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PORTARIA 

Nr. 59J/ô8-GAB 

O Governador ào Território F ederal do Ama
p:í, usando das atribuições qu e lhe conferem os 
itens I e VII, do art. 4.0 , do Decreto-L ei nr. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, e 

CONSIDER.AN DO: 

- que h á ne ::essidaàe de, sem pre.JUIZO de 
responsabüiJades e contrôie, àimil::Jir as e~dgências 
burocr úticas, para tornar mais f.lexí vel a m áquina 
administrativa ; 

- que o Diário Oficial do Território, além 
de oneroso, e~..:lge para a sua p ubiicação excesso de 
trab~.lho, o que dificult:J, wbremodo, a publicação 
atual de atos Governamentais; 

- que de ar:ôr do com o que estabelece a Lei 
nr. 4.965, d e 5 de maio de 1966, somente os atos 
de provimen to e vacân cia, isto é , os que se refe
rem à nomeaçã o, acesso, transferência de uma ca r·
reira na r a outrs, reintegn~;;ão, é'. provei tnrn~nto, re
v ersS.o , desig nação para F.G. e exe rcício junto a 
Orgão de deliberação coletiva., de·;em ser publicn
dos no Dis rio Oficial; 

- o a viso circulf:lr nr. 4-45, do Senhor Mini .::
tro do P lanejnmento; 

DETERl\íii-T A : 

- Não deverão se r publicados no Diário 
Oficial quaisquer outros atos e documentos sôbre 
pessJal que n~o se enqusdrem nos esi;;:iLos t êrmos 
da lei acima citada , en.tre outros os seguintes: 

a) portarias q :..~e designem comissões, Grupos 
de Trabalhos e bancas examinadoras dê concu.rsos; 

b) ntos concessórios de ajuda de custo, di8rias, 
gratificações div.::rsas (exceto os de função); 

c) parecer es sôbre assuntos que n5o sejam de 
inter~~sse Geral ou que, por dependerem d e aprecia
ção de r:utori dade superior, a inda não tem caráter 
final; 

d) atos de designação para viagem no País e 
de movim~:ntação inter na de pessoal. 

COMO CONSEQÜÊNCIA: 

a) Fica criado o Suplemento de Pessoal, para 
ser publicado em anexo ao Boletim de Servico 
d~sie Te rritório; 

b) Terá publicação ·..J.uinzenal e será mimeo
g rafado ~m 25 vias, conferido pelo Senhor Diretor 
do S. /\ .G. e visado, para publicação no Boletim, 
pelo Senhor S::!cretá rio- nera l; 
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c) Sua confecção ser á de r esponsal:tilidade e 
assinado pelo Senhor Chefe da SP /SAG, cabendo 

·à SGT o cont rôle d e sua p ub1icaç:'io no Boletim cie 
ServiçrJ; 

d) o início do present e su rlemento terá lugar 
no dia 15 do correntt mês; 

e) evitar-se-á public::1ção unitária, p odendo-se 
r eunir no Diário Oficial os atos ele u m provimento 
ou vacância num único inst r~.:mento, principa lmente 
nos casos ern que os p t·eâmb~!!os clêsses atos sejam 
idênticos, podendo o mesmo critério s~r o.clotado 
para os demais e<.tos do suple:nento. 

PDlácio do Gov~rno, em l\1acapá, 08 de novem
bro de 19G3. 

Gen. Ivanhoé Gonç:1lves Martins 
Governado:' 

GABINETE DO GOVERNADOR , 
Cópia ··autên tica 

Têrmo de CO!WcnlO celebi·ado entre a 
Preieitu ca r .. 'Iunici:.x:l de Macapá e a Com
m:mhia de E! eülcidade do Amapá -CEA, 
para aplic3ção da in1portância d e noven
ta e tl"<~s mii, novec,mtos e vinte e oito 
cruzeiros novos e noventa e :dois cen 
tavos (NCr$ 93.928,92), cor;:espondente a 
Quota de lmp0sto Único sobre Energia 
EE:t rica, rel11tiva [ : O exercício de arreca
daçã) de 1966. 

1. P ARTE - A Preie ;tura Municipal de l\1a
ca pii, abreviadamente PREFEiTURA, e a Com pa
nhia d:= Eletricidade do A!nílp6.-CEA, denominada 
EXECTJTORA. 

2. HEPRESENTANTES - R epr esen ta a PRE
FEITURA o seu P refeito Mu nicipal, Senhor Gene
ral Ht\.YiviUNDO UBALDO MOI~TEIRO FiGUEIRA, 
e n EXECUTORA o seu Diretot-P r esidente, Ji);ge
nhelro JOSÉ OSV i\LDO PONTES. 

8. LOCAL e Di\TA -- Lavrado e assinado 
na cidade de l\líacap5., C:l?ibl do Território F'ede rnl 
do Amap{1, aos 26 dias de ugôsto de 1968. 

4. FUNDAMENTO - É r egido ê5te convênio 
p~lns r egras estabelecidas no r egulamen to Geral de 
Conta bilidad~ Pública da União, pelo Artigo 107 e 
seus parág rafos do Decreto n° . 57.617, de 7 de ja
neiro de 1956, e de mr)do especial, pelas condi -;ões 
estabelecidas neste convênio. 

5, VALOR - Para r ealização do objet o dês
te convêni9, entn=gará a PREFEITURA à EXECU
TORA a quantia de novent~ e ~rês m.il, novecen
tos e vinte · e oito c1 uzeiros novos e noven ta e 
dois centavos (NCr$ 93 .928.92), provenien te da sua 
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.M RE':pai.IH~ões Públicas' 
'l'ert!tef1'111s deverão remeter 
o e~. pedieuto destinado à pu-

1

. 
~lica;ção Beste DlÁRIO OFI
OIAL, d1àriiiment~. até às 
1ª,llO horas, exceto aos sába-1 
dos quando deverão fazê-lo · 

1\t~ à »11,3U horas. 
A!! reclamações pertinen

tes à ma.tórü: retribuída, nos 
'IICI:B(;)B de erros ou omissões, 
4werão ser formuladas por 
~:qQI' ito , à $eçli9 de Redação, 
.-t,ts 9 às 13,30 horas, no má
'~<-tmo até 72 h o r as após a 
ssx\!a dos órgãos oficiais. 

EXPEDIENTE 
lmpren§a Ofiein! 

DIRETOR 
SILLAS RIBEIRO DE ASSIS 

DIARIO OFICIAL 
!mpresso nas ürjcrnas da Imprensa Oficial 

MACAPA - T. F. AMAPA' 

ASS I NATURAS 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Número avulso 

NCr$ 7,89 
NCr$ 3,90 
NCr$ 1,45 
NGr$ 0,05 

1 

As Reparti~ões Fãlm-.:as 
eingi~-se-ão às ar;smaturas 
anua-i11 renovadas uté 2i lie 

i fevereiro de cada. ano e às 

! iniciadas, em qualquer época 
pelos órgãos eompetentf.)s. 

i A fim de possibilitai' a 

l rernéssa de ' 'alôres a~ornpa-
1nLlados de esclareciment~s 
l quanto à sua apll~açáo, soli-

1 
citamos usem os interessadca 
preferencialmente cheque ou 

l vale postal. 
I Os suplementos às edt· 
• ções dos órgãos o!ieiais o:~p I se fornecerão a os assirutn ;;a~ 

011 originais de-vorão ser 
datUegratados e autentieados, 
ressalvadas, por quem de di
~eito, rasúras " emendas. 

I 
qu{) as sollcitarem no ato va 
assina tu r a. 

«BRAS!LU. - Este Diária Orícial é encontrado para. leitu- i O fun~iou_ário ?úbllco fe
l'a no Salão Nacional e ll;~<:ruaciot}al da Imprensa., tia i ~~al, ter~ Ullt ~e~conto 1 à<• 

COOPER P RES 5 no Brasília Imperial Hotel.» j lO,Yo· Par_ faze~ JUS a este Excetuadas ftS par& o ex
~erlor, que Eerúo sempre 
, .. muo.is, as t1Bsinaturas poder-
11<1-iio tomar, em qualquer 
Á!'!OCa, por seis messs ou um 
"-!10. 

--- - ----- - - ' - ---- - - . desconte, devera prov~r esta 
Para fncilitar aos assinao~ 1 A Hm de evitar soluçãQ; J condição no ato da assinatura. 

As asslne.tnraa vencidas 
nod0r::to ser suspensas Hem 
"'-Viso prévio. 

tes a verificação do prazo dá de con·t~:11uidade no recebi- O custo de eat!a exem
validade de suas assinatttrns, menta doa jornais, d c vem l piar atratHldo dos ó r g ã o s 
na parte ouperior do enderê- os assinantes providenciar a 1 ollciais sei'á, no venrla avul
ço vão impressos o número respectiva renovação com , r,;a, acrescido de NCrS 0,01, se 
do talão de regi.str·o, o mós e nntecet!~ncia minima, de trin· i do mesmo ano, 0 de NC :$ 
o e.;w em que fmdará. ta (30) dms. : 0,02, por ano decorrido. 

quota municipal do Impôsto Único· Sôbre Energia 
Elétrica, relativa ao exercício de arrecadação de 
1966, tão logo lhe seja liberada P'=lo Conselho ·Na
cionai de Aguas e Energia Elétrica ou órgão com
petente. 

6. PAGAMENTO - A quantia por êste do
cumento convencionada será paga à EXECUTORA de 
uma só vez, obedecendo as formalidades exigidas 
pela P refeitura. A EXECUTORA é obrigada ·a de
positar a importância recebida no Banco do Brasil 
ou no Banco da Amazônia, enquanto não fizer a 
aplicação efetiva dos recursos recebidos aos fins 
a que se destinam. 

7. OBJETO - Obriga-se a EXECUTORA a 
empregar o recurso recebido da PREFELTURA, 
obedecendo ao P lano de Aplicação anexo, q ue fi
cará como parte integrante e inseparável dêste 
Têrmo, devidamente rubricado pelas partes contra- . 
tantes. A quantia recebida da PREFEITURA, em 
decorrência dês te Convênio, d e verá a EXECUTO
RA registrar em seus assentamentos contábeis em 
conta própria. 

8. CONTROLE E FISC !\LIZACÃO - A EXE
CUTORA deverá apres entar à PREFEITURA, ao 
término dos trabalhos realizados, relatório final, 
acompanhado de relação detalhada das ~plicaçõt::s 
feitas com a quantia recebida da PREFEITURA. 

9. VIGÊNCIA- O presente convênio come
çará a produzir os seus devidos e legais efeitos a 
partir da data de sua assinatu ra pelos convencio
nantes. • 

Lavrei o presente têrmo de convênio, em 
cinco (5) vias, de igual teor e forma, o qual lido 
perante duas testemunhas aos representantes, foi 
por ê les, por mim e pelas duas testemunhas r ubri
cados, nas fôlhas devidas em tôdas as suas vias. 

lVfacapá, 26 de agôsto de 1968. 

as) General RA YlVIUNDO UBALDO 1r10NTEIRO 
FIGUEIRA 

Prefeito Municipal de Macapá 

JOSE' OSVALDO PONTES 
Diretor-Presidente da C()mpanhia 
de Eletricidade do Amapá - CEA . 

TESTEMUNHAS : Lourivai. Queiroz Al'cântara 
José Jeová F'reitas Marques. 

Di 'visão de O bras 
APROVO E PUBLIQUE-SE : 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Têrmo de contrato para reparos e adaptações 
no prédio cmda Íunclona a Divi;,ão de Seguran
ça e Guarda, celt brado entre o Govêrno do 
Território Federal co ArnHpá, neste ato r epre
sentado pelo Diretor da Divisão de Obras e a 
fi'rma Construtora e Imoi.Jiliárla Fonsêca Ltda . 

Aos vinte e quatro (24) dla~ do m~s de outubro do 
an,o de hum mil novecentos e sessenta e oito (1 968), nesta 
c idade de Macap.~. Capital do Território Fedual do Amap~, 
persnte o Engenheiro Joaqui;n de Vilhena Ndto, nível 21-A , 
Diretor da Divisão de Obras, compareceu o Se nhor José 
PoliC3.rpo de Miranda; procurad.Jr da firma Con><trutora e 
Imobilü)rla I!'onsêca Ltda. , adiante desig.r.n da simplesmente 
Empreiteira, estabelecida à T ravessa Ca.'Ilpos Sales, 198, 
conjunto 2C4, em Belém, Est ado do Pará, e também as tes
temunhas abaixo ass!r,adas , declc. r ou, expres s&mentt , que 
aceita tão inteiramente como r.este ato se C(;ntém, tôdas as 
especificações e estipulaç(ks cunvenciona das entre sí, pelo 
pr esente inst!'Ument o, o seguinte:, 

I - Objeto do ~ontrato: - A E:npreiteira :-:e obr tga 
a executar pe lo regime d~ empreitada global e>s serviços 
de reparos e a'iartaçõe~ no prédio onde f unciona a Divi
são de Segurança e Guarda, nest.a Caplta l. 

§ Único ·- O serviço será executado na forma dêste 
contrato, obedecendo, integi·a l e r igor osamente às descri
ções, planbs, projetos e especificaçõE s fvrnecidos pela Dl
visão de Obras, pas sando tais documentos, rUb!·lcados por 
ambus as partes, a in t egrar êste i nstrumento, in clusive os 
que se r eferem a alten::ções admitidas cu i ntroduzidas pela 
Divisão de Obras. 

II - Preço : - A Empreiteira se obriga a executar 
os 9erviços pelo preço global de vi nte mil, dllzentos e cnze 
cruzeiros novos r oitenta e d .:> is centavos (:~ Cr$ 20.211,82). 

III -- As despê~as com a exeo::ução do pre sente con
trato, ocorrerão peles dotações 3.1.3.0./ 06 - destinad3s R 

re paros e adaptações de b ens móveis e imóvei~, do Minis
t ério do I nterior, para o corn ·nte exercício. 

§ único - O pag<:lmento à Empreiteira !lerá f eito 
pelo Serviço de Administr ação Geral (S.~G), e m moeda 
corrente, logo após rlgo;ros& verificação e aceitação pela 
Divisão de Obras. · 

IV - P razo: - O prazo para execução totf\1 dos ser
viços será de setenta e cinco (75) dias contados a partir da 
i a, ordem de serviço, excluindo-se os dias em que por mo
tivo de fô rça maior, devidamente comprovado, não houver 
trabalho na obra, considerando-se c cmo infração cont ratual, 
para todos os efeitos, não só o r etardamento d a execução 
dos serviços como a sua par alização injus tificada , a critér io 
da Divis:io de Obras, por mais de t r ês (3) diss consecuti
vos. 
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V - Multa : - A Empreiteira ficará sujeita ll multa 
de NCr$ 20,21, por dla q ue exceder ao prazo contra t ual. 

VI - R eajustamento de Prt:>ço: - Não se cogitará 
d e reajustamento de prece global do presente co!ltratc, a 
não ser por motivo da decretação de novos 11iveis szlaliais. 

VII - Fiscalização : - Sem prejuízos de plena res
ponsabilidade da Empreiteira perar.te a Divisão de Obras, 
ou terceiros todos os serviços contratados est arão sujeito& 
à mais ampla e irrestrita fiscalização pela Divisão de 
Obras, a qualquer hora, por pessons credenciadas por esla 
Divisão. 

§ 1°. -- A ação fiscalizadora ser i\ exercida de modo 
sistemático e p er manente, de maneira a faze r cumprir, ri
gorosamente, os prc.zos, condiçõ.:s e qualifkações previstas 
no contrato e seus anexos. 

§ 2°. - Para rt>present~-13 em matéria de orrlem 
t écnica e suas relações com a fiscalização da Divisão de 
Obras, manterá a Empr eiteira um enge:1heiro, além de 
t -àcn!cos e mestres responsáveis na obr:l . 

§ 3°. - A En'lp!·c!iteira dará ciência ô Divisiio de 
Obraa ele tôda e qu:tlquer anomalia que ve:-ificar na exe
cução dus serviços. 

§ 4°. - A Empreitein prest&rá todos os esclarec·i
ment os solicltadus pela Divi~ão de Obras, cujas reclama
ções se obriga a atender pronta e irresLritamente. 

§ 5°. - A Divisão de Obn:s poderá r ejeita r serviços 
ou opedri·Js que l~ão .::orresJJcndrm às nece~sidad~::s da 
obra, às condições pactuadas, cumprindo a Empreiteira , 
refazê-loa dentre do Pl':JZO de quarente e oito (4il) horôs da 
modificação que par a tonto lhe f~>r feita, correndo por sua 
conta tôdas as àespess>. I 

§ 6°. - O entulho r!'wlt&:Jtt: da <lcmol i~· ão, e os ma
terü:is c;ue a ê les não se d\.'sUm m Si.' r tio removidos pela 
Emprr::ite iré! , b marcha dos trabalhos. I 

VIII - Mão-de-obra: - n direção da obra caberà à 
profissional habilitado, na fo rma da legislação vigente. • 

§ 1°. - Os mestres da !.-bra ceve:r5c !:H P'"HOOS de 
experiêncln e i;-:cr. Eid<:.d.a ié~nica e pessoal. deverão pe;·ma
necer na obra durante as hor:Js nor mais d~ trabalhe, além 
de estarem habilitados a prestar qualquer esclarecimer.to 
sôbre os serviços. 

§ 20. - A Empreiteira se obri ga a re~p<:itar rigoro
samente, no que se r c fe r e a todos os seus empregados 
u tillzados na obra, a Jee'slação vigente sôbre tributn., tra
balho, previd~ncia social e addente de trebalho, por• cujos 
encargos respondem unil-lteralmente em tôJ a n st.:a pleni
t ud<>. 

I {- Res-:Jcnsabilidades: - A F.mprelt;:!; a ~econhe, por 
êste in~trumento, como r ccor:hecida tem que ser a única e 
exclusiva responst.vcl, e m qualquer c:.:o, por danos e pre
juízcs çue eventua lmente, eausar :'! Divisão de Obr ds, coisa, 
proprieCade ou pesson de t ercdrt'S, t:m decorrência da e:xe· 
r.uç0.o da t'bra , correndo às suas expenSdS ~em responsahi
Jidad•~s ou ônus para a Divisiio de Obra~ . os res~arcimentos 
ou indenizações que i aig d<>nt•S ou p reju izc,s possc. m n1otivar. s 1.0 

- Correrão tr,mbém, exclusivamente pc;r sua 
ccnla, rcs;Jons<.bilichde e ri sco, as cc.nseqüêr.cles de: 

a) S!Ia r.e;::ligênc iu, imperícia ou imprudência; 
b) imperfeiç5o e lnsegur:H"!• a da obra; 
c) falta de s c. ii<lez dos tr;..balt.os executados, mesmo 

após o térmi~o do p resente contrato; 
d) fnrtu, p <: r d<-1, d!'!terio raçiio ou avaria de material 

ou ap:..relbagem u~ados na execução c'os ser viços; 
1:) ato ilícito seu e de seus em!)rcg:=!dus; 
í) 'l.·:idente de qualquer natureza, com materi ais . apa

relhagem empregados na obra ou en-, decorrência dela. 
X - Aceitação dos servi<;l·s : A Divisão de Obn;s 1'0 

aceit:.~rá os set·viços que estiverem de acôrdo com as esp-:
c;flcações e que apresent<Jrem um acabamento pt;;rfeito. Os 
serviçc,s que a crité:-io da Divisão de Obns nã.) reunir0m 
tais condições. serõo rejeitadvs, cabendo a Eml)reiteira todcs 
os .)nus decor r-entes da r ejeiçãrJ, inclusive quanto 2 prazos 
e despeDas. 

§ 1o. - No casn de sr:rviços im per fe itos ou em de
sacôrdo com as especliicações. ou ínadlrnph: mento de qual
quer obrigação contJ·atual, a Divisão de Obras podera res
cindir o cont,ato sem ação e i nte~·peiação jud icial. 

XI - Disposições Gerais: 
Item primeiro - Transferência do contrnto - A Em

preiteira não pudcrá sub-empreitar totalmentê a obrn. A 
sub-empreit~ira parcia l llependerá do consent!mento da Di
visão de Obras. 

Item segundo - Re!lcisão - O p~·esente contrato 
t erá pleno d ire ito de rescisão indepenjente de ação ou 
interpelação ju dicial : a) a firma falir, f!nt~\ar em concordata 
ou dis solução; b) nos casos nêle previsto. 

Item terceiro - J\celtação iinal da obra - A ace:i
taçào final da obra de!JetHierá da veriíicação pela Divisã0 
de Obras, de sua plena conformidade no e~tlpulado neste 
contrato e da absoluta limpesa dos canteiros de serviço a 
cr~ rgo da Empreiteira. 

§ 1 ". - A ace itação final da obra não ;;carreta rã de 
modo algum, a exoneração da Empreiteira e seus técnicos 
da r ::sponsabili ;J<:de civil e técnica por futuros eventc,s 
decorrentes ou re lacionados cem a execu~ão dos serviços 
cvnvencionadc. s e dados como aceitos. Não c2bcr á a Divisão 
de Obras qualquer ônus, participação. co-responsabilidade 
direta ou indi reta, em dados ou preju!zos devidos a faihas, 
deficlêncía ou impropriedade de ordem t écnica verificadas 
em todos os serviças executados pela Empreiteira e dados 
como aceitos. 

Item quarto - Fêro - A Empreitei ra e lege a cida· 
de de Macapá, para fôro Jegd! àc ].!reEente CO! trato. 

Item q uinto - Avnliação - f~ avaliação do presente 
conlrato depenàH t de sua up rovaçâo pelo Gove1nad or , ni:o 
se responsabilizando a Divisão de Obras se em t odo ou 
em parte o mesmo não for aprovado. 

E, por estarem assim acordes, os contr<it?odos, man
t ém o presente co1 t ato em o,ustro (4) vias de igual teor e 
forma para t.:m sô efeito , con~ t estemunhas abaixo, o quul 
está isento de sêlo, cc..níorm e artigo 40, Nota 3". da Tabela 
á o Sêlo em vigor, fi c é nd,, três (3) vi11s em poder da Divisão 
de Obr ns e uma ( 1) com a Empreiti·:ira. 

E u, Délcit1 Ramos Duarte, Coordenador da Divisão àe 
Obra9, pr eparei o p resent.e contrato e assino. 

Macapú, 24 de outubro de 1968 
Eng0

• Jo;:.qu'm de Vilhena Netto 
Diretor 

José Policarpo de Miranda 
Emprei~eira 

Benedito l!-1:iranda 
Testemunha 

l\Cir:lcy Vldeir<J Rcdr!gue.; 
Ti'str.munha 

Délcío R::1mos Duarte 
Coordem~cor 

Divisão de Obra~ 
Aprovo e Publique-se : 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Têrm o de contrato para r ep?.ros no Grup0 l\llod.êl" 
Guanabara celebrado entl.:: o Govf rno cio Terri tório Ft;<le
ra l do Amapá, nest.e é-to represen!ado pelo Dire:tor da D!
v isiio de Obras e a [irma ConsLratora e Imobilicírla Fon- . 
sêca Lttla. 

Ao~ vinte e qu>tro (24) dias do mé;; de outubro do 
a_no de hum m!l no\•ecentcs e s.::~sen!a e oito (1968), nesta 
cidade de Macapá . capital do Territórlc FeC:~n!l do Amélpil , 
puanlt! oEn;;enheiro Jo;:;quim de Vi!hena Netto, nívd 2i-A , 
Diretor da Divis::\u de Obras, simbolo 5 C, compareceu o 
Senhor José Pviicarpo de Miranda, Prccuradvr da firma 
Con3tru1:ora Imobilic.ria Fcr.sêca Ltda.. es t~.bei ecida à Trn
vessa Carn1~os: alt'S, 193, conjun\o 204, em Belém ào Par:l , 
e t:unbém as tes te:mu:lhas ;;baixo assin ildfls, declnrou, E:x
pressameJ:te, qua aceita tio ir:t.f'iraiT.er.te crn:n ne ste ato 
se contém, tôdéls us esp!'clfic1:ções e estipul<.ções C(' nvtr.
clon~das entre ~i . p: lo prPsente insi.rumento. o seguir.tc: 

I - Objeto do Contrato: - A Bmp: e!tdrn se obt iga 
a exPcutar pelo regime de on1preitada giv':>al os ~erviços àe 
reparos gerais no Grupo Mod€>lo Guannb;.;ra, nesta capital. 

$? Único - O :lürvi~o Eerá feito na forma dêst e con
trato, 1Jb<:dtcc-n:lo, Jr:õegra l c rigoros<> ment<:- às d escr ições, 
p lantes, projetoG e esprcificaçÕ!'E fcrnecidcs pe!;; D i vi~~o 
de Obras, passando t a is documentes n:bric3dos per nmb::;s 
as p::;r tes, a i nti!grnr éste instrume:1to, inclusive os que se 
reec rem a alterações admitid<: s ou introduzidas pela Di\· i
são de Obras . 

!I - Preço - A Emproi~E'ir3 se C;briga a . executar 
os serviços objeto ciêstc contrato pelo pr<>ço glc:bal de seis 
mil e quutroc~~Lcs cruzeiros ncvo:1 (NCr$ 6.100,00 ). 

III -- As despesas cem a execução do prese>nte con
irnto, ocorrerão pela~ dotaç:C.es 3.1.3.0./06 destinadr.s a 
rcpr.rus e ad;.;ptaçõ.;s de bEns móveis e imóv t: it=, do IV: inis
tério do Interior, para o ::orre nte exercício. 

§ Únicc, -· O pagcmer.to à Empt·eiteira será feito 
pelo Serviço de Administração Genl (S.A.G.), lcg;J :;pôs r i
gorosa fiscatiz<:çào e <!Celtaçiio dus se1-viçcs, pera Divir-ão 
de Obrüs. 

lV - Pr·azo : - O prr.zo p ara execução tot;ll elos 
serviços ser á de sessenta (60) dias corrid:js a partir du 1 •. 
ordem de serviço, excluindo-Ee c.s dias em que por m c.tlvo 
de fôrça maior, devidamente comprovado, não houver tra
balho na ob~o. considerando-se c~mo iuírõçf:o ccntr:>tual. 
para todos os efe!t~'s, r.ão só o retardamento da exee:ução 
dos sP.rviços como a sua par:<lização inju~li[b;da , a cri~ério 
da Divi~ã·:: d:: Obr;;s, por mais d e três (3) dias consecutivos. 
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V' - Multa : - A Empreiteira ficará sujf!it a a multa 
de Nür$ 6,48, por dia que exced~r ao prazo contmtual. 

VI -- R.eajustamento de P reço: - Não se cogitará 
de reajustamento de preço global do presentP. contrato, u 
não ser por motivo df! decretação de novos níveis salariais 

VII - Fiscalização: - Se m prejuízfl de pleno. res~ 
p onsabilidade dn Empreiteira perante a Divi:;§o de Obras, 
ou terceiros todos os serviços contratados es tar ão sujeitos 
à m<.ds ampla e irrestrita flsr.aliza ç1:o pela Divisão de Obras, 
a qualquer hora, por pessoas credenc!ad::s por esta Divisão. 

§ t ". - A ação fi sc<:1lizadora será exercida de modo 
sist~mático e permaneute, de 111an.,hu a fazer cumprir, J:i · 
gorosamente, os prazos, condições e q u::olificc;çõea previstas 
no contrato e seus anexos. 

§ 2°. - P a ra representá-lo em matéria de o:;dem téc· 
nica e sm.s relações com a fiscalização da Divls1io de Obras, 
manterá a Empreiteira um engenheiro, além de técnicos e 
mestres responsáveis na obra. 

§ 3°. - A Empreiteira d:.:rá ci~ncia à Divislio de 
Obras de tôcla e qualquer anomolia qLie ver ificar n a exe· 
cução d os serviços. 

§ 4°. - A Empreiteira prestará todos os esclareci
mentos solicitadt.:s pelç; Divisão de Obras, cujas r co::iama· 
ções se obriga a atender pr onta e irr2s trítc:mente. 

§ 5°. - A Divisão de Obras poderá rejeitar serviçcs 
ou operã:rlos quo não correspondam às necessidades da 
obra, às condições pactuadas, cunwrindo fi E mpreiteira , r e
fazê- los ou substituí-los dentro de qua t enta e oito (i8) 
horas da modificaçiio que para tanto lhe for feita, corr~n
lilo por sua cont3 tôdns as C:espesas. 

§ 6". - O entulho resultante da d .. ,t!Wlição, e os ma
t eriais que a êleR não se desUnem, su :::1 removiàos pe1a 
Empreiteira, à medida rla m õ:\rcha dos t t"·. balhos. 

VIII - Mão de Obra: - A di ~<'( J o da obra cieverá 
caber à profissiol'lnl habilitado, na fon!.:a da leg.isiaç&o v.i
gente. 

§ 1°. - Os mestre~ da obra deverão s'·r pessoas de 
experiê ncia e ijoneidnde técnica e pes~o~ !. devt>râc: perma
necer na obra duwnte as horas norn~a!s de ké:balho, além 
de es tarem habilitados a pr es t ar qualquer e~clarecimento 
sôbre os serviços. 

!:i 2°. - A Empreiteira se obrig:1 a respeitar r igorosa
mente, no que se refere a todos os· seus empregados utili
zados na obra, a legislação vigen te sôbre tr!b!lto, trRbúho, 
previdência soclal e acidente de tr.1 balhos, pr.r cujos en
cargo!3 responde1·ó unilnteralmente em tôdr. a sua plenitude. 

IX -- RespoafJabilidlides: - A "Emnr:dteira reconhece, 
por êste instrumento, como r ecoHhecidà tf. m que ser a 
única e Exclusiva re~pons~vel, em quulquer case>, por <.!anos 
e prejuízua que evc::nta alrnentc•, <lausr.r à Divisão de ObrM, 
coisa, proprieda cic ou -pe ssoa d e tercdros, em deconênc!a 
da ex ecução d a obra, correndo às suas e:.wensas sem res
p omabilirlade ou ônus p <:lra a Divisão de Obras, c s resssr
c!ment::. s ou iade niZfJÇÕes quo tais d:"nos ou pn·juízo~ pos
s&m motiv2r. 

~j l 0 • -- C<Jrrerão também, exclusiv~.mente por sua 
conta, responsabilidade e risco, as conseq\.iênci ~s de: 

a) s•B negligência, impericia ot: lmprud2ncia; 
b) i r;:perfeição e i nsegur.ança d:~ obra; 
c) falt?. de "olide:-z dos trabalhos executndos, mesmo 

após o tél'mlno do p~'esente contr:J t o; 
d) f u rto, perd:>, duterioração ou avaria de m<~te rü: l 

ou aparelhagem usados na execução dvs serviçn:~ ; 
e) ato i\iclt ti seu e d<: 5eus empreg2.dos; 
f ) acidente de quslqu;:r natu rrne, com mate1·iuis, <1pa

r elhagcm empregados n:~ obt•J ou ern riecorr.fmda dela. 
X - Aceit?.ção dos S erviço $: - A Divisão de Obras 

só ac~itará os s~rviços que estiv.:rem de acô•·do com as 
especWcações e que f.!presentarem um acabamento perfeito . 
Os serviç;:;s que a critério da Divisão de Obra s não re!lni
r em tais condiçõea, serão rej eitodM, cebendo a E :>:tpr~iteira 
tod0s 0 3 ônus decorre ntes da rejeição, inclusive q uanto a 
prazos e despe~as . 

§ l 0 • - No caso de execação de se~·viços itr.pel'feitos 
ou em desacôrclo com as especificações, ou inadimplemen
to de qualquer obrigação contratuul, a Divisão de Obras 
poderú rescindi:· o contrato sem ação e in~erpelação judicial. 

X I - Di~poslções Ger:>is: 
Item Primeiro - Transferência ào contrato - A 

Empreiteira não poderá sub-empr eitar totalmente a obra. 
A sub-empt•citeira p&rcial dependerá do consentim<mto da 
Divisão de Obras. . . 

Item SegundC1 - Rescisão - O presente .contrato 
terá Pleno d ir eito de r escisão independente de ação ou in
terp elc..~·âo judicial, quando: a) afirma fa lir, entrar em concor· 
data o u dissolução; b) nos casos nQle previ"to. 

Item Tereeiro - Aceitação fin al da obra - A acel
tacão da obrn dependerá da verificação pela Divisão de 
Obra!', de sua plena conformidade no estipulado nest e 
contrato e d a absoluta Jimpesa ::los can teiros de ~erv i ço a 
cargo da Empreiteira. . 

§ 1.0 - A aceitação final da obra não acarretará de 
modo algum, a exone:raçâo da Empreiteira e seus técnicos 
da r esponsabiliciade civil e t écnica por fut.uros eventos de
correntes ou r elacionados com a execução dos serviços con
vencionados e dados como aceitos. Não caberá à Divisão 
de Obras qualquer ônus, participação, co-responssbilidade 
1lreta ou indireta em dados ou prejuízos devidos a falhas, 
deficiência ou impropriedade de ordem técnica verificadas 
em todos os serviços execut::dus pela Empreiteira e dados 
como aceitos. 

Item Quarto -· Fô:ro - A Empreiteira elege a cida· 
de de Macapá, pm·a fôro legal do presenta contrato. 

Item Quinto - Avalíação - A avaliação d o presente 
contrat0 d·~penderá de sua aprov;;ção pelo Governaeor, não 
se re~ponsabilizando a Divisão de Obras se em t udo ou 
em parte o mesn-io não fôr aprovado. 

E, po r es tarem assim acordes, os contratado~, man
tém o presente c ontwto em quatr<J (4) vias de igual t eôr 
e forma pat·a um só efeito, com testemunhag abo.lxo, o qual 
está isento de sêlo, confor me artigo 40, Nota sa. da Tabela 
do Sêlo e m vigor, ficando três (3} vias em poder da Divi
sao de Obras e uma (l l com a Empreiteira. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coordenador da Divisão 
de Obras, preparei o pr'">ente ·contrato e ass ino. 

lVIacapá, 24 ele outubro de 1968. 
Eng0 • Joaquim de Vilhena Netto 

Diretor 
J osé P olicarpo de lV!iranda 

p/Empreiteira 
Benedito Miranda 

Testemunha 
Mira.r y Vide ira Hodrlgues 

Tes temunha 
Délcio Ramo:; Duart<) 

Coordenador 
---·- - ·--------·-------- ~------· ----

Jusiiça dos Tcnitórics 
Segundr. Circunscrição 

Comarca de Macapá - T.F'. do Amapá 

Edital de Notilicação dos ,Jun.tdos Sorteados 

O Doutor Antônio Alberto Pacca,. M.i\1. Dr . . Juiz de 
Direito da Comarca <lo Maca pá. cc.pital do Te rritório Fc
dc,ra'l. do Amapá, nu :iorma da io1, etc., 

FAZ SABED. a todus qt~anto o presente EDITAL vi
' rem ou dêle conllccimcnto tomarem que, nos tôrmos do 
1 art. 433, do Código do Pl'OC3sso Penal, da lista do ccuto 

I 
c cinqüenta jur2.dos desta c.omarca, os vinte e um t21) 

·· abaixo relacionados, foram sertcucios para servirem nas ! próximas sessões üo 'l'ribnnal do J úri, a ter inicio no dia 
1 2 de dezembro prú~,: i mo, à s 8,30 horas : 
I 
I 

I 
I 

1 - AdoHo Fern~mdes de Lima 
2 - Geraldo I\'lago!a 
a - Puuio Negrào 
4 -· Luiz Gonzaga Pereira de Souza 
5 - Manoel Roborto Pessoa 
fi ·- Ado lb Eugenio o.e Olivcirl Nery 
7 - Ivaldo Veras 
8 - J·osé de Matos Co:=:ta 
9 ..:.. J oão Burbosa Niota 

10 - Antônio Munhos B3rriga 
11 - Edmilson Aber Sep;1da 
12 - J acinto Aben-Hatar 
13 - Irinou da Garna Puls 
14 - José EpH~nio de Souza 
15 - Daniel Nunes 
t6 - · José Otávio i\hüa 
17 - André Nonato dos Suut ::JS 
18 - Luiz Alves Nogue ira 
Hl - Francisco Adail do Lima. 
20 -- Geraldo Maciel Mo ura 
2l - Antônio Murtins Nunes 

TODOS residentes nesta Comarca. 

Motorista 
Conferente 

Dospacúantc 
f.\tac. Público 

Professor 
Func. Pü lllico 

« « 
Comcrcinntc 

Bancário 
Com erciante 

l~unc. Público 
i"uuc. Autárquico 

Func. Público 
(( ({ 

Comerciante 
Func. l'úblico 

Fuuc. Autárquico 
({ ({ 

lndns t riá:·io 
Bancário 

Industriário 

NOTIFICA peis a todos os Jurados supra relaciona
dos pa1·a comparecerem à sala dest inada às renBiõcs do 
Tribunal do J úri desta Comarca, no edifício do Fornm, 
em dia c hora designados e nos demais dias seguintes, 
enquanto durar as sessões, sob pena de multa, se, intima
dos não comparecerem. E para que chegu0 ao couhcci
mepto de todos, mandou expedir o presente EDlTAL que, 
será afixado no lnga t• de costume c publicauo na !orma 
da lei. Dado e passado nesta cidade de Macapá, capital 
do Território Pederal do Am~tpá, aos seis dias do mês de 
novembro do ano de mil novecentos e sessenta e oito 
(19li8l. Eu, Nino J csus Aranha Nunes, Escrevente J nra
mentado, datilografei e subBcrevi. 

Antônio Alberto Pacca, 
J uiz de Direito 


	

