo Frazão, ocu- - SUSNA V À, do Quadro de j ~e Inq_uénto Admuustrehvo, cargv da classe «B», da sé
paute do cargo de Trabalha- Funcionários do Govêrno 1 ~ 011!J'bHia de apura r os pos- !'ie de clasees de Ass!stente 
dor, nível l, do Q•Judro de dêste Território para \'iajar ,. s:Vels. causas Gê abauúouo de Comerr.ial, nível 14, do Qua
Funcionários do Govêrno dês- da sede de sna's atribuições Pmpt·ego de qu': é a ~us~~;da a dro de Funcionários úo Go
te Território, I•Jtado na Divl- - Macapá -- até Belém Es- servid ora Ot:lcllla de ~ ouza vêrno dê;:; te Território, Jota
são de Segurança e Guarda, tado doPará 'a fi m de t;a lar Llmu, Trab:l!hauoJ·a , 1111' 01 1• do no Gabiueto do Governa
para 11 Divisão de Tonas e de assuntos 'relacionados cvm elo Q~tad r o ~_ci~l!liDe~ ~l~u~do, dor, com exercício na Re-
Colonização (OTC). l' Orgão que dirige. 

1 
lotuda nfl Dlvbuo dt: -.ande. prese:ltação do Govêrno 

' ' I "' · I Patáeio do Uovêrno. em I ama pa1' nse, em Belém .. ca-P<1láclo d.u Governo, em Pa11,clo do Govêrno, em Ma- ,
1 

. 0.. .• b d pitil l fl<
1 

Esti=tdo do 1)arú 
~1 1• 07 d ,, d · d t b. · 1968 11> u~apa o ue novem ro e · . • 
1Y ~capu, e novenwro e capa, 27 e se em 10 ae . , l DGa ' cito (8) dias cte liccn ~\a ~OJO, 
19ti8. Gen. Ivonhoé Gonçalves . co ntados no período de :w a 
Gen~rul Ivanhoé Gonç~lves Martins _ Govern!l'lor General I1•auhné Gonçalres 27 ele out~bro , de 1968, _na 
.Martiu!! - Governudot· ! Marttus - Go\·eroador 1 ro rma do ttem H, do art1go 

Nr. 589fti8-0AB J: 15il, da Lei nr. 1.711, de 2t! 
1 Nr. 591/68-GAU , de outubro de Hl52. 

Cel. A dá! varo Alves Cavai- O Governador do Tarritórlo l ·1 

cantl - Secretário-Geral l''ede:al do Amapá, usando I O Governador do .Tenltót·io Palaclo do Govêrno, em 
das atr-ibuições que lhe con·, Federal_ d? A mapa,, usando I Macapá, 06 de novembro de 

O Governador do Territó- ferem 08 itens I e VIl, do 1 dns atrtbUJçõea que lu e co n- 1Y68. 
rio Federal do Amapá, usfl.n- artigo 4o. , no Decreto-lei nr.

1

1 ferem os itens I, VII c IX, cio, ., , , 
do das atribuições que lhe 5.839, de 21 de setembro de nrtigo 4o., do Decreto-lei n". 

1 
General_ lvanlloe ~onça!_, es 

conferem oe itens I e VIr, 1943 c tendo em vista o : 5.8:!9, de 2t de setembro de l Ma rtms - GovüJnadoJ 
do artigo 4"., do Dec\"eto-lcl que' cont~ta do processo 11194:-l , e teu4o em vista o que I r r. . • 

no. 5.8lW, de 21 ds setembro número 6.058/68-SGT, consta do processo nú mero 1 Nr. o93/6S-GA B 
de 1943, e tendo em vis ta o j" 603/68 SG"' I 

. "· · 
1 

• O Go\·ernndor do Territól'lo que consta do processo RESOLVE. J r.' ,, 
1 

1 A á d 
número 5.826/63-SOT, i RESOLVE: · euera c ~ _ mllp , usan o 

Rescindir, reclprocaroente, l ] das ati·J butçoes que lhe coo-
nos tõrmos da Cláusula 5a o Conceder a Zilah Floresta !'eram os itens l e VII, do a t·-
Contra to firmado entra ' a de Sousa Porpino, ocupante I ligo 4°., do Dec:reto-lei nr. 

Re:nover a pedido, nos Admlnl8tração do Govêruo : tio cargo d!l classe «.'\», da 5.8~9. de 2! de setembro de 

RESOLVE: 
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As HPpar.tlções Púb'licas I E X p E~ D I ·E N ml E I As Reparli~ÕtlB Pllt".!;:aa 
·rerl'itorials deverão remeter eingiP-se-~o às aBs-ina-turas 
Q wqletiiauie desHnado à pu-

1 
. anua;is renovadM alé :m de 

ltl!Inn:-ção aeste DIÁRIO Oiri- lmpreuoa OficiaR fev.ereiro de cada. ano a às 
OIAL, diàrJãment~. ató às j DIR.ETOR ... I iniciadas, em qualqu~r época 
t~.SlO horas, exceto aos aába- pelos órgãos competentes. 
dea quando deverão fazê-lo · SILLAS RIBEIRO DE ASSIS . A .nm de possibili1a;r a 
atP. st'l 11,36 horas. DIARIO OFICIAL1 I remessa ~ue valôres naompe.· 

A<~ reclamat?ões pertinen- nlf-ados d~ es~larecimeatos 
tas à roatérlr. reh·ibuid~. nos . Impresso nas Oficinas da lmpr~nsf!. Oficial / ;

1
,qt~~to ~~sua apllear;ão, soMa 

·~os de erros ou omissões; MACAPÁ - T. F. AMAPA' ~itamos usem os interessados 
·•'!'it'4'erão ser formuladas por ., ., , preferencialmente cheque ou 
~~r.:"lto, à ~er;:ão de Redação, A S S I n-A T ··U .. -R-A .s vale postal. 
·f~i·" 9 à~é1137·:o hhoras, no 

6
má- A'r\.ual . . NCr$ 7,80 Os suglementos às ed1· 

~itnO n oras ap s a S t 1 ..... , NC·r" 3,'\0 - d " •· · · s~uda dos órgãos oficiais. emes ra ~~> o çoes O!A rg .. os OLlCtals up 

O"' 01•1·glna1·8 d"vera"'o ser Trimestral · . NCr$ 1, 45 se lorneGe1~,·ão aos assinan i~l 
· " ' que aa so .citarem no a.to ?i 

c&tuografados e autenticados, Número svulso . NGr$ 0,05 assinntura. 
ressaivadas, por quem de di- 0 runciom\rlo público ic· : 
reito, rasuras ~ emendas. «BRASILL\ - Este Di:ír!Õ 0Iicia1 é encontrado para leitu-

l'a no Salão Nacional e lfi~~rnacional da . Intp1·eusa, da deral, terá uru deseonto ~ ·!' 
Excetuadaa ns pllr!i o ex- 10%. Parn fazer ius a êste 

t('lrlor, que serilo sempre COOPER PRESS, no Brasília, Imperial Hotel.» ~ desconto, deverá provbõr esta 
.-.lnu.tis, a!l assinaturas poder- Para facilitar aos assinan-1 A fim de evitar solução condição no ato da a!lsiuatura. 
~e~áo tomn.r,. em qualquer tes a verificação do prazo d~ de con.Vt1uidade no recebi- O custo de cada exem
·.- j)oca, por se1s meses ou um validade dQ ~Suas asainatlil'as, mente dos )ornais, do vem · piar atrasndo dos ó r g ã o s 
11110• .

1 

na parte superior rlo cndsrê- os assinantes proVidenciar a I oHcisis será, no -venrla avul-
As aasinaturas vencidas ço vão impressos o número respeetiva renovação com 

1 

sa, acrescido de NCr$ 0,01, S@ 
nQder~o ser suspensas sem do talão de registro, o mês e antecedência mínima, de trin- do mesmo ano, e de NCt$ 
.._,,üo prévio. o aM em que findará. ta (30) dias. 0,02, por ano deoorrido. 

1943, e tendo em vista o que do na Divisão de Educação. 
consta do processo IJt\mero 
6.107 / 68-SGT, Pa.!ácio do Govérno, em Ma-

capá, 8 de novembro de 1968. 

RESOLVE: General Ivanhoé Gnnçe.Ives 
Max·tins - Governador ' 

Nr. 594/68-GAB 
Designar nos têrmes dos 

artigos 217 e 219, todos da 
Lei nr. 1.711, de 28 de outu· 
bro · de 1952, João Queiroz O Governador do Território 
de Souza, Professor do Ensi- Fedem! do Amapá, usando 
no Pré-Primário e Primúrio, das atl'ibuições qu~ lhe con
nível 11; Raimundo Nonato ferem os itens I. e VII, do 
Coêlho, Escritm·ário, nível artigu 4°. , do Dec1·eto-lei nr. 
8-A; e José Silva da Luz, Es- 5.839, de 2l de setembro de 
crevente-Datl!ógra.fo, nível 7, 19-13, P- tendo em vista o que 
lotados ua Divisão de Edu- co neta do processo ur. 6.143/ 68-
caçilo, todoa pertent'cntes ao SGT. 
Quadro de Funcionários do RESOLVE : 
Govêrno dêste Território, Conceder àispen~a a 
para, sob a Presidêneia do Newton Card~so, . lnahvo do 
nrimefro constituírem a Co- Qutlclt·o de l' unciOnárlos do 
noiss!lo de Inquérito Adminis- Govêrno _ dêste ~'erritório, 
tt·ativo, incumbida de apurar das funçoes . de p1retor do 
as possíveis causas de abun- ~l\J~useu Joaqmm l-aetuuo da 
dono da emprêgo de que é SII;v·~· n ;:onl~r da data ~a 
acusado o servidor Weber puiJhcaçl;.o deste at~ no Dm-
Frazã:o Façanha, ocupante do rio Ofi~lal do Oovêrno. , 
cargo da classe «A•, dtt sé- P~lác10 do Govêrno, em ivl~n
rie de classes de Inspetor capa, 03 <ie novembro de t9o8, 
de Alunos, nível 9, do Qua-l General Ivaalloé Gonçalves 

1 

dro acima mencionado, lota- Martins - Governador 

Território Federal do Amapá 

Aprovo: 
Gen. Ivannoé Gonçalves Martins 

Governador 
EDIT AL 

TOMADA DE PREÇO 

TRAPICHE «ELIEZER LEVY» 

De ordem do Excelentíssimo Se-nhor 'Governa
dor d o TerrÚório Federal do Amapá, faço público 
e dou ciência aos interessados, de acôrdo com o 
Regulamento Geral de C.ontabilidade Pública e a 
Lei n°. 200, de fevereiro d ~ 1967, qu~ nesta data 
fica aberta a presente Tomada de Preço para a 
reconstrução do Trapiche «Eliezer Levy)), nesta Ca
pital. 

do dia de novembro de 1968, na sala da Secre
taria Geral do Govêmo do Território, nesta capi
tal, ocasião em que se receberá e se procederá a 
abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços das firmas. 

Na mesma oportunidade, a Comissão e os re
presentantes credenciados das firmas prese!1tes à 
reunião, deverão rubricar tôdas as vias das propos

. ,t1;1~ . gpr~~~rj·Ç~das . pelos demais c~nc,qrrente~ . .. 

2. DO OBJETO: 

2.1. - A presente 'fornada de Preço tein par 
finalidade contratar a reconstrução, por empreitada 
global, do Trapiche «:$!iezer Levy», nesta capital, 
d e acôrdo com as plantas de arquitetura, de insta
lações, detalhes e demais especificaÇões a êles re- · 
ferentes • e · normas de serviço que, embora não 
transcritas, passam a fazer parte intagrfJ,nte dêste 
Edital. 

2.2. - As obr-as objeto da presente Tomada 
de Preço compreendem os seguintes serviços: 

a) Reconstrução do Trapiche propriamente dito; 

b) Obras adjacentes compreendendo a conclu
são de 120 metros de muro de arrimo e constru
ção de um armazém. 

3. DAS PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES: 

3.1. - As plantas de arquitetura, detalhes e 
espeeificações referentes aos projetos que são ob
jetos da Tomada de Preço de que trata o presente 
Edital serão fornecidos pela Divisão de Obras, n es
ta capital. 

3.2. - Os dados, plantas e especificações for
necidos, são considerados partes integrantes dêste 
Edital, da proposta vencedora e do contrato a ser 
firmado, independente de sua transcrição neste do
cumento. 

4. DOS CONCORRENTES: 

4.1. - Poderão concorrer tôdas as firmas le_. 

galmente registradas para execução de obl'as para 

1. DATA E LOCAL: 

1.1. - A licitação realizar-se-á às 1(),00 horas 1

1. êste Govêrno, de acôrdo com o Edital pliblíeáí;lo no 

Diário Oficial n°. 798 , de 20 de maio do corrente a~--10. 



2a.-feira , 11 DIARIO OFICIAL Novembro, 196e __________________________________________________ , ___________ _ 

Território Federal do Amapá 

APRO VO: 

Gen. Ivanhoé Go!lça\ves 
Martins - Governador 

EDITAL 

Tomada de Preço 

«Escola José de Alencar» 

De ordem do Excelentíssimo Senhor Governador do 
Território Federal do AmapA, faço público e dou ciência 
aos interessados. de acôrdo com o Regulamento Geral de 
Contabilidade Pública e a Lei nr. 200, de fevereiro de 1967, 
que nesta data Hca aberta a presente Tomada de Preços 
para a construção da Escola ~José de Alencar», nesta 
capital. 
1. DATA B LOCAL: 

1.1. - A licitação realizar-se-á às 15.00 horas do dia 
de novembro de 1968, na sala da Secretaria Geral do 
Govêrno do 'forritório, nesta capital, ocasião em que se 
receberá e se procederá a abertura dos envelopes conten
do as propostas de preços das firmas. 
2. DO OBJETO: 

2.1. - A presente Tomada de Preço tem por finali
dade contratar a construção, por empreitada global, de 
uma Escola, à rua Cândido Mendes, bairro do Perpétuo 
Socorro , nesta capital. de acôrdo cr.m as plantas de arqui
tetura, de instalações, detalhes e d~mais especificações a 
êles referentes e normas cle serviço que, embora não 
transcritas, passam a fazer parte i ntegL·ante dêste Edital. 

3. DAS PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES: 

3.1. - As plantas da 1\rquitetur.a, detalhes e especi
ficações referente§ aos projetos que são ?bjetu da Toma
da de Preco de que trata o prel:lente Ed1t!1l serão forne
oidos aoa interessados pQla Divisão de Obraij nesta capital. 

3.2. - Os dados, plantas e ea;Jecificações fornecidos, 
são coMiderados partes integrantes dêste Edital, da pro
posta vencedora e do contrato a ser firmado, indepent1en
te de sua transcrição neste documento. 

4. - DOS CONCORREN'l'ES: 
4.1. - Poderão concorrer tôdas as firmas legalmmte 

registradas para execuçn.o de obras para êste Governo, 
de acôrdo com o Edital publicado no Otário Oficial nr. 
798, de 20 de maio do corrente nno. 

5. CONDJÇ0ES DE EXIGÊNCIAS : 
5.1. - Início das obras 

5.1.1. - Os trabalhos deverão ser Iniciados no mA
xlmo oito (8) dias após a data da ex.))ediç&o d~ Ol'dem 
de inicio das obras. 

5.2. - Do Pagt; mento - Os pagamentoR à firma 
construtora se1·ão efetuados mediante sollcltação do Go
vêrno do Território Federal do Amapá e de acôrdo com 
os boletins de medição expedidos pela Divisão de Obras. 

5.3. - Dos Encargos 
:1.3.1. - À ·rfrma vencedora computlrá: 
- O fornecimento de todos os materi : ~: e a exe

cução dos serviços e obras de construção, instalaçlirJ e 
equipamentos necessários à completa o perfeita edifica
ção do imóvel. 

- A complemen tação do projeto forne(;ldo com 
câlculos c os detalhes de execução que se fi zerem ne
cessários à \lonstrução. 

5.:1.2. - A !lrrna se responsabilizará: 
- Por quaisquer danos pessoais ou materias que 

ocorrerem durante a execuoão da obra, inclusive a 
terceiros. 

- Pelo pagamento da seguros, impostos, Leis So
ciais e tôda e qualquer despesa referente a obra, inclusi
ve licenças em repartições municipais, registro, publica
ção e autenticação de contrato e dos documentos a êles 
relativos, ae necessário. 

6. DA5 PROPOSTAS : 

6.1. - Os concorrentes deverllo apresentar suas 
propostas rlo preços em envelopes lacrados e rubrir.ados 
no fecho. 

6.2. - Na parte externa do envelope deverão cons-
tar 11s indicações: 

- Nome da firma; 

- Referência à Tomada de Preço. 

6.3. - Os licitantds iniciarão suas propostas com a 
declaração de inteira submissão aos têrmos dêste Edital e 
a tudo que se contém no Regulamento Geral de Contabi
lidade Pública e Lei 200, de fevereiro de 1967. 

6.4. - As propostas deverão conter distintamente, 
preços para cada serviço, reservando-se ao Govêrno o 
dlrtlito de contratai.' cado. serviço ou totalmeote a obra. 

§ 1". - As pt·opostas deverão conter preço global 
de cada serviço pelo qual a firma se propõe executar os 
sllrviços especlfiuados, com declaração de que nêle estão 
Incluídas tôdas as despesas com 11 fo rnel.!imento de mate
rial e mão-de-obra, en :argos sociais, ferramentlll, equip!i
mentos, assitotêncla técnica, admintstraçli.o, beneficios, 
Hcença, impostos, '&eg uros, Hsoo.lização, despesas geraifl, 
eventuais, etc. 

§ 2°. - Prazo para execução e conclusão dcs st r
viçoe, em dins corridos. 

§ ::!0 • - CronGgrama de serviço, a ser aprovado pela 
Dlvi.;ão tle Obras. 

§ 4°. - Orçamento geral com ditlcrimlnação orça
mentária, quantidades de StJrvlços, preços unttarlos, par
ciais e totais. 

7. DA ABERTURA DAS PROPOS'rAS: 

7.1.- A abertura das propostas de preços far-se-á 
pera!lte a Comissão designada pelo Exm". Sr. Governado!' 
e representantes dos proponentes que comparecerem à 
reunião no dia, horll e local indicados neste Edital. 

7.2. - As propoiltas Rerão apuradas e julgada 
pala Cumissão quo elaborará o respectivo quadro compa
rativo, com bases nas condições dêste Editul. 

7.3. - Será considerada veucedora e a esta adjudi
cadoll os serviços a firma que apresentlir a proposta mais 
vantajosa para a execução da obl'a. 

8. DO CONTRATO: 

8.1. - A firma vencedora será convldadu a Msinar, 
dentro de cinco (5) dias corridos, um contrato, para exe
CUI,lriO dos serviços objeto dêste Edital pelo qual 11e obri
ga ao Hei cumprimemo de sua propo!:i ta e das demais 
disp<>sições d ista. Tomada de Preço. 

8.2. - A;>licar-~e -ão ao Empreiteiro, t·essttlvados o~ 
motivos de fôrva maior, devidamente comprovados, as se
guintes multas: 

- 0,1% do valor total contratual das obra s, por dia 
do atraso na entt·ega de.s mesmas; 

- 0,5% do valor tot!ll do contrato, pot• lnfmç!lo de 
qualquer cláusula contratual. 

8.3. - A Divlsli.o de Obras manterá na obra enge
nheiros c auxiliares junto à Hrma, aos quais compe\irá a 
Hscalizaç!o das obras e serviços de co nstrução. 

8.4. - Será prevista a cláusula de rescisão do con
trato, mdepeudente da interpelação judicial ou extra-juüi
clal, t~ em di1·eito à contratada do indeniza~il.o de qualquer 
espl\cie. 

8.5. - O fô ro eleito, como domi<~flio legal dos con
tratantes, será o da cidade de Macapá. Território Federal 
do Amapá. 

9. PRESCRIÇÜES GERAIS: 

9.1. - Os proponentes po•.lerii.o ser atendldos na Dl
visão de Obras, dlàriamente, das R,OO às 11.00 horas, ex
ceto aoa sábados a dias nilo úteis puta quaisque1· esclare. 
cimentos. 

0.2. - A Tümada de Preço a quo se refere êste 
Edital poderá ser transfet·ida ou aunlada, se aM propostas 
de preços apresentadas para a construção não forem con

' venienters ao Govêrno, sem que caiba aos lici tante~; o di
reito de reclamaçõ ou indentzaçflo. 

9.3. - Será facultada ao& proponentes a ida no can
tei ro de trabalho para se cernncarem da sua natureza, difi
culdade que pos~õa apresent11r ao rendimento dos serviços, 
admitindo-se, em conseqüência, cC'nheclmento perfeito do 
local da obra. 

Macapá, 4 de novembro de 1968. 

Coronel Adálvaro Al ves Cavalcanti 
A Comiss!io 
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5 •. CONDIÇOES DE EXIG~NCIAS: 

5.1. - Início das Obras 

7.2. - As propostas serão apuradas e julgarlas 
, , , · ! , , . . ,, J pela Comissão que elaborará o respectivo quadro 

comparativo, com · bases nas condições dêste Edital. 
5.1.1. - Os trabalhos deverão ser iniciados no 

máximo oito (8) -dh~s -ap;ósJ aJ:d.ata :-da expedição da 
ordem de início das obras. 

5.2. - Do Pagamento __:_ Os · pagamentos à 
firma construtora serão efetuados m ediante . solici
tação do Govêrno d o ';rerritório Federal do Amapá 
e de acôrdo com os boletins de medição expedidos 
pela Divisão de Obras. • 

5.3. - Dos Encargos 

5.3.1 - A firma vencedora competirá: 

- O forneCimento de todos os materia~s e a 
execução dos serviços . e obras de construção, ins
talação · e equipamentos necessários à completa e 
perfeita edificação do imóvel. 

fi.3.2. - A firma se responsabilizará: 

- Por quaisquer danos ·pessoais ou m~teriais 
. que_ ocorrerem durante a execuçãg da obra, inclu
sive a terceiros; 

- palo pagamento de seguros, impostos, Leis 
Sociais e t ôda e qualquer despesa referente à obra, 
inclusive licenças em reparti~:ões municipais, re
gistro, publicação e autenticação de contrato e dos 
documentos a êles relativos, se necessário. 

6. DAS PROPOSTAS: 

7.3. - Será considerada vencedora e a esta 
adjudicados os servi~os .a fir'ma que apresentar o 
menor preço t otal. ' 

8. DO CONTRATO : 

8.1. - A firma vencedora · será convidada a 
assinar, dentro de cinco (5) dias corridos, um con
trato para execução d os serviços objeto dêste Edi
tal pelo qual se obriga ao fiel cumprimento de 
sua proposta e das demais disposiçõ~s desta Tórna
da de Pr~ço. 

8.2. - As despesas decorrentes · da presente 
Tomada de P reços correrão por conta das verbas 
oriundas do Impôsto Único Sôbre Mine rais do 
País, de conformidade com a Lei nr. 4.4 25, d e 9 de 
outubro de 1964' e altersda pelo Decreto-Lei nr. 
334, de 12 de outubro de 1967 . 

8.3. - Aplicar-se-ão ao Empreiteiro, res
salvados os motivos de fôrça maior, devidamente 
comprovados, as seguintes multas : 

- 0,1% d o valor total contratual àas obras, 
por dia de atraso .na entrega das mesmas; 

6.1. - Os concorrentes 
suas propostas de preços em 
rubricados no. f echo. . 

6.2. · - Na parte externa 
constar as indicações : 

- 0,5% do valor total do contrato, por infração 
de qualquer cláusula · contratual. 

8.4. - A Divisão de Obras m an terá na . ob ra 

d everão apresentar 
envelopes lacrados e I · 

d _ '-engenheiros . e auxiliares, junto à firma , aos quais 
do envelope everao •. ·'· -c;m-peÚí·â" ã''':üscalÚiaÇ"ão (fas·'o6ras' ê '-sêrviÇos de 

- Nome· da firma; 
- Referência à Tomada de Preço. 

6.3. - Os licitantes iniciarão suas propo,stas 
com a declaração de inteira submissão aos têrmos 
dêste Edital e a tudo que se contém no Regula
mento Geral de Contabilidade Pública e Lei 200, 
de fevereiro d e 1967. 

6.4. - As propost as deverão conter distinta
mente, p reço para cada serviço, reserv?nd~-se ao 
Govêrno o direito de contratar cada 'ser"~)iço · ou to
t almente a obra. 

§ 1°. - As propostas deverão conter p.reço 
global de cada ser viço pelo qual a firma se pro
põe executar os serviçe>s especificados, com decla
ração de que nêle estão incluídos tôdas as despesas. 
com o fornecimento de . material e m ão-de-obra, 
encargos sociais, ferra mental, equipamentos, assis
tência técnica, administração, benefícios, licença, 
impostos, seguros, fiscalização, despesas gerais, 
eventu ais, etc . 

§ 2°. - Prazo para execução e conclusão dos 
sH'i/Ú;os;· é'tlrl' 'dias ·~có'rddtls. · .;,, 

§ 3°. - Cronograma de ierviço, a ser apro
vado pela Divisão de Obras. 

§ 4o. - ·Orçamento geral com discriminação 
orçamentária, quantidaq~~ ,q~ s ~rv~ços, preços unit~
rios, parciais e totais; 

7. DA A:.BERTURA: DAS PROPOSTAS: 
j.,' ' \}, t ' j ' ·. 

7.1. .......,.... A abertura d as propostas de preços 
far-se-á perant e a Comissão designada · pelo Exm0 .

Sr. Governador e representantes dos proponentes 
que comparecerem à reunião no dia, hora e loca l 
indicados neste Edital. · 

constrúção. 

8.5. - Será previst a a cláusula de rescisão 
do contrato, independente de interpelação judiai 
ou e:xtra-judicial, s~m direito à contratadà de in
denização de qualquer espécie. 

8.6. - O fôro eleita, como domicílio legal dos 
contratantes, será o da cidade de Macapá, Territó

rio Feder al do A~apá. 

9. PRESCRIÇOES GERAIS: 

9.1 . - Os proponentes poderão ser aten-di-
dos na Divisão de Obras, diàriamente, das 8,00 às 
11,00 horas, exceto aos sábados e dias não úteis 
para quaisquer esclarecimentos. 

9.2. - A Tomada de Preço a que se refere 
êste Edital poderá ser transferida ou anulada, se 
as propostas de preços apresentadas para a cons
t rução, sem que caiba aos licitantes o direito de 
reclamação ou indenização. 

9.3. - Será facultada aos proponentes a ida 
ao canteiro de trabalho para se certificarem de 
sua natureza, dificuldade que possa apresentar ao 
rendimento dos serviços, admitindo-se, E-m conse
qüência, conhecimento perfeito do local da ,obra. 

Macapá', 4 de novembro de 1968. 

Coronel Ad&lvaro Alves Cavalcanti 

A COMISSÃO 


	

