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-------------------------------------------tlTOS DO POO EH EXEtU l' IVO 
Divisao ele Obras 

Contrato N°. 14/69 -SER-DO 
Apr0\'0 e Pui>Jique-s3: 

G<'ncral h·aoho6 Gonçalves Mu rtins 
Governatlor 

Têrmo d~ contrato de Empreitada 
global entre o Govêrno do Tenitó
rio Federal do Amapó e a Firma 
Construtora Comercia l Ca rmo Ltda., 
para execução de serviços rodoviários 
na forma abaixo; 

I - Preâmbulo 
1. Contratantes: --- O Govêrno do T~rritório Fede
ral da Amapá, neste têrmo denominado GTF-AP, 
representado pelo diretor da Divisão de Obras, en
g~nheiro Joaquim de Vilhena Netto e a firma 
Construtora Comercial Carmo Ltda ., aqui denom i
nada Empreitera, com escritório à Avenida Coai acy 
Nunes, 140, nesta L:apit8 l, repre sentada neste ato 
por seu sócio-gerente, sr. Walter Perei ra do Carmo, 
brasileiro, casado, re8ide nte neste cidude que ass ina 
como representante legal da firma. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cida
de de !Viacapá. capital do Território Federal do 
Amapá , no edifício sede da D ivisão de Obras do 
GTF-AP, AO<> dezoit() (1~) dias do m ê::: de novem
bro do ano de hum mil nO\'ecentos em sessenta e 
nove (196\:1). 

3. Fun1amento Lega l do Contrato: - A presen te 
adjudicação de serviços so b regim':! d e em preitada 
foi de\'idarnente autodzada pelo Exmu. Sr. Gover
nador em portaria n°. 47-l; GS·GAB, cuja comissão 
em r eun ião de 10.09.69 julgou a classificação das 
propos tas à Tomada de Preços anunciada pelo Edi
ta l n°. 06/69- DO, publicado em 21122 de agôsto de 
1969. no DiRdo Oi'ici<d elo Território. 

Il - Objeto Lccalização e Forma de Execução 
dos Serviços 

1. Objt•tu e Localização: - O presente têrmo de 
t:ontrato t t m por objetivo contrat:n por e mpreitada 
global os serviços de implanta~·ão pioneira da ro
dovia BR-156, Macapá/C lf'v~lá ndia, no trecho Lou
renço/Oiapoque, sublrec:ho Cassiporé/Curipi, con
t.ando os referidos s.erviços do:: 

a) desmatamento , deslocamento de árvores 
até 0,50m de diâmetro, e limpeza da úrea aproxi
ml:lda de 2.000.000m2 do corpo estrada!, na faixa 
de 40 metros em projeção horizontal. a partir do 
Km. 52 do ref~>r ido trecho, no senl ido Lourea1ço/ 
Oiapoq u e; 

b) destacamento de aproximadamente 15.000 
árvores de diâmetro superior a 0,50m no refel'ido 
trecho; 

c) terraplenagem a buldour, com movimanto 
de terra estimado em 60.000m:~ a partir da l ocali~ 

dad e do rio Cassiporé. 
2. Forma de Execução: - Os ser viços serão exe
cutados de acôrdo com as normas técnkas, emana
das pela Divisão de Obras, às condições do Editai 
no. 06/t.i9-DO e a proposta apresentada pela Em
preiteira. 

III - Preços e Pagamentos 

1. Preços: - O GTF-AP pagará à Empreiteira 
pela execução elos serviços os preços da Tabela de 
Preços aprovada pelo Conselho Executivo do De
pa r tamento Nacional de Estradas de Rodagem, em 
18.06.(H, multiplicado pelo fator de adequação re
sultante do infrator (I) - 6.B5H. pelo fato!' de t:on
~:orrência (Fc) - 0,7. 
2. Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
será efetuado pela tesouraria do GTF -A P, de acôr
do com Boldins de Medição e:;pedidos pela Dh·isão 
de Obr~s. 

IV - Prazo 
O prazo para co nclusê.o total dos SE:rviços obje

to do presente contrato será de trinta (30) dii.ls 
consecutivos, contados a partir da primeira ordem 
de serviço 

V - Valor e Dotaç·ão 

1. Valor: - O valor aproximado atribuído aos 
serviços objeto do presente contrato é de quatro
centros e vinte e cinco mil e quatrocentos e cin
qüenta cruzeiros nOYOS (NCr$ 425.4:;0,00). 
2. Dotaçã<.;: - As despesas decorrentes dêste con 
trato ocorrerão à ~·onta das dotações oriundas do 
D epartamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), para o corrente exercício. 

VI -- Multas 
l. Cominações: - A Empreiteira serão aplicadns 
pelo GTt<"'-AP, as seguintes mul ta~ : 

a) Por d ia que exceder ao prazo de conclusão 
dos serviços quatrocenlus e vinte e cinco cruzeiros 
novos e quarenta e duis centavos (NC r$ 425,-12) . 

b) Quando os set viços não tiverem o anda
m ento previsto no cronograma de execução; quan
do não forem executados perfeitawente de acôrdo 
com o projeto, normas técn icas e especificações 
e manadas pela Divisão de Obras; quando os traba
lhos da fiscalização dos serviços forem dificultados; 
quando a Admi.Clistração Iôr inexatamen te informa
da pela Empreiteira: O, 1111

0 a ~o 0 •. do \'alo r do con
trato. 

VII - Rescisão d0 Contrato 

1. Rescisão: - O contrato poderá ser rescindido 
unilateralmente pelo GTF-AP ou bilateralmen te, 
atendida sempre a conveniência administrativa a 
critério do GTF-AP, caberá a rescisão do contratv 
independl':nt e de interpe lação jurlicial ou extra
,iuclic ial, quando a Empreiteira. 
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As H~partlções Públicas l r X p E~ ·r~) I Eil i~i ,~ '!F=~ i As Repartições Públieas 
Territoriais deverão remeter .u - .Lt a .1.., A L ' cingir-se-ão às 813Sinaluras 
o expediente destinado à ru- 1 I anuais renovadas até 2H de 
b!icaQão neste DIÁRIO OFI- 1 nrntll~treu§a 06ieia§ ' fever eiro de cada. ano e à~ 
üiAL, dlàri<lment~. até à.s t 1 íuiciadas, em qualquer épocs 
l~.:lD boras, ex<leln ~ws sába-1 DIRETOR . ; pelos órgà0~ c:ompetentcs. 
do;~ quando t.ieverão fazê-1<' 1 CARLOS DE ANDRADE PO.\TES 1 A fim de poss!hililar a 
•ll1~ ~ ... 11,:30 horas. I rcmest'Hl de valõ1·es u.compa-

4.~ reclamações pertiuen- DIARIO OFICIAL 1 nhaclos cl~ csclttrecimentos 
tes a wutérle retri1Jnid11, nos trnprc:;i>\1 uas Ofi<'inas rlll Imprensa O:ir.ial ' quanto à eua aplicação, soU-
casos de erros ou omlssõeR, MACA PÁ - '!'. F. AMAI' A' I citamos usem O'::l interessa<ios 
deverão Ror f~muladas por --- . prcfcrcocinlmt!ntc cheqtte ou 
e!'!Grí\o. !) $éção de Hedação. A S S l N A T C R A S :vale postal. 
d•l~ ~~às J:I,:J~J honts, uo má- Anual NCr~ 71SO ! Os Ruplementos às edl· 
x··m"' nté n 1.1 o r as upús a Semestrai NCt $ 3,90 ! ções dos órgão:! oticiais ela 

() Trimestral L~ ·t..., s:.utln tloo órgüns ol'iciHls. , 1 Cr·$. l ,·'"' I se foJ·ncueriJo aos assinant(:lt: 
'> ot·lginois deverllo ser que as sol:citarcm no alo só 

clatuogra[n.clos e nu tenticados, Número &vuh:o NCd 0,05 assinatura. 
ressalvudus. po t· quem de r! i- . . --.~ . . 1 o runcio11ário píll.Jlico fe· 
t•)ilO. r:lStn·as ~· <'!llC'IHins. «8n ASlLI \ - Rstc f>Jarlo l'LJcml c eucon!raclo para lcfl,u- d .. rnl terá um desconto ~e 

Excetuadas as (lar:- o éX- ra DO Salão Nacion~l c It;~~~.n~~ioual .. 11~., J~llli'CllSll., da [10% .. Paru fazer 1us a' este 
t'lrtor, que serão f' P. m p I' c COOPER PHESS, no llras!lJa In.J.cn~l L otei.» I dcSCliUto, dtlverâ proVI.r esta 

a .Jtt!us . us ll&sfuaturtH' oodcr- Pam racilitut· o.os assinao-! A fim ue evilat· st.>Ju~·ãu ; cootliçã;) nn 11lo d:i !1Ssina1Ltrll. 
~d·ilo tomar, em qufllqucr tes a verificação cto urazo dt~ de cont•nuidadc no recebi - I O de cu8LO ea•la excmpinr 
ep•H:fJ, por ~eifol meR~s ou Ulll v11Jidn;le de snas assiuntlae.s. menta dcs jon:ais, rl e v e :11 &Lmzmlo dos órgão~ do ori
a'\o. na parte superior do ent.leré· os assil!anteo prov!d_7n<:illf a uiais l'~l'<i, no "?I!<ia u vul;..a 

A.~ assinniuras ven1•!dus 

1 

ço viio impl'essos o numt~ro rel'per.tlvn n>novaç,,t, c·c•m , ucrcsctda d~ t\crS O.lJI, -;e 
p:.~•t er~n> ser SIISpl'nRafl :sem do tu lã o de regi ~; u·o, o mês e n.nleccuê_nciu mu11Il1a, <!<' li I I!· I de mesm o ano. c d~ N t; r S 
avise) prtvto. o <''\:' cn1 que findará. I tu (:iO) dms. 0,02. pM fiJlU decot-rtdo. 

a) não cumprir quaisquer de suas obrigações 
contratuais; 

b) transfe rir, no todo ou t>m parte os SE>rvi
ços sem prév ia autorização do GTF-AP. 

2. lndeniz.ação:- Na hipóttse do item I desta 
cláusula, á Empreiteira cab2rá receber o valor dos 
serviços executados mais o valor das instalações ef!:
tuadas para cum primento do contrato, descontadas ~s 
parcE> las co rrespflndentes a utilização proporciona1-
IOent\! aos st!rviços realb:ados até a data da rescisão. 

~ 1.0 - Ocorrendo a rescisão e GTF-AP pro
moverá o re$sarcimento das perdas e danos, via 
administrativa ou judicial. 

§ 2.o - Em caso &lgum, o GTF-AP, pagará 
i:1denizações devidas pela Empreiteira por fôrça da 
legisla~·uo tra ba lhjsta. 

VIII - Fôro 
Para as questões decorrentes déste têrmo, 

t-' lege-se o foro de M acapá. capit<d do Território 
Federal do Amapá. . 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coorden&dor àa Divi
são de Obras, lavrei o presente têrm o que nü p.or 
todos assinado. 

Macapá , 18 de novembro de 1969 

Eng.0 .ioaquim de Vilhena Neto 
Diretor da Divisão de Obras 

Walter Pereira do Carmo 
Empreitêira 

Moy&es Zagur~· 
T estemunha 

Ilegível 
Testemunha 

Délcio Ramos Duart.e 
Coordenador 

Div'isa o ele Ob·ras 
CONTRATO N.0 15/ 69-SER-DO 

Apr0vo c· Plillliqut•-se: 
Grner11.l Ivaniloé Gont;ai\'C~S l\Ia1·tins 

Guvernuclor 

Termo de contrato de empreiteira global 
entre o Govérno do Território Federal do 
Amapá e a Firma Construtora Comercial 

---- -------------··----
Carmo Ltda.J para execução de serviços 
nodoviários, na Iorma a bãixo: 

I - PREÂMBULO 

1. Contratantes: - O Govêrno do Ttrritório 
Federal do Amapá neste têrmo denominado GTF-AP, 
represe ntado pelo Diretor da Divisão de Obras, e r.
genhe iro Joaquim de Vilhena Netto e a firma Con<:
trutora Cúmercial Carmo Ltda., aqui denominada 
Empreiteira, com escritório à Avenida Coaracy Nu 
nes, 120, nesta capital, t:epresentada neste ato por 
seu sócio-gerente, sr. Walter Pereira do Carmo, bt"a
sileiro, cas::.do, residente nesta cidade, que assina 
como representânte legBl da firma. 

2. L ocal e Data: - Lavrado e assinado nesta 
cidade de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, no edifício sede da DivisBo de Obras do 
GTF-AP, aos dezoitos (18) dias do mês de novem
bro do ano de hum mH novecentos e sessenta e 
nove (1969). 

3. F undamento Legal do Contrato: A presente 
adjudica!ião de serviços sob regim e de empreitada 
foi devidamente autorizada pelo Exm.0 Sr. Gover
nador em portaria nr. 474/68-GAB, cuja Comis~ão 
em reunião de 10.09.69 julgou a chHsificação das 
propostas à Tomada de f"'reços anunciada pelo Edi
tal nr. 06/69-DO, publicado em 21/ 22 de agôsto de 
1969, no Diário Oficial do Território. 

II - Objeto , Locõ.! lii!:ação e forma de Execuc,;ão 
dos .Serviços 

1. Objeto e Localização: - O pres«nte têrmo 
de contrato tem por objetivo contratar por emprei
tada global, os serviços de implantação pioneira da 
rodovia BR· l56, 1\IJacapá/Cievelândia , no trecho 
Loureço/Oi<:poque, snbtrecho Cassiporé/ Curipi, cons
tando os reierid:>s serviços de constmç:ão de apro
ximadamente i .200 m l de pontes rústic·as, em ma
deira de tei, armadas tipo << [ogueira». 

2. Forma de Execução: - Os serviços serão 
executados de acôrdo com as normas técnicas 
emanadas pela Divisão de Obras, às eondiçÕI:'S do 
Edital nr. 06/ 69-DO e a proposta apresentada pela 
firma. 

IH - Preços e Pagamentos 
1. Preços: -- O GTF-AP pagará <i Empreiteira 

pela execução dos serviços o pr~ço de trezentos e 
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noventa e oito cruleiros no,·o~ (NCrS - 398,00) por 
metro linear de c:tda pont t>. 

::!. Forma de Pagamento: - O pagamento da 
obra 5e tá efetuando pela Tesouraria do GTF-AP. 
de acôrrio com Boletim de ~fedições expt-didos pe
la OivisJo de Obra' 

IV - Pra:to 
O praw paro conclusão total dos se:Yiços obje

to dfl pt e1>ente contrato será de trinta (30) dias con
secutivos, contados a j)al'tir da ex pedição da pri
meira ordem para inicia r o~ traba lhos. 

V - Valor e Dotação 

1. Va lor: - O valor a proximado a tri buído aos 
serviços objeto do pr esen te contrato, é de quatro
centos e setenta e sete mil e seiscentos ct·uzei ros 
novos (':177 600,00). 

2. Dotação: - As despesas decorrentes dêste 
<:ontrato ocorrerão u conta d!ls dotações oriundas 
do Departam ento ~aciona i de Estr'adas d~ Rodagem 
(DNER). para o corr~ n te exercido. 

VI - Multas 

1. Cominações: - A Emprtiteira s~rão aplü:a
das pelo GTF~AP as seguintes multas: 

a) Por di a que exceder ao prazo de conclusão 
das serviçt.s, quat;·octntos e s~tenta e sete cruzéi
ros novos e sesseuta cen tavos (NCr$- 4 77,60 ; 

b) quando os serviçvs não tiveram o andamen
to pr~visto no r t onogrllrna de execu<,:ão; quando 
não forem executados pet f~itarnente de acôrdo cum 
o projeto, normas técnicas e. especificações emana
d as pela Divisão d e Obras; quando os trabalhos da 
fiscalização dos serviços forem dificultados; quando 
u Administração fôr inexlltarr.ente informada pela 
Empreiteira: O, l u 0 a 211

11 du valor do contrato. 
VII -- Rescisão do Contra to 

l. Rescisão: - O ~"Ontrato poderá ser rescin
dido u nila t era lmet:te pelo GTF-AP ou bila teralmente, 
a tend ida sempre a conveniência arimi nistrativa a 
critério do GTF'-AP cabPrá e rescisão do con trato 
indepenJ~nte de interpelação judicial ou extra judi
cia l, quando a l~mpreiteira: 

a) Não cumpri1 quaisCJuer dt: '>uas obrignc;ões 
cont ra tuais.; 

b) TransfPrir no todo ou em parte os serviços 
se m pr!·\'ia autoriza'.'ào do GTF-AP. 

., lnrlenlzaçào: - Na hipótese do item l de'i-
La cláusula. <i Empreiteira caberá t·eceb~t· v valor 
d os serviços executados mais o \'alor da instala
ções ef,.,tuadas para cumprimento do contrato, d~s
t:ontadas es parcelus corr~~ponàentes a utiHzaçào, 
proporcionalmentt- aos s~-rviços realizados até a da
ta da 1 escisão. 

§ 1°. Ocorrendo a rescisão o GTF-AP promu~ 
ve rá o t ~s!.arcimentc, das per(:!as e danos. via admi 
ni~trati\·a ou jndicial. 

§ !!". - · Em caso algum, o GTF~AP paga rá 
indeni:t.ações devi dns pe la Empreiteira por fô rça da 
lt>gi s lllç~io t ra balhista . 

V I[! - Fôro 
Para as que:-1t.õe::. d~cn1 rent!':. r!ê:;t:e tênno, ele

ge-se o fôro dP J\'fA cap~. eapit11l do Tt>r-ritório Fe · 
deral do Amapfl. 

Eu. D~·lc io Ramos Duarte, CoürJena ::or du Di
visão de Obra:-. lavrei o pre.;;~nte tPrmo que \·ai 
por todos assinado. 

l\1acapt,, 13 de no\·embr·J de 1969. 

Eng0 . Joaqui de Vilhena etto 
Direto1 da Oh·i~ão de Obras. 

\\'A !ter Pen~ira do· Carmo 
Empreiteira 

l\Ioi~es Zagu1 ~ 
Testemunha 

:\lírio Rodrigues 
Te'iteanunha 

Oéltio Ramos Duar t t 
Coordenador. 

Vivi. ·âo de ObTas 
('O ~'J'HA'I'U N.0 Jli/ 6!J - ~EH - DO 

AproVO c pul>liq UC-Sl': 

Gcnt'ral h·anhoé Cionç·Rh•es ~1artirw 
- Governador -

Têrm'' d" Contrat'l de Empr.-ittlll lt entrtl 
<' Govêrnn do Território fe(leral do Amapli " 
:• Fll' IOa Construtora t'omr.rclal Carmo Ltdn .. 
para execuÇ"iío do~; SCI'Yiços de de,;mutomcnto 
IHI l"n r tnn uhaixo : 

I - l'refimbulu 
1. (;olllrntante~: O Gon!rno do Terrilúrlo 1•\!dcrul dü 

Amapá. oeste tét·mo dcO Qmiuado UTF-.\1'. r "i' :cse.o tudo 
!JClo Oiretnr tlu Oivisilo de Ol>rà~<, Bn~tl?nbcJ ro Joaqu1m de 
\"ilhcn& ~Nlo e a firma Cunc;trnturn l'omt•rchtl Ct~rmo Ltda .. 
Aqui rleno:ulnada F.mpr~it('ira. com escritório à Av. Cva
racy ~un0s, neE;ill rapital, r t! pr.·st'ntada Dl· ·Le a!" pel(l ~eu 
f:Ócio-gC'rcotc Sr. \\"ull .? r l'oreil·a du Carm·•. b;as1!C1ro. 
Cll ·a(lo. re-;itll'n lc> nesta cid z•dP qut> a::Rina (,IJlll O repn•sen
t.ant •• lt>l!' 'l da fi1 mu. 

l.oedl c data:- l.wru•lo c u;;sln.l !v nest.1 cid.::dc dt> 
~lc.tr.apá. c.;pitul do Tt• rtilóriu Fcdcnd do .Ama~>ti. 011 E•li
fit·in ~>Cdl' da Oh·!~·iu ctt• Ohra~ do UTF-AP. t'lll lb do 
nn,e·ut,.·o de 19ti!t 

:{. Fun !amt'n!o h•gal d(l r·•·nt;at~o:~ A [H'P~t·ntl· lHiju
dicução til' ~en·ico~ ~<nb rl'glmc dl' t•n,preítado foi dc,•itl~
mt•nl!• ulHvr1z •rlu pt• lu Exnw. ~r . {jo,·ernath•r em Portar 1:c~ 
n.• 4 7 1 .'6~·G .-\B, l'llja Com~ss~o em n:uniio d" 111·09-ti!J ju!
g'lu o eluS9iHC:tçü" •!us proposta" à Tomadas de Prc('fl:-1 
ununctndn pelo 1·:dlt:1 1 o." Uti/'i9-nO. pul>lí<·adil eu• 21 , :?2 OI' 
al!list,, tlt> Jllti:l, no llia rio Of•clal do Tt•rritório. 

li - Objeto. 1 1cal!znçiio c formu :lc c~t:t· u ç;1o uos :;;•n iço!l 
I - O!>jl•tn u Loca'i;.açt,n:- O prcS ... t' ll' têr mo de coo

tr.ILO llltll IJUI" oiJjclii'O t:\llllt'Ulal' (JM llllpr<•it:! CIO global OS 
scn.çns (lt1 il:tplanttu;üo l)i< neiru da rodMia OR-If16, ~la
c:·: p'l / l ' lcvt>lúnlfi '· no l i"I'Cihl l.oUI'C:lC" Olapoquc. sub-trN·ho 
Cus · i iNri'/Curu ~·i, con laudo os rt•fc rldtlS st•n·iços de: 

»J dcsmatnmcntn, dcstncuiMntP de án·orcs até 50 em 
de dit1m!!\rtJ o litnpt<za da ú.<' tl apr\•xlluatlll d(' &Otl.OUO M2. 
du corpu p..;lra.Jal. na fu•xR de• 40 ~1 .• C'ili proj-.'(.'ào hnrizon 
lal. a parllt· d n Km Jll:! <lu r l'fe r idtJ trC' "ho. no st·nttdn 
l.out't•nt;o; Oia poq ue; 

h) dt•st~tP'IIItCIHo tl t• Hprc.xlm!ldt•llii' Ulc lj,t)(lO árro:es 
c!t• dtá!IH'IrO ~upcriur a U.~.t: m. r.o rl'ft' rlo1n Lrecho. 

2. Forma ôc E•a•cuçiio: - O scrriço=- t-C· rlio exc·'Ul•l
cJn,; •lo 8CÍir.lll C'l)lll 11~ thlriH:t!! t1>eni<~~S em;HUVla;; pela 1) :~ 
\ i~llo 1lc Ub1'11$, !Hl l'lrnaiiÇÕc'l\ dn E 1illll 11.0 Oli 69.00 e u 
pr·• pp<: ta l!pre:-t•nlbl'a pclu En.pn·itcu·u. 

111 l'rPÇI" C l'.tgfillll'! :I•S 

I. l're('O!,:- O GT~'-.\P flUpHâ a Empre•tciru pela 
t>XI'I"U<;I1Cl 1103 E;cn-il;ws o~ prl('O~ d·• l'abeht de Pre;:,Oi; 
apro,•udn pt·lo t'on~elbn Exu·utn o tio Oepartumcnw Na
c 011111 clt· E.-trocla!l dt• Jl,, !ag<•tn, ~m lh.Oii.li-1, rr.uttipllc:-ulo 
peil• !"ator elo &t!E'qunçüo r t <>ullant<• dt• iotlator il) - ti.r.:,g 
pa>lu !'ator rtA rnnl·urr(•ttcia (lo'r) O.i. 

2 .. F11rn.a 1.h' l 'ngan,••n f\ •:- () pnj!amento srrú d•·
tuado polu TPSOU I'CII'iu do (iTF-Al'. rl t' acõr·do eoc; rJs 
Holrlim; d t' ~l eLl i ,·õN; I' X[JPfliclol' pl'la DivilifiO da• Obras. 

rv - l' rnzo 
O prazo pa ra l:onl'lu:'lln lotai d·•s Sl'f\'iços nlljl-lo dn 

pt'l'f:C'lllíl contraio :crú r.a trinta (iltlJ tli!JS const•cuth·o~ . <:nn
tado:. 11 pa• lit· da I'Xpt•dio;lln tl•1 pr imcl1a urdt•m p J'a iniciar 
os tr·a !>:alhos. 

\' - \"uln r t> Pntn~·ào 

J. \'aiM:- P ' ':tlor opro~imodu atr.hu 'do 3!1i :;a rvi~·o::. 
obj<•I08 do pr<'SI.'lliC contral" (' •!<· C('tllll e ,·in te e lrf•s 
llJII (' nltut('UIO 1.' SI':-Senta l'oUZe!roo: 110\"0:-. (~CrS J2X.l)tiô,OOJ. 

2. Dolilçliu:. As dP"Jli'SdS dt•cont'ntes drst(• eou!rllltl 
c.corrNiio ;\ conta du r!ntiH;õt·~ oriuudas ôa :;)upérinten
,1i•ncia du 0 <':-l'll\"uh·fmcnlu til\ .-\ ruaztin i11 lSI" IIAlll. 1.':\t•r
ca·.o li•· 1!16l->. 

\'I 'lultu~ 

1 I 'vminac:õl· ~:. ,\ E111p1 t•itt'II"U ~t·rão H[lli~:Hia,. p1 10 
ta;: .. -\ P 1U< ~l'I!Uinll.'s mulla~: 
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a) DO I' dia qu-.3 <'l'\CN I I't' ao prbw ele <:onclusiio tJos 
ser\' iÇus ·ronto e viole e tt·~s cru%t>iros no\'os o 1:itentn e 
~Piil <:l'ntavos <NCr$ 1~:-1.'~6); 

bl quando os S('l'viços 111i0 lí\'E: l'em o Ulldamcnto 
p:' t·\'lsto no cronogranw de execn<:iio: quando não rorern 
t':-\C'C:utndos pcrt<'ilameule ue ncôrâo com o pro.ieto. nor
mas técnicas c espl'Cirii'!\(·ões emanadas pdn tlívisiio tle 
Ohl'aô; quall'lo os t1·obalhns da fisrnJizaçito elos ser viço-; 
rorem (ilficullndos; quanuo <! Aumini stração !'ôr inexata
lll(·ute informada pP.lu Emprt'itt•iJ·a U.l"n u 2n~. do valor 
do CClllll'!llO. 

\ '11- 11escisiio <l o Contrato 
1. Hescisão :- U cr.otnJ to poderá so r n~5ciu:.l ido 

uuilateratm eute [><'lo GTf?-AP ou llilat<•ralmente, utenrtida 
~empre a conveniCI)Cia a'Jilll nislrativn a ct·it~l'io dn GT~·
AP. cnherá a I'Cscisão do contrato i•ltll'peute de interpela 
ção judicial ou extt·a-jutlichll. quau·lo a Empreiteira: 

a) Nflo cumpri1· qnaisqu~r dC' suas obL·igações con
tratuai~: 

b) Trt.nsfcrír, uo tn!lo 011 em parte ns serviços sem 
p•évia auto rizaçi\o do GTP-AP. 

2. lodenizaçiio:- Na hipóte~c ti•> it<•m I desta Clilllsn 
la, 1) Emprcitt'int caberá rt't}l'bt>r o va!n1· ri•JS S('l'VÍÇI)S <'Xe
cu tado mais o valor elas in~<talaçõe::; <•fduRthl~> pura cum
primento do cor.tru t<J. rl l"SCNltarlo as p:•rcr lu <> corrc~pon
clt'nt•:~ a uliliz!lçiio, propnrrinnalmentc nos Sl'l'Vi<;o'3 reali 
zado!! até> a d;WI du r nst:i::ão. 

~ 't•. - Uc: •rrentlo u rrsr i l'~o o <HP-r\P promorerú o 
l'E'R~a rcimcoto tia~: pl'rchlS t' <.lan o3, ria administrativa ou 
. iuJicilll. 

§ 2"- Em e11so aJg,,m, o ilTF-AP pn~a r;i in ·~en izaçõcs 
<le\'itlail pl'la Ern prciit'ira por Wr~·a dn l~·gi;;IIH,:iio tra lnd hista. 

\' JIT - Yüro 
Ptlra u::1 qucstüt•s dí'cNrl'ntl'f; <1<'.-t-> lénno . cll'ge-sc 

tl tõro ria c:h!atl,• dn :\1 cnpà. cap:t~ l <i o '1\•rrilól'io Fc.lcral 
do Amapú. 

Eu. fl ékio HamP:-. lluartt'. ('oo;-olt•tHldPJ' da Dirisi:o 
li<' Obras. lavre.> i o pr<'b~Htc tt:rnw (]111~ \':i por todu~ assi
JHhlu. 

~lucapü. !~ dt> 1\(J\'t·mll t·o de lllíi!l 
\\'ult t> r i"(•rt•ir>l do CurllH> 

i·:n1 pr<:dte ir·a 
En~o .. J:;uquim de \'i lhena :\<•!lo 

f> i r ,• tur 
A li ri o ltodt·igtws 

Tc::lemunha 
.\lo~•zes Ztl~lll'Y 

Tc8lr.u:unl1a 
Ot'•lcio Ramos lluarle 

CrJ(Jl'd t·nad Ol' 

Dioi.wio rle t)bTas 
Co ntrato NY 17/ 69-SER-00 

,:\,pr(•Vo e Pt1bli1ue-se 

General lvanho~! GJ n~:!lve> Martins . 
Governador 

T'ênno de contrato de empreitada global 
entre t> r;ov{irno d•> 'l'errilório Federal 
do Amapú e a firma Construtora Comer
cial Carmo Ltd.", pc:.n1 e~ecU<,:~o de ser
\'Íços rod<J\'iárius, na forma ab::lixo: 

I - Pre<:1mbulo 

I. Cvnln'ltanl~s : - O Govêrno do 'Território 
F'ederal do Amap~1, nestt: têrmo dPnominado GTF
AP reorestntado nelo Diretor da Divisão de Obros, 
Eng<:nh.::iro Jooqui~1 de Vilhena Net~o e a firma 
Con::;lrutora Comercial C'armo Ltu.". &CJLli denomi
nada Empreitei I a, com esclitório ú Av. Coaracy 
Nunés, nesta t.:&pit~l. representada pelo seu sócio
gerente- sr. Walter Pereira do Ca rm o, brasild ro, 
casado, residente nesta cidade que as:;ina como i 
represent,;nte legal da firma. i 

2. Lor:al e data: - Lavrado e assinado nesta j 
<:idade de lVIacapâ, capital do Ter ril ó:·io l'ede ral do I 
Amapá, no edifít.:io sede da Divisão de Obras do 
GT!t'-AP, em 18 de novembro do ano ele hum mil 

1 
novecentos e sessery ta e noYe ( 1969). 

3. F'unclament<) lega l do cm1t1 &to: A pre-

-la. pc)g.• 

sente ad judie ação de serviços sob regime de em"'· 
preitada ·fo i devi.:lamente autorizada. pelo Ex-mo. Sr. 
Governador em Portaria n.V 474/6tl-GAB, . 0lJ.ia Co
missão em reunião de I 0/ 09/69. ]ul.gou .. a ctass1Uc.a::
ç;ão das propos tas 11 T omada de. Preços · anucia-:la 
pelo Edital n°. 06/GU-DO, publica~o !;' l11 21/22 .de 
agôslo de 196.), 110 Diário Oficial do Territ.qpo. 
li .- Objeto, Localização e Fonn.a de .. ~.xe_cução .,dos 

_ Serviços . . , 
l . Objeto e Loca lização:- p presente. têrmo . ~·~ 

contrato tem por objetivo conti'atar _por empreitada. 
global OS serviÇt)S de! construção de uma poi1te .es
pecial com exte:11>ão aproximada de 80Ml., armàda 
em made1ra de Lei, sõbre o rio Cassiporé; na ro
dovia BR-15:1, Macapá/C1evdândia, no trecho Loti-
renço/Oiapoque. · 

3. F'orma de Execução dos S:::rviços: · Os :Servi'- 
ços serão executados de acordo éom o projeto, es
pecificações, normas tércnicas ema t;-adas pela Div~
são de Obras. às condições do Edital n°: 05/69-Dü 
e a proposta apresentada pela Enipreiteil'a.• 

I ll - Preços e Pagamentos 

1. Preços: - O GTF- AP pagará a Empre iteira 
pela execução dos se r viços o preço unitário · por-· 
metro Hnec;r, di:! NCr$ 975,00. .- .. 

2: f'orma d e Pagamento: - o· pagamento·. da . 
obra sera efetuado pela ·Te>ouraria do ' Gf'F- AP, de' '· 
acôrdo com os Boletins de Medi<ões expedidos p·ela 
Divisão de Obras. ··- ·· 

IV- Prazo: · · · 

O prazo para conclusão dos 
(30) dias consecutivos, contados 
ordem p~'ll'a iniciar os traba.lh oc:;, 

ser\riços sera · de·· 
a partir da 1u: 

\1 1 ' J • ~ ~ ~ 

V v·alor e Dotação J •• 

1. Valor: - O valor aproximado atri.bufd'o'"aás 
~el'\'i\;US Objeto do presente ConttátO e ''de s.etenta 
~ oito mil cru1..eiros nt>vos (NC.:r$ 78.Nl0 ,00). ·. 

2 Dotaçâo: - As de~::lesas decorrentes· · ttê.ste: ~-: 
contr&lo ocorrerão ft c~>ntà das dotaç0~s · oHund~1~P :: 
dat>upe ri ntendf:ncia do Desenvolvimt-'n'to : d~· · Aí11b'< ·· . 
zônia (~UDt\M), E:Xt>rcido rie 1968. ' · · -

VI - Multas ·· ··.· · .· .. . 

1. Comir~açõt-s: - A' EmpreiteÚa St'\-ão · apli}\~: 
• t- :. 

das pe lo GTF-A P as s!:'gu intes multas: 

a) por dia que exceder ao prnz9 çle C9nclu,são . 
Jos sen·iços set<mta e oito c;r~:tt.·."~ro~ novos 
(NCr$ 78,00); . . .. , ···"::;, , 

b) qm:ndo os sel'viços não tiver~m o andam.en- ...... . 
t.o previsto no c1onograma de ex!!CUÇão; quando:nãu.,; 
forem executado:; perCeitamentt: da .acôrdo ,çom · <'h · 
projeto, normas técnicas e especificaçõ~s er.nana~_a .s · . 
pela Divi~ão àe Obras; quando Qs trabalhos da. lls- :: 
calizfl<,:ão dos ::;erviços fvrem. difkulta.dos; quando a 
adrninistraçiio fõr inl:!xatamente !tÜbH;m&dn pel~ ·. -
EmpreH .. ira, O,lu 0 a ~0 '0 , do valor,. c.(o <.:CtntJ:a~q. , . 

VIl - Rt'scisão do contrato 
1. Re.:;d~à0: -O con trato p ·Jd~ra ·s~r: r e;H.:in - · 

dido unilaterólm~nte pelo GTF-AP ou bilateralmen
te, atendida stmpre a conveniên cia ~dministrativa 
.critério do GTf.'-AP, caberú a resci:>à(~. do !-;Ontrato 
independente de interpeiação judiei~! q.u e~tra-ju-
dida] . gm1ndo a Empreit~::ira : 

1
• -:. 

a) Nõo cumprir quaisquer de s~~&:s _. .o brjgações 
c<.1n tra tuais· , . . ·. 

b) Tra,nsferi r, no to ·lo ou em pi.'r~.e:·~s .. ser\;içós 
se m pri~\·ia autvrizaçâo do G'I:.F-.AP. . . .. 

2. Indenização: - Na hipótese o item I desta 
cláusula, à Emprdteira cabe!·_á receb'et· ' o · va'lor dos 
serv iços ~::xecutados mais· ó valor das· <ins'talaçõe'3 
efetuada::; nara cumprimento do c:ontrat(J, dt>sconta
do as pa rc"elas correspon ·!elites a -utilização, propor · 
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cionalmente aos serviços realizarios atf> ~ data da 
rescisão. 

§ 1°. - Decorrendo a rrscisão o GTF-AP pro- , 
movt:rá o ressarcimento das perdas e danos, via 
ad minislrati v a ou judicial. 

§ 2°. - Em caso algum, o GTF-AP pagará 
indenizações devidas pela Empreitrira por fôrça da 
legislação trabalhista. 

VIII - r'õ:·o 

Para as questões decorrentes dêste têrmo, ele
ge-se a cidade de :vracapá, capital do Território 
Federal do Amapá. 

Eu. Délcio Ramos 
visão de Obras, lavr~i 
por todos assinados. 

Duarte, Coordenador da Di
o presente têrmo que vai 

Macapâ, 18 de nov embro 

Eng0 . Joaquim de Vilhena 
Diretor 

de 1969. 
Netto 

Walter Pereira do Carmo 
Empreiteira 

Mo~·zes Zagu ry 
Testemunha 

Alído R0drigues 
Tt>stemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Coordenador 

Divisao ele Obras 
Aprovo e Publique-se: 

General l \•anhoà Gonça lves Martin:o. 
Governador 

CONTRATO N.0 !8/69-SER- DO 
' l\;rmo de C:notratn de Empr!.-!i tadiL Global 1 n
trt· o Govt'rno rto'l'crritório FcdNn l do Amnná 
e a !·irma l'nnstrulora C'l'merciaJ Carmo Ltda., l)!l
r;J cxecuç-iio de ~erviç•o 11 rodo,•iãrios, na forma 
abaixfl: 

I - Prcâmbull' 
i. C'ont rutant .. s: - O Gorêrno do Tt•nirório Federal do 
Amnp~l. ne ~tc térmo d!'nomiuado GTI"-AP, répr l'seutHdO pt•
ln Din:tn r da l>lY•são d1: Obra,:, En:rt•nh ci ro .] oaqulrn de 
\'i ih('na :\<'lltl e a n~mu ('onslrutor..> t 'omerl'ial Curmn Llch1., 
Hqui denonduada Elll llrt'iteir a . com l'l>critóJ;o il Avenida 
Cout'dC.V 1\unrs, nesta capital. rq)l Cl'cntn a pelo se11 sócio
gt•rt• nt t• E> l'. Wa lter· Pf·rrira do Car·mo, bmf'ilt•ir·n, casado, 
r~"i ·Jeo t í' nesta cidade, que ds,ina ~:orno n•prcsentante lc· 
ga I u a li nn a. 
2. Loçrtl c DAitl: - Lavratlo (' tlf'~ina<lo llt>~ln eidada de 
~lacupá, capithi do T erritório Fe'ler :ll do AlllupêÍ, r;o ctl l
tício t-:t·de da L>h·J~:io Je Obras do GTF·:\P, em lb dl• no1· 
v•:mt>r·o dP l!lli!'l. 
:1. f,.nncln m{'nto Legal elo <'rmlríl tO: - A prr,cntl' ~rljudi
(:l'~:ao <h~ ~trvi~·o;, sob t't'g.mc de !·rnpr<'íii'Hlu g!ol.J!l l foi 
dcvid:lm~nte attiC>rlzadu peh> Exmo. Sr. Go \'t'mador em 
por1nria n.U .J7~ /rH- GAB, cuja Ct~mf~siJ,) em rt>uniãfl de 
25.\l!l.til: julgou u ela.:sifi caçâ< • d11 s propo~IIJS ~~ T<.rnalfa de 
l'l't•r;os anuneiada pelo : :ditai u.'' o:-!ftj8 DO, publicado em 
O!J.09.t;b. no Diário lll'icial do Tl•rritórío. 

ll - OI.Jjl'l(l, l.ncalizaçiío c FornHJ tlc r·:xeetH;Uu diiS 
~ervi~n s 

1. Objetn e Localiz!lção: - 11 presente t('rmo <11' con tr~ to 
11-'lll lHo!' nhj••th·n contrata r w•r t•mpreltatla global os ~er
vicoa de consrouçtío de 4f> ~1 1. de pnHte t'm macieira de 
lPi, urmada ~õb re o rio l'l<~mun. na rodoYiu 1Jit-Lfl6. ~l a
<'apá1CIPveltlndin t rr<·ho CaiC•t'Ot' l.uun:nço. 

2. fOI ma de ExeCUI;áfl dos s,•rvil;os: - Os Sl'rriços se
rão exec tltadns de arôrdo ct•m o prc•je to, esp<•t:ificaçõts t> 
n"rrtHJS l êcnlcns emaD»(i!\ 5 pela t:l ivinlu Ô(' Obr~:s, e il!i 
condiç-õ<•s do Ed ita l 11". 0:3í6~ I)() e u propof iH llpr<·iH'ntn 
1l1t pelu Empreiteira. 

UI - PrPços r Pagamcncs 
J. Preços: - O GTF-AP pagu rú a EmpreilE'iru peltl t'Xt'· 
cução dos scn ·lços. o preço de setl'cento~ e trinta e cinco 
c ruzel t'llfl no,·os (N t;rS i35.0U), pt, r DHlli'O Jlneur de ponte. 
2. For·un1 da Pagarnento: - O pagamento dn (Jbra será 
eft'luttdo pt•la Tesourat·ia do VI'F-AP. de ncôrclo com vs 
11l'lt·lios Llt' \!C'dit{ÕPS t•XpE'dtdos pela Divit ão de Obral-. 

lV - Prazo 
O prHzo para conclnsàu total dos serviços será de 

lrilll:t (30) dia:; con!;ecuti vos. contados a partir da 1-'. or
llt'lll <!e i11i<:iar os lrabalhos. 

\ ' - \'alor c Dntação 
1. Ya lor: - O v&IOI' ttproximado atribuído nos StJrviçoR 
obje to elo presoute contrato é ele trint n e três mil e se
l!·u ta e <·incn cruzeiros novt•s (NCrS 33.0í5,00). 
2. Oot!!Çà<•: - A:l despesas de1·orreotes df>st<' contrato 
ocorrerão à co nta da Superintendência do l>rsen\·oJ\'imeu
lO da Amazônia (SUDA~I ), exer~;íCill ele i !J6K 

1\' - Multas 
1. Cominações: . .\ Empn•i!('il'a sC'rão aplicadtls pelo CiTP
AP, as seguintes multas: 

a) Por dia que cxced<>r stC' praz'~ de conclusão dos 
ser·v!ços t rin!a e t rf>s cruzcirc s novos c e;Ne centiH'cs 
(:\C1S :i3.117); 

b) Quando os servicos não riverem o andl1mento 
previsto no crenog-rarna do execuçi1••; quand o não rorcm 
executados perfeitumE'nte de acrirdo com o p rojeto, uor
IT':ls técn ica:; e t•spctificaçõPs emanuda s pC'Ia OiYisão de 
ObJ'US, quando os lrababalhos da riscnliza~:fto dos SC'J'vicos 
rorern difieultad os: quando a admiui;;truç-êo fôr inexata. 

1 m('uto Informada ptlla Enrpreit• ira. 0,1 °<, a :_o<, do \'olor: 
do COUil'lilO. 

\ ' ll- Hescb;iio 
I. Hescisão:- O rnnlrntu poderá Ac r rcfil'inrl iJo unilate
ralu:cn!e [Wio CiTF-.-\P on b1iatcralmeut~. nrendión srm
pr·e a. CUil\'CIIiêncitt allmiiltt>tr·a ti va a critéJ'io do G'I'F-AP. 
cttbt'l'!Í a l't' tiClS(to du coulrato ind~> pe lld < • nte ele inll:qwia.
c,:üo judicial ltll c....:trll-1Udlciu l. Qll!l.OdO U r~mpreitt' iru: 

a) :\üo <:urnprír qu;li~qucr du suas ollriguções con
lratuais; 

b) 'l'I'U n~h!rir, IH) tnclo ou em pnrlc os servi~os SPm 

prévia autorizução do ü'l'F-AP. ' 
i. lntl enizução:- NH hipútt·~f' tio 11<'111 I dE'sln clau:onln, à 

a Em prelll•i 1'!\ ca lw rú rc•ed>N o \'1)ior· ti Cl!< sen·iços cxecu
tndus mais o Yal ot· cl •1s instnh-t~;ões c[ ... tua~ns para cnm
primcuto do c•ontril to, d<"·Cootado:; as parcelas corlt'E
pondcutcs <1 utilizRção. proporrionalrr.enl(' aos ~er,·i\·os 
n·allzadus uté a d11-ta da r escisão. 

~ 1.0 - UcorrC'ndn a rP~ci-.ão o (j'ff-AP prPnwver·;í 
u l'PSsarcimcnto clus p!'rt.lu:; (.' du l'O:', ,·ia admioh;trutiva 
ou judicial. 

§ 2.o - Em nn~o algum, o G'IT-AP nugar4 ind~n izu
ções devidllS pt• la Empre i teira pQr fôrça du h·gi~laçfw 
tm balhista. 

\'lll - Fõro 
L' a r!l as que stões riC'co rr<'n!f''> rlPSll-' r f r m•~. otrgt•-se 

a cidar!tc• ctr ,\:acapú, capita l do Tt·rrilórfo l•'l'llerlll do 
Amapfl . 

F.u. D(>kio H o moi! Duu rtt'. Co(. r .ll•uudor da OiYit:üu 
do Obras. la \'!'(' i o p1·e::.tl!llt' t(•:·u,o que '-li por tüJ<.s 
nsslnado. 

~lacapó . 18 d{' no\'ctnhro llr HJü!l 
F.ng.0 ,Joaquim de Villwna ~t·ltu 

ll i rt'LOI' 

wull,·r Pt• reirn rlo Cu rm o 
l::mpl'tlileira 

Alirio Rodl'igut•:i 
Tesll'munhl' 

7\ioyz<·s Zagury 
Testernuohu 

llélcio fiamo:: Duarte 
roord.~n:ulor 

Di vis({ o eLe Obras 
CONTRATO N°. I B/69-SER-DO 

Aprovo e Publique-se: 

Gene ral Ivanhoé Gonçalves Martin~ 
Governador 

TC1 mo ele contrato <.le empreitada global 
entre o Governo do Território Federal 
do Amapá e a firma CONTERP 1\ -
Construções, Terraplenagern e Pa\'imen
tação S/ A, na forma abaixo : 

I - Preâmbulo 
l. Contratantes: - O Govêrno do Territóri<.J 

Ft-derol do /\ma pá, neste t é r mo denominado 
GTF- AP. r<:presentado pelo Diretor da Divisão de 
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Obras, engenheiro Joaquim de Vilhena Netto e a 
firma CONTERPA - Construções, Terraplenagem 
e Pavimentação S/ A aqui denominada Empreiteira, 
com escritório estabelecido à Rua Santo Antônio, 
-!32, 12°. andar, em Belém, Estado do Pará, repre
sentada neste ato pelo seu Diretor engenheiro Civil 
Rodolpho Pereira Dourado Neto . brasHeiro, casado, 
residente naquela C'ídade, que assina como repre
sentante legal ela firma . 

·> Local e Data: - Lavrado e assinado nesta 
cidade rle Macapá, capital do Território Fe>deral elo 
Amapá, no edifício-sede da Divisão de Obras do 
GTF-AP, aos dezoito (18) dias do mês de novem
bro do ano dP. hum mil novecentos e sesenta e no
ve (1969). 

3. Fundamento Legal do Contrato: - A pre
sente adjudicação de serviços sob regime de em
preitada foi devidamente autorizada pelo Exmo. 
Sr. Governador em portaria n°. 474/1)8-GAB, cuja 
Comissão em reunião de 10.09.69 julgou a classifi
cação das propostas à Tomada de Preços anuncia
da pelo Edital n°. 08/69-DO, publicado em 2i3 de 
setembro de 1969. no ·\Diário OCicial» n°s. 1.029 e 
1.030. 

Tf - Objeto, Localizc.ção e F'ormo de E:,ecução dos 
Serviços 

1. Objeto e Lo~alização: - O presente têrmo 
de contrato tem por objetivo contratar por emprei
tada global os serviços de implantação básica da ro
dovia BR-156, Macapá/Clevelândia, no trecho Cal
çoen4 Lourenço, subtrecho Calçoene/ Utú, a partir 
das proximidades do km. 404 da rodovia, constan
do o~ referidos serviços de terraplenagem em geral. 

2. Forma de Execução: - Os serviços serão 
executad0s de acôrdo com o projeto, especificações 
emanadas pela Divisão de Obras, às condições do 
Edital nr. 08/69-DO e a proposta apresentada pela 
Empreiteira. 

IU - Preços e Pàgamentos 

1. Preço:- O GTF-AP pagará à. Empreiteira 
pela execução dos serviços, os preços da Tabela de 
Preços aprovaria pelo Conselho Executivo do Depar
tamento Nacional de E.~trada de Rodagem, em 
18.06.64, mutiplicado pelo fator de edequação 
resultante do produto do inflator (1) - 7,153, pelo 
fa tor de concorrfmcia (Fc) - 0,7. 

2. F'orm<: ele Pagamento:- O pagamento da 
obra será efetuado pela Tesouraria do GTF-AP, de 
acôrdo com Boletins de Medições .expedidos pela 
Divisão de Obras. 

IV - Pra1.0 

O praw para conclusão total dos serviços obje
to do pre~ente contrato será de quarenta (40) dias 
conse~utivos, contados a part ir da prirneira ordem 
de serviço 

V - Valor e Dota ção 

1. Valor:- O valor aproximado atribuído aos 
serviços objeto do presente contrato é de hum 
milhão e trinta e sete mil cntz!:'iros novos {NCr$ 
1.037 .000,00) 

2. Dotação: ' - As despesas decorrentes dêste 
c:ontrato ocorrerão à conta das dotações oriundas 
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER), para o corrente exercício. 

VI - Multas 

1. Cominações: - À Empreiteira serão aplica
das pela G1'F-AP as seguintes multas: 

a) Por dia que exceder ao prazo de c:onclu
são dos serviços hum mil e trinta e sete cruzeiros 
novos (NCr$ 1.037,00); 

b) Quando o~ serviços não tiverem o anda
mento previsto no cronograma de execução, quan
do não forem executat:ios perfeitamente de acôrdo 
com o projeto, normas técnicas e especificações 
emanadas pela Divisão de Obras; quando os traba
lhos da fiscalização dos serviços forem dificultados; 
quando a Administração fôr inexatamente informa
da pela Empreiteira: 0,1% a 2% do valor do con
trato. 

VII -- Rescisão do Contrato 
1. Rescisão: - O contrato poderá ser rescin

dido unilateralmeate pelv GTF-AP ou bilateralmen
te, atendida sempre a conveniência administrativa 
a critério do GTF-AP, caberá a recisão do contra
to independentP. de interpelação j udicial uu extra
judicial, quando a Empreiteira. 

a) não cumprir quaisquer das suas obrigações 
contratuais; 

b) transferir, no todo ou em parte os servi
ços sem prévia autorização do GTE'-AP. 

2. Indenização: - Na hipótese do item 1 desta 
cláusula, a Empreiteira caberá receber o valor dos 
serviços executados mais o valor das instalações 
efetuadas para cumprimento do contrato, desconta
das as parcelas correspondentes a utilização pro
porcionalmente aos serviços realizados até a d~ta 
da rescisão. 

§ 1.0 - Ocorrendo a rescisão o GTF-A P prú
moverá (' ressarcimer to das perd{ls e danos, via 
adminisb·ativa ou judicial. 

§ z.o - Em caso algum, o GTF-AP pagará in
denizações devidas pela Empreiteira por fôrça da le
gislação trabalhista. 

VIII - Fõro 
Para as questões decorrentes dêste têrmo, ele

ge-se o fôro de Macapá, capital elo Território Fe
deral do Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coordenador da Di
visão de Obras, lavrei o presente têrmo que vai 
por todos assinadc... 

Macapá, 18 de novembro de 1969. 
Joaquim de Vilbena Netto 

Diretor da Divisão de Obras 
Rodolpho Pere ira Dourado Neto 

Empreiteira 
Walter Pereira do Carmo 

Testemunha 
Manoel Rtis Nunes 

· Testemunha 
Délcio Ramos Duarte - Coordenador 

-------------------------------------------
CentTal Açnca1·eira do Arnapâ 8.A. 

A viso aos Acionistas 

Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na 
sede 5ocial, à Avenida Iracema Carvão Nunes, n.u 
400, nesta cidade, os documentos a que se refere o 
artigo 99, do Decreto-lei n°. 2.627 . -de 26/ !)/40, rela
tivos ao exercício social encerrado em :n de agõs
to de 1969. 

Maca pá, ll de novembro d e J 969. 

A Diretoria 


	

