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/\TOS UO POUER EXUCUTI\10 
DECRETO 

N.U 07/69-GAB 

O Governador do TenitóTio Federal do Ama
pá, usando das atribuições que lhe conferem os 
itens I e VII, do artigo 4.C', do Decreto-lei n.0 

5.839, de 2 1 de setembro de 1943, e 

CONSIDERANDO: 

- que na data de hoje comemora-se o ani
versário da Revolução Brasileira, instalada no Bra
sil, pelas Forças Armadas, e em nome do seu povo; 

- que essa r e \'oh:ção, pelo seu conteúdo de
mocrático e pah iótico, há de prosseguir, ha ja o 
houver, pois visa, antes de mais nada, ao desen
volvimento da Nação, dentro de um espírito de paz 
e harmonia entre todos os seus filhvs; 

- que por ser irreversível ela Cl'i:.tal iza os 
anseios de tôda a nacionalidade; 

-' que, por isso me~mC', é inteiram-ente justo e 
patriótico homenagear de tôdas as formas a data 
em que ela eclodiu, como se homenageia outras 
datas da maior significação na história brasileira, 

RESOLVE: 

1. Denominar Palácio 31 de ~.1arço a serle da 
Municipalidade de Macapá, como preito de home
nagem à data da Revolução Brasi.leira . 

2. Revogadas as disposições em contrário. 

Pulúcio do Uovilrno, em :.rncojlA. 31 de mar.;o de 
1!169. 

<Jcn. lvunboê OonçalYCS ~:ar!lns - GO\'Crnadur 

Coront:l Adúlvaro Al\'~'s Ca vi)Jcanli 
Sccretúrio-Ocral 

Gabinete do Governador 

Têrmo Aditivo ao Convênio de Compro
missos e Designação de Atribuições e 
Recursos entn: o Govêrno do Ti=!rritório 
Federal do Amapá e a Pfefeitura Muni
cipal de Macapá, na forma abaixo: 

T - PRf:AMBULO 

Aos vinte e quatro (2-i) dias do mês de março 
do ano de mll novecentos e sessenta e nove (1969), 
na sede áo Palácio do Govêrno, à rua General 
Rondon, Psq uina com a Avenida FAB, perante o 
General R-1 Ivanhoé Gonçalves &1artins, Governa
dor do Território Federal do Amapá, compareceu o 
General Raymundo Ubaldo Monteiro Figueira, Pre
feito Municipal de 11acapá que, na presença das 

testemunhas abaixo assinadas, declarou, expressa
mente, que aceita tão inteiramente, como ne~te ato 
se contém, tôdas as especificações e estipulações 
convencionadas entre si. pelo presente instrumento, 
o seguinte: 

II - FUNDAMENTO LEGAL DO TÊRMO 
ADITIVO 

.. 
O presente têrmo aditivo foi plenament e aceito 

por ambas as partes, tendo em vista o conteúdo do . 
ofício n.0 99/69-GAE-PMlVJ, de 18/ 03/()9 argumen- . 
tando sôbre: 

a) a enorme e constant~ p1uviosidade sôbre a 
área de serviço; · 

b) os retatdamentos na travessia d.e equipa
mentos, na aquisição e substituição de peças me-
cãni.caF"; ~ · ~ 

c) a falta de combustível na praça local. 

III - OBJETO DO T~RMO ADlTIV.Ô 

O presente tê r mo tem por objetivo prorrogar 
o prazo para a conclusão dos serviços 'de · constru
çãü da rodovia que ligará a cidade de Macapá à 
localidade de Igarapé do Lago, atA o dia .::iO de . 
abril do ano em curso. 

E, por assim estarem de acôrdo, assinam o 
presente convê nio os representantes do Govérno 
do Território Federal do Amapá e da Prefeitura: 
Municipu l ele Macapá, com duas testemunhas 
abaixo. 

l\1acapá, 27 de março 1969. 

Gen. lvanhoé Gonçalves Martins 
Governador do T.F.A. 

Gen. Raymundo Ubaldo Mont~:iro Figueira 
Prefeito Municipal · 

Testemunhas: 

Diógenes Ele'lbão da Silva 
Violeta Ltitão Pinto 

-------------
)l.f. Uovarno do Te.rr!tén·;o F<.'riPral do Amapá 

Serviço de Administração Geral 
~etor de Compras <' Concorrências 

APROVO: 
OenP.ral Ivanhoé Gonçalves Martins 

Guvcruuacr 
TOMADA DE PREÇOS 04/69 
a) Nlotores marítimos 
b) Trator agricola 
c) Ambulância 
d) Guindauto 
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_-\F: H~partlções Públicas [ 
·l'erritor iais deverão remeter 
o expedi e ute desLio.adó à. pu- 1 l)!ícavào oeste D"LARIO OFJ- j 
UlAL, d.làrlamenlP., até às 
l il,:-lO hnr~:ts, e:meto aos Râbu- J 

dos quando deverão iuzê-lo 
lttP. li~ 11,130 b oras. 

A<:. reclamações pertíoeo
·r.es à matérlt retl'ibuida, nos 
"Jtsos de an·os ou omissões, 
.., ~1-'erão ser formuladas por 
""(~rito, à 3eção de Hedat;ãl). 
•• >i . .; :) às lS 30 hOI'as, no má
~:~m·o até i?. h o r as após a 
~j ~hta dos ôrgãos oficittítl. 

. O!l ol'iuiuais dHerão ser 
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1 As RepartiÇÕt!S Pút!;::zll 
, cingir-se-ão às ausinalura!l 

I anuala renovadas alá ::!:$ de 
l'evereir-o de cntlo nno e às 

1 iniciadas, em (jualquer época 

l pelos órgà·J~ competentes. 
A lirn de possibilitar a 

\
r emessa de vu lõres n.compa
nhados ri~ esclurecimcl.ltos 

·quanto à t~ua a;>!lcacão, ~oll• 
j <:atamos usem os iuteressados 
1 prrterencialmentc cheque ou 

vult> postal. 
Os su plemeu lo f às edl· 

ções dos órgiios oHeiais éa 
se rornccerll o a.os o ssina n H.s 
que Sb sol :cita•'elll uo alo Sú 
assin:-ttura. · c'A.tuogral'a.tlm; e autenticauos, 

'rP.ssalvaoaa , por quem ele di
rello, r<tsuras ti eroeuctas. 

·. Excetuadas as parr. o ex
<p,rfor, q uc sen·fl.o s e m p r e 
.. .:~uflis, as ussinnturas poder
·tl(~-ão wm,u·. em qua lquer 

. • • 1 • O tuucionário puhlicu ti!· 
«HRASlLL\. - tste Diário (lfiCJal e encontracfl para leJ tu-

1 
lleral, le •·á Ulu tlesc<1uto de 

ra no Salão ~,aciona! e J.i; t::,~m~~i.ona l .• d.~ , lnlf)rensa, da 1 lU% . Pura fazer jus a ê:>t~ 
COOPEI~ PR.ESS , no Bras1ha lm),ella, Hotel.>> desconto, devera prv\ ... r et>la 

Para facilitar' aos at>sluao-j A 1irn de evitar solução condição no alo da a>:sinatu•·~ • 
tcs a veri.n~ação do pruz•J de , de con t' ,luidall u no receul- O custo de cada e>.:('IOplar 
vvlidaa:lo de suas assinxturas, meu to dos jornai!l, de vem , atl'07.udo dos Ól'gãvs tio ,,fi
oa p<lrte superior do enderê· os assinaoteo provicltmcíar a i ci11i::1 será, no VHIHia avul sél 
ço vão impressos o ntimero r espe<:Uva renova~,:ã•l com , ac:resciJu de NCrS 0,01, se 
do talão de r egistro, o ruês e antecedência minima, de tl'lll· do mef'mo ano, e de N C r G 

""loca, por S\!IS n•es~s ou um 
"''lO. 

As liSt~inaturas vcucldes 
oo ll l: r~u ser auspeosas t>elll 
... v tso prévio. o ?n!' em que find:lrâ. tu. t:lO) diaR. O,ll2, put· ano dccorrino . 

EDI'l'AL 

De ordem do Excelentíssimo Senhor GoY erna
dor do Território Federal do Amapá, faço público 
e ·dou ciência aos interessados, de acôrdo cem o 
Regu~amento Geral de Contabilidade P ública e a 
Lei n.0 200, de fevereiro de 1967, que nesta data 
f ica aberta a presente Tomada de Preços para co
tação. de preços dos equipamentos infra-ir1dicados, 
·destinados a diversos órgãos e St'rviços do Govêr
no dêste Território. 

A licitação será r ealizad;; na sede do Serviço 
de Administração Geral (SAG), nesta cidade de 

.. Maca,pá , no dia 24 de abril de 1969, às 16 horas. 

Havendo concorrentes nas cidades de Macapá 
c B.eli>m serão recebidos na sede da Representação 
do Govêrno do Território, à Avenida Castilhos Fran
çá n°. 59, de onde serão r emetidas ao S.:\ .G., para 
efeito de j ulgamento com as demais. 

Na fase de julgamento das p ropostas os con
corren tes poderão assistir pessoalmente ou por 
seus propostos, os tra):>alhos de Gpuração das mes
m as. 

Do Objeto da Tomada de Preç s 

O presente Edital tem por finalidade a cota
ção de preços para o S:!guint.e equipamento : 

a) - 1 Motor marít imo de 120/ 140 HP, 1500/ 
1800 RPM, com redução de J:l equipado com 

.. ar ranque el f>trico, dínamo para carreg~r bateria de 
· partida e mais : 

- coletor de descarga 

bomba de esgotamento com válvulas de 
porão e pt:neira; 

painel de instrumento c0mplet0; 

ferramentas acessórias, etc. (indicar marcas 
características, etc. e se possível caHlogo 
ilustrativo). 

2 - idem, idem d e 90 HP; 

3 - grupo compulsor para os citados motores 
compcstos de túnel telescópi::> com as respectivas 
buchas internas e externas, eixo propulsor de 2,50 
mts. de comprimento e hélice àe bronze de 3 pa
lhetas. 

b) - Trator agrícola de rodas tipo MF-50X 
ou se- melhante (indicar marca e características e 
se pos:sível juntar catálogo i lustrativo). 

c) - Guindauto marca MUNK, m odêlo ULTRA, 
4811, com capacida ie proporcional a 5 toneladas 
metro, acionado hidràulicamente, m ontado sôbre 
caminhão. 

- deverão sar especificados a marca e tone
lagem do caminhão e seu equi0amento, combustí
vel empregadP, além do equipámento normm de 
gttindauto e bem assim preço individual para dis
positiv·o optativos, se fôr, o caso . 

d) - Ambulância marca K0mbi Volkswagen 
com se us equipamentos e demais pertences. 

DETALHES DE FORNECIYIENTO 

5.1 - Pagamento à vista contra entrega do 
equil)amento; 

5.2 - Entrega em Belém, na Representação do 
T.F. do Amapá; 

5.3 - Valida-!e da proposta não inf t: rior a 30 
dias; 

6.4 - Prazo de entrega a ser indicado na 
proposta, para contagem a ·partir da data da en
com.:nda. / 

DOS CONCORRENTES 

6.1 - Poderão concorrer tôdas as firmas e 
esta bel~cimentos legalmente instalados e de capa
cid~de comprovada; 

6.2 - As inscriçõf's serão aceitas até cinco 
(5) dias antes da abertura das propostas; 

6.3 - Os interessados p0derão inscre\rer-se no 
S.A.G. (Seção do Material) em Maca pá ou na Re
p r esentação do Govêrno do Ter ritório em BelP.m 

6.4 - Na habilitação de inscrição exigir-se-á' 
aos interes;;:ados, comprovação de : 

a) pe rsonalidade jurídica 

b) capacidade de fornecimento 

c) idoneidade comercial; 

6.5 - Os distribuido~·~s "'vrlusivistas rleverão 
instruir suas propostas com documento$ bastante 
provando essa situaç2o 
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DAS PROPOSTÁS 

7.1 - Os concorrentes deverão aprest>nta r suas 
propostas em envelope lacrado e rubricado no fê
c.:ho, d:;\'t~ndo constar das mt'smas, além dos p-e
ças, as especüicações dJ equipamento ofer ecido, 
prazo de entrega, condições etc. 

7.2 - Na parte ext erna do envelop~ fará cons
tar: «nome e en le:-eçó dJ firma pr Jponente e 
«proposta de p rtço para fo;·:1ecimento de . . . » 

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

ü. l - A abertura da 3 pro;:)()stas será feita pe
ra nte a Comissão Especial a ser designada pelo 
Governador do Território, C011' ou sem a presença 
dos proponentes ou ~eus representantes legais, no 
dia e hora estipulados neste Ed ital. 

8.2 - Após a ab~rlura de tôdas as propostas 
qualificHdas pela Comis~ão . será proced1da a com
paração das mesmus, levando· St em co nsideração 
o~ seg uintes Iatóres : 

a) preço 

b) qualidade 

c} prazo de entrega 

d) condições. 

8.3 - A Co missã o c·,borá o ,iulga m .:. nfo da 
pr0posta vencedora d v :ndo str dechra::la ãquela 
que melhores condiçõ~s oferecer em razão dos fa
tôres at ima. 

8.4 - Federá o Gov€>rno do T erritó rio optar 
pela propo::-ta qu:! ofer·!Ce r men'Jr prno de 
e:-ttrega, mt~smo que seja a do me11o r custo. 

8.5 - · Da dt?ci~ão da Comissão que levará o 
«l eferendum • do Exrel~ntissimo Senhor Governa
dor do Território, não caberá recurso. 

DO CONTRATO DE FORNECD1ENTO 

9.1 - O conco rrent e vencedor n·cebe rá a en
comP.nda dentro dê quinze (15) dias · após a consu
mação da licit!'lção. através de ato bas tante. 

9.2 - Se porv !ntura o concorrente não tiver 
condições de atender o recebimento da encomenda 
deutro do prazo a cirna, émbora venct!dar da Hci
tação, serâ convocado o que lhe st>gui r na ordem 
de classificação. 

9.3 - As quantidades do equipamento a ad
quirir serão designadas pelo Govêrno do Territó
rio, d~::ntro das dispo nibilidades creditícias da es
pé-cie . 

F\ presente Tomada de PrPÇOS poderá ser anu
lada ou trans( rida pt: lo Govêmo do Território, 
se:m que caiba qualquer direito de indenização aos 
concorreo les. 

Macap6, AP, em 25 d~ março de 1969. 

Francisco ~1edeiros de Araújo 
Chefe d3 Set;ão do lvlate rial 

Visto: 
Walciemiro flemóstenes Ribeiro 

Di retor do SAG 

Companhia A 111apaense de Telefones 
.,.. ~ CAT -

ASSEMBL'f:IA GERAL ORD1NARI.\ 
CONVOCA CÃO 

São convidados os senhores acionistas da Com
panhia Amapaense de Telefones - CAT para o 
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I 

a Assembléia Geral Ordinária que se realizará no 
di11 28 de abril próximo vindourQ, em primeira 
convocação ils l:J.30 hs., em segunda às 20.00 hs. 
e em terceira às 21.00 hs., a qual r~alizar-se-á com 
qualquer número de acionistas presentes, tendo ço
mo Joc~l a sede da Associação Comercial do 
Amapá, sita à Rua Gen. Rondon, s/n., a fim de 
tomarem r.onhf'cimento e diliberarem sõbre a se
guinte ordem do <iia : 

a. Tomar conh<!cimento sõbr"! o relatório da 
Diretoria; 

b. Deli:)erarem o balanço geral da sociedade e 
Conta de Lucros e Perd:1s e parecer do Conselho 
Fiscbl, rele~Uvo'> ao exen.:ício de I 968. 

Na sede da sGciedade acham-se à dispos.ição 
dos senhores acionistas os docu mPntos a que se 
refere o art. 99 dJ D~creto-lei n°. 2.627, de 26 de 
setembm de 1940. 

1\.Iacapf., 28 de março de 1 S6 l. 
Abdalla Houat - Diretor- Pre~idente 

--~----------·---------------------

Assembltíü1. GeT(f[ Orcl iruíria 
EOI' l AL DE CONVOCAÇÃO 

FicRm convü.lettlos ot:l Aenilot·es ar.ionisl as a 
se r euuirem em Assembléia Geral Or dinária a 
re~liza r-~e no dia dez (10) dEc' ebl'il p róximo, .às 
no,·e hor~ts, na sede da (;f~\, na Avenida Pe. 
Júl io ~hda Lombaerc1 , r:j o0 , nesta cidade de ~T a
capá, pJ.rn tomar conhecimento c deliberar sôbt·e 
a segnimc Ordem <lo Dta: . 

a) - Ap1·ova~,:ão das contas. Balanço Geral 
e conta de Lucros e Pe t·das - Parecer do Con
selho Fiscal e Ralntóri0 da n irr toria, referente 
ao e:ven:icio ~iodo em 31·12-68; · 

b) - - E J(!iÇà') dos membros et('tivoc; e suplen
tes do Con'lelho li'íscP.l pa1·a o exct·cít·io de 1868; 

c) - O aue N 'ort·er. · 
2. Em c()ti<;Cf! ;.ióoe ia, s:1o convi l ~ctos · os·ncio

n i sta~. no g-ôzo de seus dit'(' i tos legais e· esta
tutários, n. comparecer n ;t data, h11 ra. e local 
RUtJ ra ind:cado~. \ 

;vfctC<tp"t-( \ P), ~4 de mn r co de 1f,G9. 
Gen. Gu il h~ r·me Ptiuln 'l'llVut·rs R'tstos 

Hettenhausen - IJtrctur-Té~nico, respnudendo 
pe,a Presidência. 

I - Divisao ele Tertrcs e Cohniza('ão 

I 
I 

Seção de Terras \ 

EDITAL 

- De o r.:lem do Sen: or Diretor da. Di\'isão de 
Terras e Colonização, torno público que, .Teodoro 
I•'erreira de Frdtas, brasileiro, casado, com 46 anos 
de idad e, agr icultor, resiJente e domiciliado na 
Estra:ia de Pôrlo Grande, município de Macapá, 
rPquer eu nos têrmos do Artigo 133 e seus §§ e § 
'(j nico do A rUgo 203. do Decreto-Lei n .0 9.760, de 
5 de se• embro de I q.l(:). Lice nça de OcHpação de 
uma área de terras devolutas, situa-ia' à margem 
dir~ita da Rodovia de Pôrto Platon - Serra do 
Navio, município de Macapã, abra!1gendo uma iu:ea 
de 40 hectares. tessalvedos os tenenos !ile marinha 
porventura existentes, d1stando da linha divisó!'ia 
do Tt!rri tóno Nacional mais de 160 quilômetros, 
que o suplicante pretende para dar inicw aos tra- · 
ba lhos da indústria agricob. De::lara o peticionário 
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que as terras por êle pleiteadas têm as seguinte·s 
indicaÇÕ(>s e limites : l"az frente para a margem 
direita da Estrada de í ôrto Platon, SP.rra ào Na
vio: limttando-se pelo lado direito com ten as ocupa
da~ por John A. Neuseanger; pelo lado e~querdo 
com terrns do Senhor José dos SantC's e fundos 
com a E ... trada de Fêrro do Awapá, mediudo 400 
metTo~ de frente por 1.000 ditos de fundos. 

. - - E·, para que se não alegue ignorância, será êste 
·:'publicado pela Imprensa Qfjcial e afixado por trio

ta (30) dias à porta do edifício rlesta Repartição. 

·- :Vlucapá, lHi B/1969. 

,All'rcdo Luís Dulillt' :'!e l.n-R.cque 
· Cheto du !:icr.Go de Terras 

-·---·........,--. -~,. ···-· ..... ---·--. ··---.-··-·- - - ._ .. -. - ---

Divisão c~e Obras 

Contrate 04/69-SO-lJO 
r\pruvo e pabiique-se : 

Geo. Ivant:ué GoJJÇall·es :V1urlins 
UCJ\·errwaur 

2) Forma tle exeruçiio: - A Empreiteira se obriga 
a 0xecu1ur os sc•·vJt;os na forma dcsw C&Jntralo, ouc<h.
ccndo intt•gral r rig-~ro~!lOH· llic as descrições, plantas, 
p;·ojdr· e C::ipccil'i~.:açõi•S ror·ncc:das pelu IJiVi:-!\0 de Oi.Jr!lf', 
passar.do tais tlOCtiJl!elllGS, a iut('grar C~te inS~r·U!lH'lll<l, 
rncltt~ivc os que tH~ rdcrcm a ullcruçõe~· alimitit!&'S ou ir.
troduzidllF: p ~· Jo G'l'f-AP. 

:i) l\'!fw-dc·Obru: - · A Empreiteira deverá rr.ontrr 
um t·ngcnhelr<J para rE'jJfCtit'llt<:- lu em m~;~téria de or·dcnt 
t0cnica. e suas t'\'lliÇÕlS cotn a fi$CilltZ<.:çãn. Os me1:-ti·e:.; da 
ollra G<:!\'Cdio ser pes~::oas ôe expt<rienciu e idoneidade 
técuicu e pcsst•al comprorar.n c üevl!t lio \:lSlar habilitados 
a prcl-tnt· qunisqut·r t•t>clarccimentos sôbre o serviço. 

I\' - Prt•çt·~. pagamentos e dota9õe~ . . 
1) Pt't'ÇC~"-: - U lJ'l'F-Ai' pagurà a Empr e_tleml , lw~a 

c::..ccll(;iio úv:i SNViÇoJll ol>.il~to d~::>te contrato u t mporlau<:t~t 
de vinte c sl'is u i!, uovceeJ.l ·•k o t:i u qü~nla e sete c: r uzer
ros novo:'! l:l vinle e cirJco c<:délvl·S (r~crs 2G .\Jf:7 . ~õ). 

i! J He,tjU!!ll-ffie .;to: -- Não se cogitut·a ue r<.'t•justa
nwnlo de pt·~ço gh1llill do pl'eaeu!e ~;olluuto. 

il) Forrutt de pugameuto: - O pugawcnto ~a ubrn 
será l"eJtO vctu 'J'o:;ouraria dú UTF-Al>, h go D p(ls t'l~(lrUS_!l 
lt;;culizaç.ilo c ucoitu~·il<1 pelu Div.i.~úo de Ubras, do~; ~:><:!'VI
ços t·calizudos peln ErupJ·cileirr., c ~m parcclus. de aeunto 
com ~ audamtnlo dos servil;os cünu·ataáo:;. 

·l) Odaçã•·: - As th~spe~a~; eom a cxceuç:iio d•J pt·c
senle n!•lltJato, ocorrt>rflu pelas ôuluçõ.:s om:ndas do lm
piblo Unieo Sõbre 1\liuer:u::>. 

V - Audaruento lll•S SNviçl)s 
l J Cros.ogt·uma: - Os sc1 \'iço~ terão andamento pré

\'iStC> 110 Cr~tnngJ•uma apru\'adu pl'la J.>lvi~üo d~ ubras, 
admitida n tolet âncu.t rnuxima de 10° 0• 

2 l'razo: - O pruw pa1 a conclu&ão dos trab<tlh~~:; 
objeto uo pt·escniH têt•mo, e de uov ... uto {tiC) ·Jías l:l•ll!>C
cuttvl•S, (,' Hh\lJe;s d11 data da l-xpedit;üo da L~ urúelll ú(:! 
~€1 V!ÇO. 

, i!) :\lults: - A Enrprcit(•ira ficará suicit•l à multa de 
vinte <: s~is cr UZl'iros uo\·us ll noventa c ~mc:o c~.:n:u \'OS 
<NCrS 2ti,!l5), por <!hl qu'! eX<'l'UCr uu p1 uzo t.;lo!ltratual, utu 
o 15.0 uia, c d~ ect,lo t,; ti'iuta c quatro cruzeiro;,; üO\'Otl c 

Têrmo aditivo ao ccntrato de emprei 
tada para cxecu,;ão lll! SCI'Yiços de re
cotJ~:;trnçü.o do p:·éd10 ào La bor~ tório , 
de Aoálists e Pesqub,;s, celeb1·ado en
tre o Govérno do Território do Amapá 
e a firma Construtora c Jmobiliúria. 
Fonsê<!a Ltda. 

I - 'PreâuJbulo 

1) Contratantes: - O Governo do Territórjo 
Federal do Amapá, neste têrruo d.enomluado 

'G'l'F- AP, r epresen tado pelo Direto!' da Divisão 
de Obras, enieohei i'O civil Jouquim de VHhena 
Netto, e a 'füma Con&truto t u e lllic bi118 r ia. Fon~ 
sêca Lida., aqui denominada ErLpreilé:I a, c0m 
escritór io es tabeh·cido à Tr~ne~sa C&mpvs Sales, 
nY 49~, en1 Belém, Es aao uo Pl::lrá, rep-c:senia
rla, pelo seu bustantf~ pr·ocunHlur ~er.bor Jot.é 
Poli<:arpo do .IVJirandn, n •sidente 1~eEüt cidad.~, 

·que assina co ruo represcntiJnlc legal da fi rn;a_ 

2) Local e ciJta: - Lavrado c assinado nes
ta cidade óe IVJacapó, eapitul do Ter-ritól'io t,.e-

. deral do Amapá, no edifício onde fuLcicna a 
Divi~ão de Obras do (.:i1'F-AP, uos dczc;ssete (17) 
dias Jo mês de mat'ço do ano de hum mil no
vecentos c sesseuta e noYc ( 1969} _ 

JI .- Fundamento legal do Contr:Jto · 

O prescLte têrmo de contrC~to fo i d~vida
mcnte autorizado pelo Exmo. Sr. Uovernadol', 
tendo em vista o rcnultndo da nunião da Co
missão, publioado no Dlál'io Ofkíal n.o 916, de 
19·0~-GH; que em 10-01-69 Iêz o recebimento e 
jul ganH:'lltO das pr·opostnf.l em atelld!meiitO à 
Cul'tn. {'onvito que lhe fui enviada . 

setenta e <.iíG él'IIIUVI•S (NCt $ J:j.!,?S), a p:u tir <lO lli.O Olli. 
VI - l'i:>culJZh~ilo c ac~:ila~;i.io dos :;uv!ços , . 

• J J Fiscal izllt;uo: - (.) GTl'-AlJ fi;;t:~>lizara a E~np1:e1-
torra alrbv~s ela iJivif'üo d!! Obras que msnten\ nçno Ils
culizadot·u do modo sistl'nrf.ttiro c Dcrnwnlmte, de modo a 
fazer eumprir o prescrllc contrato l; !:i l'U:.l anexos, . 

2) A-cc· ita~·ito dos set·vlços: - A Dir b lio de Obras H> 
aceitará o~ St'rvil;('s que e~ll v~:: rem de acóru_o eom a:; t!S
pcclficaçõcs. Os bê!tl'ic;vs ou operá:·i1.s que não correspon
dum its Ht· ce~;:;i ,: :Idt·tJ ela obn:1 e ás cout.ii~,:ões paútnatlas, 
cau~rà á Emprcítt' ira rdazê-los ou subetlltri-lus 1:cnu·o do 
pruzo de .HJ hor~"- A acl:IL<.içào ftr.al da ,,!Jra não aca n·\. .. 
lU Já de mollo alg-um H cx,lnt raçào tlu eru;>r t: rlcn·u (' seus 
técnico:s du r es jJt-ns,,u.lr,i <>ti..: <.:tv ll e trcoi<:a P••l' <;VUltoS 
dec:ort entt•s ou rl'ial:ion>.dos et m n t·xecu<,tiv uo;; scrriço:; 
couvct.ciu'la<Jos t' ucr<:os cot:...o acei tos. 

\ ' li -- l<e:.l:isüo do c"r.l:aw 
1) Re~Lhii.11: - u coutrai(• poJerá s1-r rcscit:dicto 

un!lalt!Ci! iiUti llt pdt• GTF-At' ocu bllale.-alntLUll', üi!.:Hü•da 
SdlriJl't.: li <..00\' (' l!lê!lt: Í'l l.ldllllll iSlrilltVu. 

A l'rHCI io lJ(J uTI' · t'.P. Cttl)l'rÚ a f<!SCisão <lu ~;oulra 
t;>, in,lcp,ndcrllo (j1t tntc: l,e!nçüo juo~ich!l ou cxtru- inu r
cwl, qu:aJl..:o a Empt•<! ilcin: 

aJ N!io CUIII!Jrir qualqutr dt.> suas obrigaçõc:; cvotra
tuuis; 

b) Tran~rl'' ir, uo t!tdo ou crli pane 05 ~c r\'i\'os, sem 
prévia uutl•l'1:!.t•Ç'iío uo (j ' l'J-'-Al'. 

2, lnút•ui:;,uçittJ: - :\a hipólesl:l elo item I desta 
cláusu!u, il l~lli[Jl'~·ilt'll'a l:nLt':'a n·t:t'bt'r üu;carp::lllC o.,; \'a· 
I O I' I!> t!OS b\.:I'V I ~' OS CXC t.: LiliH.ittb :-,tê ;.! tlattt ÜU i t:lSt:iS:iO. 

\ lll - Fór..> 
1 ) l•"ôrtr: - i>ura :1s quc:,tõcs decorre-ntes !.!ê;:, tc lót·

mo, cltge-so o Hl1 o J.c 1\lacuvâ. 
é.u, Dé!cio !ttWJO& lJuune, t.:oor,leiwtlor tln Divh>&O 

d\J Oll!'US, lavrt..i o IH't•scme termu, ~-m qualru (~} via~;, 
quo vu i ll s::;intt<lo [Hl tas pm-Ll·:> cun v er.<:iOHutlas, pt'ln s tl'i-;-

_ ,~ . . Hi .:. O bjcto elo 
-~liC.iiO dos servic;os 

cont.rut0 e forma de exe- . tcilltwl.lu:; c por 111101. 

-:1) ·1 ncalização e dcscri{;üo dos setviços: 
A Empreiteira se obriga a execuün peio regi
m.t: de ompt·eitada g-lobal c os r.erviços de re
con::.truç·üo e ampliação do pi'édio cio Labol·a
tórfo de ·AnAlíses e Pesquisas da Di·visão de 
Prauução, llesta cicl~de, eoostando os referidos 
serviços de construçüo de duas !;alas destinadas 
a analises e depósito, DS!lentnmeoto uo piso em 
cerâmica de todo v pr~dio e calçnda de prütq·üo. 

;,lucnpit, 17 de 1m:rço de Wü!l. 

Eng.o .Jo,rquirn de ViUwna i\ellu 
Direto I' 

,1 os é Polit:a rpo de i\·li randa 
I::mpreildra 

Hcu•:dlto Jíiruuda 
Testem unha 

Horl<. lpllo l'urciru Dout aJo !\e to 
'l'cstemuubrt 

Dtll i•J Ramo~ Duar·te 
Coo~cl~nudor 


	

