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1\ 1' O S O O 1~ O H I~ R U X E C U T I \1 O 
O Uovt-rnaclor du 'I'Nritilrio Fedct·al <lo Arnumi. 

USúlldO daS atr·rtlUi~Õl"l qUC' IIJC• Cl•llft'l"(' u ill'll1 \"1!, ao urt. 
-1° .• do llt•('J"cto-lt•i Fcdern I r .O. fi.~ ~1. clc :!1 dt• setembro Ôl' 
HIJ:I, C tenJo <.'nl Vista O quo CllllSI:l dtt ltr t•> rntaçiio 0°. 
12t6~-S:\Iu, dt• 2: de f'CtPlll uro r! c l!.ll:s. 

B E SOL\" E: 

( 'o,lC:der quituçiio tl.! cr•nt.ts ao ScnhN Oari!J .\"unrs 
filho. cx-Pt·l•fcit, .\lunid •ai d•.J r 'alç·l~n··· rh> peri• dú 
dt· ::!4 dt~ ~-ehHubro rlc l!lli7 11 l•i de jnJll,, de t9ti!i , com ex
ressãl) d·l prt·~tnç·:ill dt! eon•us tio Fuudo r.Jc P:Htiripns:•1•> 
dos :'llttn1eipios (jlll' ainda nãv Ioi apron11la pC'IO ' i"rilJuo .• l 
r.Jc Con tas, PSianri•J brnlo !lo h111rlo Rodoviário ~acio ua:, 
uma ve:z que tl unnt~ :-u1. grs·üo n:irJ r eceb(•u. 

l'nlácio do Gon:·rno, ~:m ~lar.ap.i, 12 de lt·vcreiro de 
l !Jô9. 

General h·..tnhoé Cou~ui\'CS Martins - GoYcrundor 

DECRETOS 
O Governnclur do Tt>rrilório f<rd('r·nl do Amapá, 

tll•tindo d 1s t~lribuic;õ~:; que lho tonfe.-em <•s !t~ec~ I, Yll c 
JX, do ani~o •I"., do Dt•e t·rto-lei u". 5.b3!l. d P. 21 <!C' Sf!tt'm
hro de 11-I:J, c lt'ndo c•m Yi~la o que con:>ta tlo pl·ocet;s:.. 
no. 4.12 1 /tiS~~ll., 

RESOL\'E: 
Tnrnn r St'lll c•f,•il" o 11t•crcto ll;dac!~• rn• 2i:l de a '~ÓS· 

l o dr I!Jt;'), q ll •' pJ~R:l a kl' o <:Pguin t" teor: 
.. tü·tiftc:s r· u ec•er·t·t o tlntado de t:; di.! niJril de 19ot>. 

put>licado no DtMiu ('.H :I tio <Jo,·êrn \1 , de ;.~2 (!(' abri l do 
mesmo ano, quo JHI"~ll u l r· r u I'P tl u~·iio a :-.cguir: Aposen
tar nos térmo-; rhJ Hem I, tio tli'li!;O 17S, t•umuiaatlll eom 11 
lic n°. Hil, tndos cfu l.ci nr·. J.ill. do 2fi de outubro do 
w:•2. o t-t•n·iclcJr P lllll;l ·' 'll t!e d(l OllYeiru . ocupante drl 
<·.u:rn d'l rlafoSt' \ ,., tlu s(•rit- ri~> da~H·s ti(• Ül.l!lr iR, ni\"el 
H. (l'ü lig·l GL-:?IMI. do Q 1 Hlro dt> Fuacioollrios Públieo,; c!o 
O•' ' Cl':l" cfé,;lc 'l'~rdrr·,t• t•, lotar! v no ~t' I'\'Í('I' dt• ,\dmin!,
traçãv Gl.'rd \'i.-\G}. <l c·o llllr 11\' 10 d(• j~nei:o d~ J!lôl •. 

Pai .\!iu do (i o\ \!r no, t•m ?IIU<':tp.i, l!l tl e rr:arc, o 
ue l!lti:J. 

Cieu. 1\unhnl' I inuçaln--s :\iarlin'l 
Gn\'l'1"11~dttr 

Coronel A<l.th'uro A)\•p:: í'n' ulc tnti 
l'>t:l:rl'l i tio-li c ntl 

O Gcnt'l'!l iHiu ~ ,J., Tcrt· lúrio FNII r:JI tio Amap:i. 
U'líllldll dtiR lltt·i hui~·ÕN": (jllt' lho r OllÍL'rPIO OS ill'Of< I. 
YII c IX. cio u.rtf~o ·1.0 , <lu lli!t:t'Plo Le i n.o 5$l~l. el e :!1 de 
se1ett•bro de l!JI'l, c• tl'ndo em visla o que co11stu 
elo p. o ;r•sso nu. 1.1 21/Utl ~1 1. 

I ~I·:SOL\'E: 

APOSE.'JTt\R . nos li•J'Il;o.; do item T. do urti!{o 17:>, 
combi nucl o coar n IIC' nu. rSt, J,l(Jos rl:t Lt> i n°. 1.711. de 
~ ... u\J outull!'·l U.l tn!i·!. ( I St' l'\' ill!ll' Pll uh ,J nrgc clc Oliv~i
r a . OCIIJl~lll l•' cln C.H!!O ria cllli'~l' «A», d:~ ::(>r·it• cl(• C'iu,f;t•s 
de Gunr.tn, nh·eJ H (l'(,li~u GL<.tl:l). do üunclt·n de Fnn<·io
ni;rio., Pt"1:11i .,,;; do Cio11 (•rno di•"ll' Tl'rritoriu. lc:tnrlo no 
St•r·,·iço de A lmiubtr:H;iw GeralrSAG), a <'untar de li dt! 
a oe!ro de 1!16'i 

Pnl::cH• rio (hH·(•rno. cro1 .'tlacuj>:'!, l!l de mur.;o rle 
1969. 

!ic.JnOr:ll lvanhf\1' Gonçtt h·cs )fartins 
Urnt•rnuú or 

(\•1. ·\ •!• h·~1r,1 AI\'E'o (\1\'<ll•:nnti 
~L' •t•dúriu { ,.•r,tl 

111 i u i,,. Lrí r i o d ([ Faz e n c! a 
Scocr·rt•tria tl:l lll•,••• i r~, F(ldPml 

l kle:rucra da l~t'l' •ita fL'UNJ I no l'u r'\ 

Agénciu da 11ccC'itu Federal r m Macnpí 

.\ Y J R O 

O agente da Heccitn Fedl'J'al em Macapá. 
uvistL ~os contribuintes dü Impôt-;to de Renda 
pessoa l'lsirn. que .i1 se t'll~ontram à disposição 
dos mesmos u<! c.gência rtu Recei ta. FetlC'ral em 
M.1cupá, ~ita :i A\'cnida l'1 csidlote Vargas. n° 5!J, 
os fo t·multl'ios pr·úprlos, <1t1P serão distribuídos 
gt·atuitamcute HilS interessados. 

Quem deve apre. ·rJtlar dednraç·ao de 
T C' H ri imenlos 

Estüo obt·i g-ucl~· ~ à r.prescntaç:io da doclclru
~:~o do rendimento:', no cxerc1cio de 1DfH1, tôdus 
as pessons l'isi c.a.s, assalurhtl.l:ts ou não, que se 
enq uadrem numa das seguintes situaçõe1::1: 

a) tc•nhum aul'er-iclo, oo ano dt• Hl6R, rPndi 
rnento b1·uto supcti r a Nl' r$ :3.50tl,tJO (t:·C·s nril e 
numh~ntos cJ·uzei ro:) noYos)- aP.ual; 
. b) tenham tido d uru.nte o uno base de l DGS, 

a r>ropricdatle ou posse lJl' qu:1lqucr dos sPgt:in
tcs bens ou di1·e:itc~::o: 

1 - automrhd ou vcicul0 "imih!r; 
2 - imún~ l t·esidrncial de árcu constl'u ída 

superior a Jf)') metros C)t:atlra.d0s; 
:~ - · r :-si<lênc.a de 't>ranciv; 
4 - imúvcl desoeupado ou a lll!!<tt!O: 
5 -- títulos de r·cn la c ou titulo" de crédito 

de Ynl or ~ u pcl'io1· a i\Cr$ 5.0UO,OO (•..:inco mil 
cruzeiros novos); 

l i - ações ou qunt:ts .Je cnp itul em ·Yale t· 
supet·i\H' u .:\ C r·~ :-\.000,00 (tr('S rn i l c ruz c i t·o::; n<t
vos). inclusive ~it· mu i ndi v idu~:]: 

7 -- cmbareaçilo. quulquct· qtw seja o ti110 
ou toaclagcm; 

H -- títu lo rio p1 ~pt·iec.l ade de c·lube r ecr<>a
ti\·o ou socie•1:..ulc dcsporlini de Y<JlOí' venul su
pNior· a NCrS :>.110l'.lltl (l'inco mil cruzeiroa 
novo~). 

!l HCrODtl\"~; 

lll - imóvE>I J'lll'ttl: 

11 - c a nll0 de rorridn. 

Prazo de eulrryu dP decloraç-úe.-:: 
Até o di't ;~() de abril de 1SH9. 

Raimlif:dn Campos da Hoclla 
.\g<'nlc 
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:\s Hl'parttções Públicas I 
l'erritoriais deverão re meter 
o expedlerrte destin.udo à pu-!' 
hl!cução neste DIAHIO OFI-

1 UIAL, dlàriamentf3, ate às 
t:'l,RO horas, exr.elo aos sát>a- 1 
dos q anndo aeverão fazê-lo 
'l(l) ;),..; 11,30 horas. 

A" reclanJOCiies pertinen
tes à rnatérit retribuída, nos 
~'.asos de ert·os ou omissões, 
~~verão ser formuladas por 
~>:'\<ll'l~o. à Seção tle Hetluçüo, 
• l;t>~ 9 il.s 1i.l,30 lloraa, no má
-.:\mn até n h o r as upós a 
!!~Hia dos Ól'gãos oriciais. 

-EXPEDIENTE 
hutn•en§a OficiáB 

DIRETOR INTERINO 
CAHLOS DE ANDRADE [JQKTES 

DIARIO OFICIAL 
Jmpr!lsso nlis Oficinas da Imprensa Olicial 

AIAGAPÁ - 'I.'. F. AMAPA' 

ASSINATlJ 
Anual 
Semestral 
Trimestral 
Nl:mero avulso 

R AS 
NCr$ 7,80 
NCr$ 3,90 
NCr $ 1,15 
NCr~ 0,05 

2a. pág. 

As RepartiÇôt'S Pút~!.-lHJ ! cingir-se-ao âs at;siuaturas 

l ~nuais. reno1radas oté 2;J ~le 
fevercll'O de cada. ano e as 

I iniciadí\s, em qualquer époco 
pelos órgãos competentes. 

A fim de possibHitar a 
rcmesrm ele volôres r.comt~a
uhados d~ esclarecimento~ 
quanto à sua ll.;>!icação, t<Oli• 
Gilamos usem os intet·essutlos 
p•·efercncialntP.l.llc cheque ou 
vale postal. 

Os suplementos às cdi· 
ções dos órgãos oficiais da 
se fornecerão aus assinantes 
que a& soJ:citat·cm no aLo só 
assin:üurt> •. 

Os originais dHerão ser 
c!.autogm[ados e auteuticados, 
ressalvadas, por quem de di
reito, rasuru.s "" emendas. ' . •:. .-)-.-;- . " . o funchmário ptíulico re-

«Rn ASlLI.::\ - f.~te D1 .. no ( oc.al .c cncontr~uo para lcttn- dera! terá mu de.sconto de 
Excctuatlas as para o ex

~r.rlor-, que serüo sem p r c 
... auuis, as a!:sinaturas poder
<liHlo tomar , ,em qualquer 
llnnca, por seis' meses ou um 
<lO O. 

ra 11() Sala.o Nactonal e lJ;!~ro~~IOnal (}~ Imprensa, ela 110%.' Pura !at.er juo a . este 
COOPEfl. PRESS, no Eraswa ImperJal Hotel.» descouto, ue>'e t·tt prov;..r esta 

As as~innturas vencidas 
no<ter~ú ser suspensas ~:Jern 

"'VISO préVIO. 

- - P-a-ra lacilitt~.r aos assloao-1 A fim de evilat· soluçüo condlçi.io no ato da assittatura , 
tes a veriflcaçfio do prazo d~:: ·de con!!,luidtH.I~ no l'ecel.Ji- O custo do cada cxemplut· 
valtdade de suas assinaturas, 1 mento dos jornais, d t~ v e":n atrazu~o dos ór~ãos <lo ori
oa P'HLe superior do enderõ- ' os assinantes providenciar a ci:tis será, no n•nda avulsa 
ço vão impressos o númet·o rel'per.tiva renovação com acrescidu de NCrS 0,01, se 
do talão de r cgistt·o, o ntês e antecedência mlnima, de triu- do mesmo aoo, e elo N C r G 
o a::w ctn que Hntlnrá. · la piO) dins. O,ll2, por ano decorrido. 

Serviço de Administração Geral 

Te·l'mos àe Recebimento e Enll'e,qa de ·M ate?"ial 

A Seção de Material do S.A.G. encaminhou à 
Secretaria Geral do Território, para arquivamento, 
os Têrmos de Recebimento de Material . seg uintes : 

N.0 18/69 - De um Piano «Maiester», com 
80 teclas, adquirido pelo Govêrno do Território. à 
firma Mesbla S/A, em Belém do Parli, conforme 
registro efetuado às fôlhas n.0 s. 22 e 23, do Livro 
de Têrmos de Recebimento de bens. 

NY Hl/69 - · De trinta Secções dé prateleir, s 
de aço desmontáveis com cncaminhot;, adquilidas 
pelo Govêrno rio Território à firma !maço S/A, em 
Belém do Pará, conforme consta do Livro de Regis
tro de Termos de Recebimento de bens, à fôlha 
n.0 23. 

NY 20/69 - De um mimeógrafo, «Rex-Rntary», 
elétrico manual a tinta, adquirido pE:la Administra
ção amEpaense à firma Addo I\.láquin ·s de Escri
tório Ltd<l., no Rio de Janeirv, Guanabara, confor
me consta do registro feito no Livro de Recebimen
to de bens, à .fôlha n.v 24. 

N.O 21/69 - De um eqtdpo «Dabi », modêlo 
Super Il com motor Plétrico e demais eq•.lip&.men
tos; um armário «Dabi,•• modêlo Exposição; uma 

"Cadeira «Dabi», modêlo Suprema; un1 compressor 
«Da bi», modêlo Slandat, e uma estabilizadora <<Da
bi». ccnforme contrato de doação celebrado ~ntre 
o govêrno do Govêrno do Território Fed~ral do 
Amapá e o FUNRURAL, e de u~órdo com o regis
tro constante do Livro de Recebimento de Bens, 
tis fôJhas n. 0s 24 e 25. 

N .0 22/69 -De uma unidade marítima « C·inax», 
propulsão a óleo diesel, modêlo 695 MR 2: 1, n." 1757, 

i de fabricação MerceC:es Benz e den.ais acessórios, 
adquirida pe1o Govêrno do Território à f i r m a 
ANSALVASCO Comércio e Indústria S/ A, em Be
lém do Pará, conforme registro às fólhas 26 e 27 
do Livro de Recebirr.ento de Bens. 

N.0 23/ 69 - D e uma embarcação de madeira, 
tipo catraia, com 8 metros de comprimento por 
1,80 metros de bôca e 0,70 de pontal e demais 
equipamentos, adquirida pelo Go,,êrno do Territó-

.,.-

ri~ à firma Teixeira de Melo e Filh.os, em Belém 
do Pará, conforme consta do registro feito às fô
lhas 27 e 28 do Livro de Recebimento de Bens. 

N.0 24/69 - De três Bombss <<Wort.hington», 
modêlo 15HH.340, n.0 de séde BX - 35441/2/ 3; 
um centro de partida e comando para trP.s motores 
de 60 HP, 60 Hz, 220 volts, com os acessórios nor
normals, conforme consta do registro lavrado no 
Livro de Recebimento de Bens, às Iôlhas n.0 s 28, 
29 e 30. O refe rido Material foi adquirido pelo 
Govêrno do Ttrritório à firma «WortUngton S/A 
(Máquinas) e de acôrdo com o contrato publicado 
no «Diário Oficial» n.0 831, de 29 de junho de 1968. 

A Seção do Material do S.A.G. encaminhou 
ainda para a Se::retaria Geral do Territórit:, para 
arquivo, os seguintes Tênnos de Entr~ga de mate
rial: 

N.0 25/69 - À Divisão de Educação - Um 
piano « Mai~sterll cem 80 t(-clas, recebdo pelo Dr_ 
Gerddo Leite de Morais, 'lionforme ccnsta à fôlha 
n.0 35, do Livro de Entrega de Bens. 

N.0 26/ 69 - A Secçã:> do Material - Trinta 
e sEis prateleiras dcsmvntáveis, com escaninhos, 
marca !MAÇO, recebidas pelo Senhor Capitão ~e

. nente AFN Francisco Medeiros de Araújo, confor
me consta à fôlha n.O 36, do Livro de Têrmos de 
Entrega de Be:ns. 

N.O 27/69 ·_ Ao Serviço de Admini::;t.ração 
GPral - Um Mimeógrafo «Rex-Rotary••, elétrico 
manual ú tinta, recebido pelo Sr. Waldemiro De
móstenes Rib eiro, con:orme registro feito às íôJhas 
3G e :n do Livro de Registro de Bens. 

Divisão c1.e Obras 

A[ll'\l>-o c Pubiiqne-so: 
Ucncral lvanboc Gouç;•.lves ?llartios 

UO\·cruador· 

Têrmo aditivo ao contrato de empreita
da n.U 05/68-SER-DO, entre o Govêrno 
elo Território Federal do Amapá e a 
firma CONTERP A - Construções, Ter
raplenagem c Pavimentações S/A, para 
exec~tção de serviços de t erraplenagem 
na Rodo\'ia BR-156, Macapá/Clevelândia. 
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------------------------------~'---------------------------
I - Preâmbulo 

Aos de.tessete (17) dias do mês de março do 
ano ele hum :nil novecentos e sessenta e nove 
( I %9), no edifício onde fuciona a Divisão de Obr~s 
do Go\·crno do Território, nesta cidade de Macapa, 
capital r:lo Território Federal do Amap:í, perant_e o 
engenheiro CÍ\'Íl Joaquim de Vllhena Netto, mvel 
2~-B, Diretor da Divisão de Obras, símb:>lo 5~C, 
co np:lree~u •1 e:1Jênheir0 civil RJd 1lpho Pereu·a 
Dourado Neto, Diretor da firma CO!\ TERPA - Co:1S
tru<;ões, Terraplenagem e Pavimentação S/ A, ad_iant: 
designada síwp!es:nente Empreiteira, estJbelectd~ a 
rua de ~anto Antônio, 43:2, 12°. andar, em Belem 
do Pad e també m ns testemunhas abaixo assina· 
dus, declarou expre&s?.mente, que at:eita tão intE-i
ram ente como neste ato se con té:n, tôdas as e~ pe

cificações e estipuhç5e~ convencio11adas entre si, 
pelo presentE: instrumento o segl"i 1te: 

IT - Fundamento Legal do Ttrmo Aditivo 

O presente têrmo aditi vo foi devidamente 
autorizado pt:lo Exm0 . Sr. Go\·crnadJr, tendo em 
\>ista: 

1) a impossibilidade comprovac!H, no momento, 
de a firma Empreiteira cumpri:· o conlrato n°. 05/ 
68-::iER-DO, no lo.::al de suviço co:wencionado, em 
Yirtude do periodo inve1noso que oca se apresenta; 

2) a dáusula 13 do convên io firrr:ado entre o 
D .N.E.R. e o GTF-AP, que úbri ~~ou êste a prestar 
contas em pr azos d':!terminados; 

3) as sugestões e rec)tr. e:lciaçõ;!S (eitas pe lo 
.órgão fiscal do DJ'I8R (2°. Di:.trito Ro.ioviário Fe
deral), quanto à elaboração de planos de trabalho. 

lii Obj to do Têrmo Aditivo 

O presente termo tem por objeto transierir a 
execução dos servicos d~ terraplenagem a serem 
executados na Rodovia BR-156 Macap3/Clevelàr.d·a, 

- trecho Lourenço/Oiapúque, para os trechos Amapá/ 
Calç:oene e Calço~ ne/Lourenço, da mesma rodovia. 

Eu, Oélcio Ramos Duarte, Coordenador da Di
vis:lo dt Obras, lavrei o presente t.?rmo e m quatro 
(.:.!J v.a.::: qu::! vai assina lo pelas p:.~rbs convendona
.da:'i, pdas tes temunhas e por mim. 

~vla~ap:i, l 7 de março d e J 9G9. 

Rodo](o Donato Neto 

Jos2 Aleixo da Silva Uma 

Eng0 
• .Joaquim de \'ilhena Nctt.:> 

Clark Charl~s Platon 
Délcio Ramos Duarte 

Divisao de Obras 

CONTRATO N°. 02/G9-SO-DO 
.\ l' H O \' O P I JL'UJ.lQl'J·>Sl~: 

G ..: ucr~tl lv<,nh oé Gc.nçalrPs :\lurlfns 
O o ver undor 

Tênno de contrato de empreitada para 
execução de serviços de ampliação no 
prL'dio do Ginásio de i~;Iacapá, celebrado 
e~tre o Go\'êrno du Tenitório Federal 
do Am&pá e a firma Constr·utora Co
mercial Carmo Ltda. 

T - Preflmbulo 
1) Contratantes: - O Govrrno do Território 

Feder ai do Amapú, neste têrmo denominach.> 
trinta e do]s centavos {Nl' rS 62,32}. p~)r diu que 
exced·~r ao prazo co:1 Lratual, até 0 lõ'l. dia, e de 

GTF-AP, r epresenta 'lo pelo Diretor da Divisão de 
Obras, engenludn> d\·i l Joaquim de Vilhena Netto~ 
e a firma Comb ul.ora Comclrcial Carmo l.tdo.1., aqu1 
denominada Emprdteira, com Pscritório estabeleci
do à Ave nida Ct'arHey Nunes, f-/ n., nesta capitéll, 
representada !)elo seu sócio-geren te, sr. Walter 
Pereira do Camo, resdenl<e nesta cidade, que as
sina como repr~~entante lt>gal da füma. 

2) Local e Data: - Lavrado e as~in ado nesta 
t:idade de Macap í, capital do Território Federal do 
Amapá no ediftc:io onde funciona a Dlvisno de 
Obras GTli'A-AP, aos dezeno\·e (19) dhs do mês 
de março do ano de hum mil novecentos e sessen
ta e no ve (19'9). 

li - Fundamento Legal do Contrato 
O presente têrmo de contrato foi devidamente 

autorizado pelo Exmo. Sr. Go\'ernador t~ndo em 
vista o resu.tado da reunião da Comissã~). que em 
10-03-69 f0%. o re..:ebimentv e julgamento das pro
postas em atendimento à Tomada de Preços, p~
b1icada no Diário Oiieia! n°. 91 G, de 19 de feven::l-
10 de 19i'9. 

III -- O!:>jeto dv Co11trato e Forma de Execução 
dos serviços 

1) Locali;,açiio e Dcsc r içno dos Sen·iços: - A 
Emprcitdn! se obdga a executar pelo regime de 
emprcitad 1 glob1 1 os sen ·iços de ampliação do ~i
násio de Maenp:í, nesta cid::.de, constando cs ref~
rid.Js serviços de ~.:onstrução de quAtro (4) salas-de
aula, área de circulação e cal('nda Jror~teira de pe-
destre no r t:?[erído prédio. . . 

2) Forma da E iCCução : - ..\ Empreltern.> 
se obriga a executar os serviços na forma d~ste 
co11!rato, obedecendo integral e riJurosamenle as 
descrições, plantt.r, projetos e especificJc;ões forne
cidas pela Divi3ão de Obras, passando tai.s docu
mento~, a integra r 0ste instrumento, indusi\·e os que 
se referem a alterações a dmitidas ou introduzidas 
pelo GTF-A.P. 

3) Muo-de-Obra : - A Empreiteira de\·erá num
t~r um engenheiro p:lra represen tá-la ern matéria 
de orlem té~nic;1 e suas relações c0m a l:iscaiiz<1-
ção. Os mestres de obras deve1:l•) ser pessoas d ~ 
experiência e iclon~ idade éc lica e p~s~oa l comprova
da e di!verãl.l estar h>biii.ado> a prestar qwnsquer 
esc-hlt'e<.:imemo:; s( br~ o S::JTiço . 

IV - Pre~cs. Pagamen1os e Dotaçõ~s 
1) Pre~·o. : - O GTF-/\P pagará à Ernpreilt:ira 

p ~Ja exec.:uçüo clu~ ser \'lÇ\)~ <1bjeto dêst.e contrato a 
imp )rtância rle Sl!ss .mta e dois mil, tr~~en1o; e vin
te e cinco calZeiro:> nu\'os e POventa e uito cent<1-
\'0S (~Cr.) G:Z.32;:;,<"H1). 

2) Re::.tjustam en to: - Não se cogitar.) de rea
justamento de pn·ços globcll do presente contrato. 

;)\ Fvrma de Paganh:nto: - O pagamento da 
obra será feito pe'a 1\ sourari3 do UTF-;\P, logo 
após rigoro::.a \'erif<caç5o e aceitnç·ão pela Divisão 
de Obras, dos set \'iços rea lizados pela Empreiteira, 
e em parceltls, de acôrdo ~em o andarr1~:nt•> do..; 
serviços contra~ados. 

-!) Dotação: - f\<; de~pesas ' com a execuçüo do 
prec;entt> contrato. ocorrerão pelas düta~,:ões oriun
das do lmpôsto Único Sô~re .J\.Iint!rais. 

V - Andamento dos ser\' iços 
I) Cr,mograma: - Os serviço~ t t> râo andam n

to pre\'l;5tO no cronogr:-tma aprovadn pt-la Divisão 
de Obras, admitida a tolen1ncia nüxima de 1011

0• 

2) Prazo: - () pt a w para conclu~ão do:; tra
balhos objeto do presente ll;rmo. é de se:ssenta !tiO) 
diss con~ecutivc.s, contados da data da e:-:pecllçãu 
da J'l. ord t m de ::.etviço. 

3) 1\Tulta - A Enpre!teira Cicará sujeila á 
mulln de ~es,-entu e d ois cruzeircs no\·~s e 
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trezentos e onze cruzoeiros novos e sessenta e dois 
centavos (NCr$ 311,62), a partir de .:.6°. dia. 

VI ...:.... Fisclalização e Aceitação dos Serviços 

1) Fiscalização: - O GTF-AP fiscalizará a Em
pleira atrayés da Divisão de Obras que manterá 
ação ;fiscalizadora de modo sistemático e permanen
te, de modo a fazer cumprir o presente contrato · e 
seus anexos. : 

' '2) :Aceitação dos Sexyiços: . ..:._ A Di visão de 
Obras só acei tará os s~rviços ·que estiverem de 
acôrdo com as e specif,icaçoe,s. Os ·sehiços ou ., ot:ie
rãrios que não corr·espondam às necessidades da obra 
e às condiçõ~s compactuadas t:aberá a Empr~iteira 
1~efazê-los ou sub~tituí · los dentro do prazo de 48 
horas. A aceitação final da · obra hão acarretará de 
modo algum a exoneração da . Empr~iteira e seus 
téçnicos da responsàbilidad·e c'ivil e ·técnica por 
eventos decorrentes ou r elacionados com a execu
Çã~ dos serviços ccú1vencionados e dados como 
aceitos. 

VII - Rescisão do Contrato 

presentação Rio sita à Av, Nilo Peçanha n° 115 -
salas 215/ 216, tel:!fone n° . 22-3364 e no Set viço 
de Administração Geral, nesta cidade. 

Maca pá, 20 de marça de 1969. 
Ceronel Arlõ!Yaro A.lves Ca.valcanti 

Se era túrl 0-0 e ruI ! 1 

Pre~e'ittlra Municipal de Mazagao 

PORTARIA n°. 22/68-PMz 

. ..0 .r:>.refeito Municipal de l\~azagão, usando d Js 
1 atribuições-que lhe sã9 conferidas pelo item V do 

Art. 9°. do Decreto-L::.i Federal n°. 5.839 de 21 de 
setembro de 1943, 

RESOLVE: 

Conceder àe acôrdo com 0 artigo 105 da Lei 
n°. 1.711, de 28 de outubro de 1952, a José Bar
reto de Souza, ocupante do cargo de Fiscal Padão 
«D», do Quadro de Servidore; desta Pr~feitura, 
vinte (vinte) dias de licença para tratamento de 
saúde, contados do dia 26 de agôsto a 14 de setem-

l) Rescisão: - O contrato poderá &er rescin
dido unilateralmente pelo GTF- AP ou b-ilateral- \ 
mente, atendida sempre a conveniência administra- .. 
tiva. 1 

bro de 1968. 

Registre~se e Publiqut:··Se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
11 de setembro de 1968. 

Mazagão, 

A. critério do GTF-AP, cabf!rá a rescisão do 
·contrato, independente de interpelação 'judicial ou 
'" extra-judicial, quando a Empreiteira : 

a) Não cumprir qualquer de suas obrigações 
. contratuais; 

b) Transferir, no todo ou em parte os serviços, 
sem prévia autorização do GTF-AP. 

2) Jn::lenüeção: - Na hipótese do item 1 desta 
cláusula, a Empreiteira caberá receber unicamente 
os valôres dos serviços executados até a data da 
rescisão. 

VIII - Fôro 

Fôro: - Para as questões decorrentes dêste 
têrmo, elege-se o fôro de Macapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte. coordenador da Di
visão de O bras, lavrei o presente· têrmo que vai 
assinado pt>las partes convencionadas, pelas teste
munhas e por mim. 

I ! 

Macapá, Hl de março de l9G9. 

Walter Pereira do Carmo 
Empreiteira 

Eng0 . Joaquim de Vilhena Nelto 
Diretor 

Aziz Ghammachi 
Testemunha 

Jos é Mariü Gomes 
Testemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Coordenador 

------1 ----------------------------
l'dinisléTio elo l nteTiOT 

EDITAL 

' 

O Govêrno ;do Território Fedual do Amapá, 
avisa. aos interessados, órgãns de Classe e firmas 
com·erdais que. de acôrdo com o artigo 128 do De
crete-lei n°. , 200 de 25/02/67, é necessário o Regis
tro cadastral de habilitação de .firmas para que 
possam concorre:r às licitações neste Território. 

Esclarece-se que tais registros podem se r feitos 
na Representação, Belém sita à Av. Boulevar Cas
tilhos França n°. 59, telefone n°. 2780 - na Re-

Rocque de Souza Pennafort 
Prefeito Municipal 

PORTARIA Nr. 23/68-PMz 

O Prefeito Municipal de Ma~agão, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo item V do 
Art. 9°. do Decreto-lei Federal n °. 5.839, de 21 de 

' setembro de 1943, 

RESOLVE: 

Conceder de acôrde com o artigo 105 da Lei 
nO. 1.711, de n de outubro de 1952, a José Bar
reto de Som~a. ocupantt: do cargo dP Fiscal Padrão 
«D», do Quadro de Servidores desta Prefeitura, 
vinte e sete (27) dias de licen\;a para tratament0 
de saúde, contados do d ia 18 de s etembro a 15 de 
outL bro de 1968. 

Registre-se e Publique-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mazagão 
20 de setembro de 1968. 

Rocque de Souza Pennafort 
Prefeito de Mazagão 

PORTARIA N° . 24/68-PMz 

· O Prefeito Municipal de Mazagão por nomea
ção legal e, no uso de suas atnbuições que lhe são 
co!1ferida f=Or lei , etc., 

RESOLVE: 

Designar Alfre'do Diepp 1-Iage, ocupnnte do 
cargo de "Escrevente-Datilógrafo, nível 7, do Quadro 
de Funcionários Públicos do Govêrno do Território 
Federal do Amapá, pôsto à disposiçffo desta Prdel
tura, exercendo o cargo em comissão de Secretário 
Municipal, para responder pela chefia do Departa
rr: ento de Finanças a parti f do dia 5 de setE·mb r o 
de 1968. 

Registre-se e Publique-se. 

Roque de Scuza Pennafort 
Prefeito Municipal 


	

