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D E C l{ E 1' O S 

O Gowrn::Jdor d•J '.!'erriiJii< Fecler~.Jl do llmapá, 
usandn cl~.s atnh1 çôe, qt:~ lht co· fe:·em os itens 
I, Vll e lX, do artigo 4.0, do L e-ereto-Lei n .0 5.339, 
de ~l de sden bto CJe 1U4J, e endc e P1 vista o 
que c':r;st<l da l-rú~t:!'SO núr; er. 1!.~ 09/70-M.I., 

l-1~SCLVE: 

Alt.ellll' o Dec1 eto d.ttsd•> C:= 1<J de março de 
UJ?O, pub:icado no D1inio O :cill n°·. 1.116 e 1.117, 
dt:' 12 e };j C~-' maJÇO d'1 [!,E' mo atH \l,U~;. &p0i:C'l1-
tou, nos têtmo;, do itrm II, :lo ailfo 176, da Lei 
n.0 l.í 11 de 28 de outubn d! Hlf ~~ combinado 
com os de nºs lOJ, itens I I <> 102 item I, aiínea 
«a>:, ch Co!l~tituic;ii:J C:o Br~·!'tl, Unoa <..r:·s de Morais 
Si.va, ocupante do C'argo de F'.·off:,;úr do En~ino 

Industrial Básico (Códi "o l:C-510), Jo Quadro de 
FunC'ionárius Publiccs c!IJ Gr -.·ê no r,5st~ Tet ritório, 
lotado na Divis:\o dE> Educaç 1·•, pll; 'H dec•larar que 
a 2í,>OSE:ntarloria em aprêço c~\': ser efetivada <.c m 
base ~:o~ at t1gos 101. itt:m I I ' 102, Hem I, olínea 
«<P> , da Co J~·tiLuiçi;o elo Bra. ti · no ,_a rgo c!e Pru
lcssor do Ensir o Lidt.:~trir:l B:t-ico ,_C·5!0.19 1Mat. 
do IPASE 1.022 . 2·~4). 

Palácio do ~3etentrjàe>, ('Ll ~d:~L :. 1., 29 de ue
ZPm bro de 1970. 

General ~vanho.;: Gonça' vl·s T~Ia1 tms; 
Go·.-er na ior 

Coronel Adál\·aro Al cs C::n .·l<:3nte 

O Gov2rnac!or do 'l errit•. rio Io'ecl !ral úo Amapá, 
m.ando da:.> atribuições que 11~, CCJI .ferem os itens 
I, VII e IX. do cn·,·go 45', d( D~c:reLi-Lei n.O 5.839, 
de 2J de setemho cte 19-13. e tendo em vista o 
que consta do 1:-'rvc<"~so num.ro 3.1 19/70-SGT., 

l1 E SOL V .E: 

Alterar o Decreto \'atadn c'e 30. de junho de 
1970, publ:cado nu Di::.·<o C li~ t.l n. · l.líO, de 06 
de JUlho do mesmo ano, que ap )~enl·)U, nos têrmos 
do item II, do a. tigo 17G. à1 Lei n 0 1.711, de 28 
de outubro de 19:i~, combina:o com os de nºs. H 1, 
item IH e 10~, item J, Glinet <:8» , c\1 Constitu'ção 
do Brasil, RQimtmdo de Oli\ eira Ncbre, ocupante 
do cargo da cla:>se «A», da ~;'·JiE> de classes de Au
xiltnr de Nec1úpsia, nível ~~ (Código P-170H), do 
Quadro de Funcionários Púl:':ccs do Govêrno dêsie 
Território, lotado na Di\ is5o de Saúc e, para decla
rar qu~ a apos<::r.tadoria em pr·'ço c'cve ser consi
derada efeti\-ada com base r1s artigl:s 101, item I II 
e 102, item I, alinea «a», da Cc nstH~rição do Brasil 
e no cargo de Auxiliar de NeC'rópsia P-17t•3.fl.A 
(Mat. do IPASE - 1.887.11 1). 

Macapá, 2a.-feira. 4 de janeiro de 1971 

Pal~·cio do Govêmo, em Macapá, ~9 de dezem
bro de J970. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Go\·er11ador 

Coronel Adáivaro Ah·es Cavalcanti 
S ecretário Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe conferem os itens 
I, VII e IX, do artigo 4.0 , do Decreto-lei n°. 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, e tendo em \'ista o que 
consta do Processo número 11 ~63/70-l\U, 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 30 de março de 
1970, publicadu no Diário Oficial n°s. ll~G e 1127, 
d,. 2 e 3 de abril do mesmo ano, que aposentou, 
n0s têrmos dos arligo:: 17li, item 111 e 178, todo.; 
dn Lei n<?. 1.71!, de :Z8 de outubro de 1052, com
bi nados cGm o.; de nºs. HJ 1. item I e 102, item I, 
::~linea «b», da Constituição do Bra&il, Raimundo 
Nonato de Lima, ocupante do cargo da-classe «B» , 
da Etrie dt eia:;.,c.s de Guarda, rm ~1 1 O (Código 
GL-:203), do Qu.aclro de Funcionários Públicos do 
Go\ êrno d~L;te Territ<.)l'i,", lotado na Divisão de Se-

I gur~nça e Guardfl, para declarar que a aposenta
doria em aprl>(,'o de\e ser considerada efetivada com 
base nos 2.rtit:,us 176, item III e 171.$, item III, todos 
da Lei nº. 1.711, de 28 de outubro de 1952 e no 
cargo de Guarda GL-203.10.B (Mat. do IPASE -
1.337A5G). 

Palácio r.~o Setentrião, em Macapá, ~9 de de
zembro de J B70. 

General h anhoé Gençalves Martins 
Governador 

Coronel Adál\ aro Alves Ca\'alcanti 
Secretário Geral 

O Governador do Território Federal do Amapá , 
m-flndo das at1 ibuiçoe~ que ll1 e confere m os i tens J, 
\ 11 e IX, do artigo 4.0, d, Decreto-Le i n.O 5.839, 
d<' 21 de ret~m bro de 1 9-!3, e tendo em vista o 
qt:e consta do Proresso número 4.3-11 / 70-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o DE>creto c:laLado de 31 de agôsto d e 
J 970, publicado no Diátio Oiici~ l n°s. 1206 e 1207, 
de 01 e 02 de ::;etembro do mesmo ano, que apo
sentou, n0s têrmos dos artigos 176 item III e 178, 
item III, todos da LE:i n .0 1711, d e 28 de outu b ro 
de 1952, com binr.dos ccJm os de n°s. 1 O 1, item I e 
102, item I, alíne:a «b», da Constituição do Brasil, 
Dulcimar Vale da Silva, ocupante do cargo de 
Condutor Motorista CT-303.1 2, do Quadro d e Fun
c\or:á rios do Govê.mo df>ste Território, lotado nfl 
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At ~çlies Públicas 
Ttn.llerlat• deverão remeter 
o extledlnte deetinado à pu
bi.Je'aQlio nes~e DIÁRIO OFI
C)AL dlàrlamentP., até às 
13;f!O aoraa, exi:eto aos s&ba
llos uuando deverão fazê-lo 
·~ As lt,:ro horas. 

AI reclamações pertlnei!
res l matérl~~o retrlbulda, nos 
casos de erros ou omissõeR, 
deverão ser formuladas por 
eecrlto, à Seção de Redação, 
cl~tR 9 às 13,SO horas, no má
ximo até 7-2 h o r a a após a 
•~taija dos órgãos oficiais. 

Os originais d~verão ser 
datttografado8 e autenticados, 
rtlesalvadM, por quem de di
rélto, rasuras t' r.mendas. 
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As Reparti~ões Públicas 
cingir-se-ão às asslno.turne 
anu&is renovadas tlté 23 1lt 
fevereiro de cnda ano e il~ 
~nlciada s, em qualquer époc'l 
pelos ót'gíioR competentes. 

A fim de possibilitar li 
remessa de valôres acompa
nhados cl~ asclateclmentos 

I 
quanto à sua ap!icaçlo, !!OU· 
cilamos usem os interestHHlos 
prcferencialmAnte cheque ou 

! vale posta~. 

I Os suplementos às edl· 
' cõe.; elos óFgão!! olloiais rl8 
Sd fn mecerão 80s asRinant·~F 
que 8& sollcitt\J'em oo ato só
a~:~sinatura. 

O funcionário público fe
deral, terá um desconto de 
lOOfo. Para fazer jus a ês~e 
desconto, deverá provfi.r es te 

Excetuadas &!.! para o ex
tenor, quo serão ~ Q m p r e 
aouals, as assinaturas poder
se-Ao tomar, em qualquer 
"poca, por Reis meses ou um 
11.'10. 

Para facilitll.l' aos asstnnn- 1 A fim de evitar solução condição uo ato da assinatura , 
tes a verific&Qilo do prazo de de continuidade no recebi· 1 O de custo cada exemplar 
validade de suas aiSstnaturas, mento d•>B jornais, de vem : atrazado dos órgãof:l do oU
na parte super ior do enderê- os asslnnntes provtd<mciar R 1 ciais será, no venda avulna 
ço vão l.mpressos o número respeot11 a rt>no-vaç.:o com acrescida de NCr$ 0,01 , '.le 
do tallio de regis tro, o mês e antecedência mln i ma, de trin-l de mesmo ano, e de N li r $ 

As assinaturas vencida& 
~fllfer~o ser suspensas sem 
aviso prévio. o eno em que findará. ta (30) d as. • 0,02. por ano decomJo. 

Su perintendência do Serviço de Navegação do 
Amapá, para declarar que a aposentadoria em aprê
ço deve ser considerada efetivada com base n os 
artigos 176, item III e 178, item III, todos da Lei 
n.0 1711 , de 28 de outubro de 1952 e no cargo de 
Condutor 'Motorista CT-303.12 (Mat. do IPASE 
2.273.820). 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 29 de dezem
bro de 1970. 

General Ivanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário ~eral 

O Governador do Território Federal do Amapá, 
usando das atribuições que lhe conferem os itens I, 
VII e IX, do artigo 4º, do Decreto-Lei n º 5.839, de 
21 de setembro de 1943, e tendo em vista o que 
oonsta do Processo número 395/ 68-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 29 de m arço de 
de 1968, publicado no Diário Oficial nº 778, de 1º 
de abril do mesmo ano, que aposentou, nos têrmos 
do artigo 176, item III, combinado com o de n.0 18, 
todos da Lei nº 1.711, de 28 d e outubro de 1952, 
Tomé Antônio dos Santos, ocupante do cargo da 
classe «A», da série de classes de Carpinteiros, ní
vel 8 (Código A-601), do Quadro de Funcionários 
Público do Govêrno dêste Território, lotado na Di
visão de Obras, para declarar que aposentadoria em 
aprêço deve ser considerada efetivada com base nos 
artigos 176, item III e 181, todos da Lei n º 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 e no cargo de <.::arpin
teiro A-601.8.A. (Mat. do IPASE 2.258.527). 

P alácio do Setentrião, em Macapá, 29 de de
zembro de 1970. 

Gen. Ivanhoé Gonçalves Martin s 
G overnador 

Cel. Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário Geral 

------------ --·-·------
O Governador do Território Federal do Amapá, 

usando das atribuições que lhe conferem os itens 
I, VII e IX do srtigo 4.º, do Decreto-Lei n.0 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, e tendo em vista o 
que consta do P rocesso número 4.216/ 69-M.T., 

RESOLVE: 

Alterar o D !ereto datado de 15 de setembro 
de 1969, publicado na Diá rio Oficial n.0 1039 de 
29 de setembro do m esmo ano, que aposentou. nos 
têrmos dos artigos 176, item I e 181, da Lei 
n. 0 1.711, de 28 de outubro de 1952, combinados 
com os de n .Os 100, item II e 101, item II, da 
Constituição do Brasil, José Leão de Magalhães 
Filho, ocupante do Cargo de Auxiliar Rural P-209.3, 
do Quadro d e Funcionários P úblicos do Govêrno 
dêste Território, lotado na Divisão de Produção, 
para declarar que a aposentadoria em aprêço deve 
ser co::~side rada efetivada com base nos artigos 
101, item II e 1C. 2, item II, da Constihlição cio 
Brasil, a contar de 24 de jan eiro de 19~6 e no 
cargo de Auxiliar .Rural P-209 .3. (Mat. do IP ASE 
- 1.777.587). 

Palácio do Setentríão, em Macapá, 29 de de
zembro de 1970. 

General ! vanhoé Gonçalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro Alves Cavalcanti 
Secretário Geral 

O GovernadJr do Território Federal do Am.11pá, 
usando das atribuições que lhe confe rem os itens I, 
VII e IX, do arti go 4.0 , do Decreto-Lei n .0 5.839, 
de 21 de setemb ~o de 1943, e tendo em vista o que 
consta do Processo n úmero 2.45 1/69-SGT., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datado de 30 de abril de 
1969, publicado no Diário Oficial n.0 960, de 12 de 
maio do mesmo ano, que aposen tou, nos têrm os 
dos artigos 176, item III e 178, item III, da Lei 
n.0 1711 , de 28 de outubro de 1952, combinados 
com os d e n°s. 100, item I e , 101, item I, alínea 
«b », da Constituição do Brasil, Mário Noguei1'a 
Tavares, ocupante do cargo da classe «A», da sé
uie de classes de Pedreir o, nível 8 (Código A-101), 
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do Quadro de Funcionários :)úl:: licos do Govêrno 
dêste Território, lotado na Divi!:ão de Obras, para 
d eclarar que a aposer.tadori. e n ap:êço deve ser 
considerada efetivada com base nos artigos 176, 
item IH e 178, item III, t odrs da Lei n.0 1711, d e 
28 de outubro de 1952 e no c•argo de Pedreiro 
A-101.8.A. (Mat. do IPASE -- ~ .258. 617) . 

Palácio do Setentrião, ern !Aacapá, 29 de de
zembro de 1970. 

General Ivanhoé G01 çalves Martins 
Governador 

Coronel Adálvaro A ve' Cavalcanti 
Secretário Ge ·al 

O Governador do Territ)ric Federal do Amapá, 
usando das atribuições que l1e ::onfnem os itens I, 
VII e IX, do artigo 4º, do D1 cretr -Lei n.0 5.839, 
de 21 de setembro de 1943, ' t t·ndo em vista o que 
comta do processo número 4.1ll/G8-M.I., 

RESOLVE: 

Alterar o Decreto datad< dE· 26 de julho de 
1968, publicado no Di4rio OLci, 1 n°s. 832 e :333, de 
01 e 02 de ~gôsto do mesrnr o a o, q Je aposentou, 
nos t êrmos do artigo 100, teJ 1 III, Parágrsfo 1.0, 
combhado com o artigo l C1, iV. m I, s.línea c: a», da 
Constituição do Brasil, Railm :nú 3. Ba reto de Oli
veira, ocupante do cargo de "Jrcfessô~a do Ensino 
Pré-Primário e Primário, ní\ e l ~ 1 (Código EC-514), 
do Quadro de Funcionários c'o Govê,·no dêste Ter
ritório, lotado na Divisão de Ed 1caçf'Q, para decla
rar que a aposentadoria em apreço aeve ser consi
deradL efetivada com base n 1s 1rtigc·s 101, item III, 
Parág-·afo Unico e 102, item I. ~~líneft «a », da Cons
tituição do Bras1l e no cargc d Pro[essôra do En
sino Pré-Primário e Prim 1ri ·, nível 11 (Código 
EC-514 - Mat. do IPASE l 88 i .424). 

P a lácio do Setentrião, en :'1acapá, 29 de de
zembro de 1970. 

General Ivanhoé Gor çal ves I.J:artins 
GoYernac or 

Coronel Adálvaro Al ve~ Cavdlcanti 
Secretário Ge1 1! 

Di·1;isão de O?ras 
Aprovo e Puhlique-se: 

Gen. Iva.nhoé G 1n<·1h·es Jlartiu,; 
ÜO \ PCIJ ld!' l' 

Contrato n°. 01 /S.l:du .. -70-00 
Têrmo de ront••J.to d J cmprpi,vda global ent!'e 
o Uovêrno do Territ( rio Fedcr.Jl do Amapá e 
a [irma Coustrutoro.. E Imobiliárla FonEêca Ltda, 
n:1 iorma abaixv: 

1. Preâmbulo 
1 .' Conlratan~cs:- O Govêrn 1 t o Tt>r ritóriu FeJeral 

do Amapó. nest~ türmo denOB•irll do GTF-AlJ, rcpre·;entado 
pPlo D:retor da Div~sào dl• Obra ;, <·JgE?uheiru Joaquim de 
Vii!.Jeoa :-.Jetw e a firma Contrut ra e Im,tbiliúrJa Foosêra 
Ltda., aqui denominada Empreittira com cscritórin eR!a
belecirlo à Av. Raimundo Álvare' d~ C os .a, S/n, tnsta ai
da de. repr~sentad a pi"IO seu Pro··ur,:dor. Sr. ,lc•sé Policar
po de Mirauda. re!id ente ncrltll l idu ·I e, q 1 e assina como 
rept·esentllnte legal da Iirma. 

2. Local e D~lta:- Lavrado o ass!nado m•sta cidade 
de i\iacapa, capital do Território Feceral do Amapá , no 
edifício-sede da Dtv i~ão de Obra , do GTF-AP, aos 2:! dias 
do môE dA dezembro de 19i0. 

3. Fundamento Legal cio C< ntr:1tCl:- O presente têrmo 
de contrato foi devid &ml•nte aut lfi 7 Hlo lJClo Exmo. Sr. 
Govarna<lor, tend o em vista o dc spa.;ho e.quado nh Ofício 
u<·. 70S/ 70-00, de 16.12.70, para EXPcuçlio ·ib ampliaçl\o do 
Grupo Escolar José Harroso Toste(':, adjlidicados a firma 
acima mencionada. 

2 Objeto, Localização e Forma ele Execução dos Ser viços 
1. Objrto e Localização:- A Empreiteira se obriga a 

IJXecutar pclv rf'gi me de empreitada global dos serviços 
ele ampliação do ul'Upo Escolar José Barraso Tostes, com 
a execução dos serviços vssim espec ificados: 

a) Fôrro em compensado: 
b) Pintura geral; 
c) calçada protetora; e 
d) conclusão dos serviços de in!ltalação elétrica. 
2. ft'orm11 de Execução:- A Empreiteira se obriga a 

executar os ~ervicos na forrua deste con truto, obedecendo 
integral c rigorosamente as descriçõos, plantas, projetos e 
especificaçõés aprovados pela Divisão de Obras, passando 
t11 is tlocurueutotl a integrar êste instrumento, inclusive os 
que se n•fcrem a alteraçõt>s admitidas ou introduzidas 
pelo GTF-AP. 

3. Mão-de-Obra:- A Empreiteira deverá manter um 
engenheiro para representá-la em matéria de ordem téc
nica e suaR l'elações com a fiscalização na obra. Os mes
tres deverão ser pe6soas de experiê ncia e idoneidade téc
nioa e pessoal comprovada e tleverão estar habilitados a 
pres.!lrem quaisquer esclarecimentos sôbre os serviços. 

3. Preços, Pugamento e Dotações 
I. Preços:- O GTF-AP pagará à Empreitei ra pela 

ex~tcução dos serviços a quantia de doze mil. oitocentos e 
dezeuove cruzeiros e sessenta e um centavos (CrS 12.819,61). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento da Obra 
será feito pela Tesouraria do GTP-AP, logo o pós rigorosa 
fisca iizacão e aceitação pela Divisão tle Obras, dos servi
ços ,·ealizados pelo Empreiteira em parcelas iguais ou 
superiores a 20010 do valur do contrato. 

3. Dotaçã t•: - As deRpesas decm·reutes, ocorrerão à 
conta dns dotaçõrs do Salário Eduea~·êo - recupt>ração e 
ampliação de escolas primárias, excrcfcio de 1.970. 

4. Andamento dos Serviços 
1. Cr<1 nogmma: - Os &e1·vi~os terão andamento pre

visto no cronog-rama aprovarlo pela Divisão de Obras, ad
mi tlua a tolerância máxima de 10°'0 . 

2. Pr<~zo : - O pr11zo parn conclusão t<'ta l dos ser
viço:. será de 120 dias contados a p11rtir da la. ordem de 
beJ'V \0. 

3. ~1ulta:- A Emp1·r iteira ficará ~>ui<'ita a mulla mora
tória de C1$ 12,tll, por dia quf> exceder ao pi'azo contt·a
tuul. 

5. Fiscalizaçã.o e Aceitação dos Serviços 
t. FiscRiiznção: - O GTF-AP fiscalizará a Emprei

teira atravé;; da Divisão de ObraR, que manterá ação fis
cal izad ora de modo sistemático c permanente de mo:lo a 
fazer cumprir o conlrato e seus anexos. 

2 Accilação dos Serviços: - A Divif:ilo de Obras 
aceilara os ::;erviços que estiverem de acôrd() com a~; es
peclflcações. Os st'fVJÇOS on oprrário que não correspon
dAm as n "cessidade~> da obrrs e às condições pactuadas 
caberá a. E'ltpreitcira rcfazê·los ou substituí-los dentro de 
48 horas. A ac.:eitação fim.! da obra não acarretará de mo
do algum a exc.ncração da Empreiteira c seus técnicos da 
resp'msaollidade civil e técnica por eventos decorrentes 
ou relacionados com a execução dos serviços convenciona
dos e dados como aceito. 

6. Rescisão do Contrato 
1. Rescisão: - O c 1ntrato podará ser rescindido unila

teralmente pelo GT I•'-AP ou bilateralmente, atendtda sem
pre a con\ e niéncí'l admin istrativa a cr itério do GTF-A P 
caberá a rescisão do coutt·ato independente de interpela
ção judicial ou extra-j udicial. quando a Empreiteira: 

a) não cumprir quaisquer das S'.taEI obrigaçõAs con
tratuais; e 

b ) transferir, no tvdo ou em pat·te os serviços sem 
prévia au torização de GTF-AP. 

2. Indenização: - Nn hipótese do item 1 desta cláu
sula, a Empreiteira rabt•rá l'E'Ccbe r unicumeute os valores 
dos serviços executadc s até a data da rescisão. 

7. Fôro 
Para a& ques tões decorrentes dêste contrato elege-se 

o lô ro desta cidade. 
Eu. Delcio ltamos Duurtc. Coo1·deuadur da Divisão 

de Ollras. lavrei o presente têrmo que vai assinado per 
todos. 

Macapá, 28 de dezembro de UHO 
Eogo. Joaquim de Vilhena Netto 

Diretor da Divisão de Obras 
José Policarpo de Miranda 

Empreit eira 
Raimundo Bezerra de Almeida 

Testemunha 
Ernnnl da Costa Gamorim 

Délcio R11mos Duarte - Coordenador 
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Divisão de ObTas 
Contrato n.2 15t MEC-70-DO 

Aprovo e Publique-se: 
Gen. IvanhQé Gonçalves Martins 

Governador 

Têrmo de contrato de empreitada global ent re o 
Govêrno do Território Federal do Amapá e a 
firma Construtora e Imobili~ria Fonsêca Ltda., 
na farma abaixo: 

1. Preâmbulo 

1. Contratantes: - O Govêrno do Território Federal 
do Amapá, na~te têrmo denominado GTF-AP, re)lresentado 
pelo Diretor da Divisão de Obras, engenheiro Joaquim do 
Vilht•n:l Nf>tto e n fil·ma C:'lmtrutora e Imobiliária Fonsêca 
Ltda., aqui denominada Empreiteira, com escritório estabe
lecido à Av . .Raimundo Alvares da Costa, sfn, nesta cidade, 
representada pelo seu Procurador, Sr. José Policarpo de 
Miranda, residente nesta cidade, que asslna como represen
tante legal da firma. 

2. Local e Data: - Lavrade e <JS5inado nesta cidade 
de Macapá, capital do Territór1o Ft'deral do An1apá, no 
edifício-sede da Divisão do GTF·AP, aos 22 dias do mês de 
dezembro de 1970. 

3. Fundamento Legal do Contrato: - O presente têr
mo de contrato foi devidamente autorizado pelo Exmo. Sr. 
Governador, tendo Gm vista o despacho exarado no Ofício 
n.0 708/70-DO, de 16.12.70, pura c:'''Clll'"iO dos serviços de 
ampliação do Grupo Escolar «J~sé Darroso Tostes" adjudi
cados a firma acima mencionada. 

2. Objeto, Localizaç~o e Forma < ~ Execução dos Ser-
\'ÍÇOS 

I. Objeto e Localização: - A E:npreiicira se obriga a 
executar pelo regime de empreitada global os sen·iços de 
ampliação do Grupo Escolar «Jose Barroso Tostes», com os 
serviços de construção de um3 <mia de aula e circulação 
a11sim especiticados: 

a) Fundações; 
bl Alvenaria de tijolos; 
c) Revestimentos; 
d) Pavimentação em cimentado liso; 
e) Cobertura; 
f) Esquadrias; e 
g) Parte das instalações elétricas. 
2. Forma de Execução: - A Empreiteim ~c obriga a 

executar os serviços na forma dêste contrato, obedecendo 
Integral e rigorosamente as descric,:ões, plantas, proj.ctos e 
especificações aprovados pela Di\ i são de Obras, passando 
tais documentos a integrar êste instrumento, inclusi\'e os 
que se referem a alterações admitidas ou mtroduzidas pelo 
GTF-AP. 

3. lVIão-de-Obra: - - A Empreitt>lra deverá manter um 
engenheiro para representá-la em matéria de ordem técnica 
e suas relações com a fisc 2Iização na obra. Os mestres de
\·erão ser pessoas de experiênci~ e idoneidade tt:cnica e 
pessoal compro\·ada e deverão c~tar habilitados a p1·cstarem 
quaisquer esclarecimentos sôbre os l>én· iços. 

3. Preços, Pagamentos e Doto<;>õcs 
I. P1:eços: - O GTF-AP P:lói.Wá à Empreiteira pela 

execu<;>ão dos sen·iços ob~eto deste contrato a quantia de 
tJ·inta e dois mil, novecentos e dezenove cruzeiros e no
venta e nove centa\'os (Cr$ 32.919,99). 

"- 2. rorma de Pagamento: - O pagnrnento da obra 
seril efetuado pela Tesouraria do GTF-AP, Jogo após rigo
rosa fiscalização e aceit::~çiin pPI<l Divisiio de Obros, dos 
serviços realiza<;.)s pela Empreiteira, em parcelas iguais ou 
superiores a 20~ 0 do valor do contrato. 

3. Dot<Jção: - As despesas dccOJ·rentcs com a exe- 1 
cução dêste contrato, ocorrerão à conta das dotações do 
Ministério de Educação e Cultura - Recuperação e am
pliaçfío de escolas primárias, exercício de 1970. 

4. Andam·ento dos Serviços 
l. Cronograma: - Os sen·ic;os terão andamento pre

\'isto no cronograma aprovado t;ela Divisão de Obras, ad
mitida a tolerância máxima de 100 0 . 

2. Prazo: - O prazo pnra a conclusão da obra obje
to dêste contrato é de 120 dias, a contar da expedição da 
1 ~ ordem para início dos trabalhos. 

3. Multas: - A Empreiteira f1cará sujeita à multa 
moratória de CrS 32,91 por dia que excede ao prazo con
tr·atua!. 

5. Fiscalização e Aceitação dos Serviços 
l. Fiscaliza cão: - O GTF-A P fiscalizará a Emprei-

1 eira através da Divisão de Obrns que manter;~ ação f isca-

lizadorn de modo sis temático e permanente de modo a fa
zer cumprir o conh ate e seus anexos. 

2. Aceitac,:f;o dos Serviço«: - A Divisão de Obras 
aceitará os sen ·i.;os que estiverem de acôrdo com as espe
cificações. Os sen i os ou operários que não correspondam 
as necessidades da 6bra e às condições pactuadas caber á à 
Empreiteira refazê-los ou substitui-los dentro de 48 hor as. 
A aceitação final da obra não acarretará de modo &lgum 
a exoneração da Empreiteira e seus técnicos da responsabi
lidade c! vil e técnk a por eventos decon en'.:es ou re!aciona
dos com a ~xecuc:ão doo sen·iços convencionados e dados 
como aceitos. 

6. Rescisão do Conir~to 
l. Resci~ão: - O c• ntr •I•; poderá Sl'r rescindido 

unilateralmente ptlo GT:V -A 1:' ou Dilatera!mente, ate 1àida 
sempre a convenil•rcia admialstriltiva a cri élio do GT ·'-, l' 
caberá a rescisão i 1d<!penaente de interpelação judicial ou 
extra-judiei&!, qu&n 1o a Empreiteira: 

a) Não cumpl ir quaisquer das suas obrigações con
tratuaic; 

b) transferir, no todo ou em parte os serviços sem 
prévia autorlzf.çJo do GTF·AP. 

2. Inàenizaçã,,. -· No hipótese do item 1 desta clá-.~sul~. 
a Empreiteira cabt ·á 1 eceL !r unicamente os valores dos 
ser viçc;s executado::. uté o d:;.ta d. rescisão. 

7. Fôro 
Para as ques tões decorrentes dêste contrato elege-se 

o Fôro de Mncap8, Cflpital do TPt-ritório Federal do Ammpá, 
Eu, Délcio R;,mos Duarte, coordenador da Divisão de 

Obras, luvrei o pre,ente thmo de çontrato que vai a.;sir&
do por todos. 

1\lacapit, 2!l de dt•zen:bro de 1970. 
Eng. Joaquim de Vllhena Netto 

Dlro tor dn Divisão de Obras 
J o~é Policarpo de l\1handa 

Empreiteira 
Ernani da Cost. Camarim 

Testemunha 
R11imundo Bez~rra de Aln.elda 

Testemunha 

Délcio Ramos Duarte 
Coordenador 

Presidência fJ.a Repúbl ica 
DECRETO N.0 6''.560- de 1:! de novembro de 1970. 

D ispõe sôbn~ i.l classificação do órgão 
beração que es~J~cifica. 

O Presiden ,e da Repúblice, usando da 
ção que lhe confere o at tigo 81, item 
Constituição decreta: 

de deli-

atribui
Ill, da 

A1 L 1 ° - Fie:-~ i ncluído nas disposições do 
Decreto n .º 55.C!l0, rie 28 d .. n0vembro de 19().1, o 
Conse·hu 0 enitf nciário do TE'rritório Feder:.::l do 
Amapá, cla.,sific1.dO na categoria D, f ixado em 2 
(duas) o númEoro máximo c..e sessõe:; mensais. 

Art. 2.0 - ~ste Decreto entrará em vigor na 
'data de sua publicação. 

Brasília, 12 :le novrmb ro dP 1970; 14!)_0 da In
dependêr:.cin e 8:~.0 da República. 

Emílio G. l\I::dici 

1\lfr:=do Buz~lid 

Gabif(ele ào Gove1·nador 
Fica prorrogada, até o dia ~O do próximo mês 

de janeiro, a co,( ta de preçoc;; de qu e faz público o 
Diário Oficial n q 1.264 e 1.265, de 15 e 16 do cor
r ente mês, a res Jeito de aquisição de equipamen
tos e obras civis referentes à construção do !\!ata
douro de Macapú. 

Macapá, 30 de dezembro de 1970. 

General Iva nhoé Gonçalves Martins 
Governador 


	

