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.~ l n ~ D O P O U E R U X 1: C li I I \' O 
DECRETOS 

O G:1vernador d'"' Territóri c Fejeca l 'io Ama;)· •. t. t::.
do das a t ribui(·ões que lhe confer ·m os i ens I , V ,J e IX, 
co u rtig" 4°, do LkcrPto-Lei nr. 5 J39. d e 21 ele set embro de 
19-1 .3, e tenrJo em \'ista o qL.e co 1stc do p•·ocesso n úmero 
4.223í 6S-M.!.. 

r.ESOLVE: 

.P. Itcr:.r o Decreto àat.,d~ cl' 2 de j"1neit·o de 1969, 
pub licado uo Diúr io Oík:J1 nr. 91 l, cl.:! 03 c e feverc iro do 
1~w~mo r: no, (tu c apose:1 l :>1. nos t rrll JS do a r! i c; o 1 on, item 
lll , P~n<:g: <JCo J.", C'Jlllbin:>do com o c!e r. r. 111 1. iü•m I, a línea 
«a>··, da Const itu ição do Brasil, C' rm<"~1 de C1:roof; Caluf, 
ocupante do c <1rgo de Professúra lo Ens ino Pn.:-J>rjm .. ll·io e 
Primf,ri o, nívd 11 (Código EC- 5141. c ) Qt,<:iro de Funcio
nários Públicos do Govên::o dêste T!:':Titori(l, lvtnda 1a Di
n siío de I:ducação, para decl3raJ qu~ a ::l!•osc:1tado ria e m 
r.p êc:o de1 e SP J' consicler3da efeoti· ad,· com busc nos artigos 
lU t. ite m I !I, P~r<'n~rafo Uni co e '·2, ilPm l , alinea a c! a 
C'o1~t.t i 5 t> ~o 13rãs; l c no t:l r•!ü de ProL· -ü.-a rl'l FTJ''it'O 
l'r{•- f>r im&ril:l e P 1imá• io EC- õ l·U • . (i\ all'lcuia do IlJA.':>E -
1.777.355). 

Palácio do Srient riào, em Mácapá, 29 de dezembr o 
de 19iú. 

Gen1ral Ivanho( Gon '1lves Mnrt:ns 
Gu\~crm•cl r 

Cor one l i\tH1l\><:•·o ,\1 es Ctl\'n lcanti 
Secretúri o-C era! 

O Gove rnador do Territé r·l l'ecleral do Amap:'l, usan
do das a1.rilJ uicõe~ Q LW lbe ca!lfeJ rn os itens I, VII e IX, 
à o artigo 4.", <.lo Oecreto·Lci n r. .<;~.fl. de ~ ~ c·~ setem bro 
de 19~~:. e tem o e :r. \ ista o q ue cúr.sta do processo uum c - ' 
r o 8 3~:· ':íS-SGT. 

RESO L VE: 

Alte rar o Decreto d atado cl; 20 de j::;nciro J9í0, pu
blicado no Diario Oficia l tJr. Hi94, C:c 2G dt- jt.neiro cio mes
mo :mo. que a1)C'Se;: tou . nos t ám )S dos a1 ;~,; 10 I, item IH, 
Pnr"r.rofo Unko e 10::! , item I. ali wa <a , da Co:l:.tituição 
do B ras1 l. Oscarina Sõsinho Ma rt ns e Sil\ a. ocupante do 
cargo de P rofessõra dv Ens ino ' r -.:-Primi.rio e Primário, 
ni\'el li (Código EC -514), do C~uaci ·o '.le f uncioni. rios Públi
cos d u Govêl no dést e Territé rio, lot&da na Divi~Jo de Edu
CtH,;fio. pa ra declarar que a apos.er tadoria em aprtçn dev e 
ser con :; ide r acla efe tivada com bn! e n os artigos 101, item 
IIf, P a rógt·afo ú n !-co e 1V2, item J. nl n.:a ,,, : . d:~ Consiitui
çüo dô B rasil e no cargo de Pro[ •ssl,ra cltl ~nsino !'r(•-Pri
m á rio c P rimário EC-511.1 I. (Mat do lP ASE l.GS'i .728). 

Palâcio de Setentriiio, em 1\ tacapá, 30 de dezembro 
dt:: 1970. 

General h ·:mhoé Gonçai\'Ps Martins 
Covernad .r 

Coronel Ad:ilvaro Al" es CU\'alcanti 
Secr etMio-C eral 

Compunliia d e Eletricidade rlo Amapá 
-- Cb' ll -

' 
Termo de Ret::ebimen o. ele Ent rega e Respon
salli!idade em q;te fa; e m a Companh ia de Ele
t r ic idade do Am apá - CEA c a Prefeitu ra 
Municip<l l de Mazagiio. 

Aos q uinze (1 5) dias d o m ês de dt zr-mb ro elo <'! no ele 

m il novecentos P setent a (19';0), nüsta cidade de Maca pá, 
Caj1ii.ol dú T~!Titório Ftdentl do Amnpá. no Arm;,zl. m ;,iwa
do no t opriche «El iezer Levy . a C01;,p:whia de Eletricida· 
da de du A mapfl - C E fi , repres~nt:tdn pe lo~ seus diretores 
C e l. José 1\'ia n :os Bezf'rra Cavillcanti e T e n . Cel. Má rio 
R :tpl!ael Vannutelli, rc3pectl;·ame nte, diret,,r-pres ider.te e 
d i re to r-admini5t r;, ti,·o, fazP rn & ent1 e ga ao Prefeito Munici
pal ele Moz~gão d•l se..::uinte cquipamerlo elé1 ri co : Um (I) 
grupo gerad .:or Diesel n Y 1100-4092, ele 110 KV,\-220'127 -
V GO HZ - comp!et,., com qmvl ros c.e com:.ndo e let ric o si 
lencioso e vibra~stop - (i c ilindros de ú1bricaçiio nac ional 
- Mar cedes Benz, mod0Jo Ol\í-:>25, t ipo d inâm ico, re f r ige 
r ar,ã' a água . potên• la 14;) CV (DIN ) 1.500/!.800 RPM, a l
t ernrdor trilá3ico sincrcnn tH•pícn!' «T ó'sh iba-J rne S/ A» -
ec;uip.1do com bon~ba d'! ólt>o lubrtfic,.nt e, bomba manu:Jl 
de escú\·a do óleo ccmbusti,·el. refri~eração do óieo lubri
fi cante, b•Jmba do sistema d e rdrigcra\·iio interna, d epma
d•J r c·~ ntrifugo do ó! Jo lubrificnnte , si l··ncioso dos g::.zes de 
descargfl . horimetro tnn!'lur.l de upe t a~·ào <' manual de m a
nuten~;ào. j f.gc d e ferr< mE:nta~. bomba injetora do ó leo 
C<•i1Ü• tst!vt-:1 co:n re~ui&t1 o r \'a ri:Í\ el :)p velocidade rl <> m;, r
cu Bosch. ft,tro de úi<'O combu~t iv.-1 t' pré-f tltro JW bomba 
alimentadcnl . ger <>ú 1 ele :lOo watt;:, dispos iL\'o àe ~eguran
c. _ c · ~ tr~l =-.!t!l t .... "!irr ;:-:"'I.-~1 r! a :~gul dP r~fri,Je. ~ç~·' OL bai
xa prêssilo do ó leo lubcific:, nte, co:n paradr~ nutomát!ca; 
tXlÍI'If"l do motor cotn ch'l\'e de igni<;&J. indicadnr d e tem· 
peratu ra da úgu:J e ind cador ela press'io dv óleo lubrificHn
t~; C•ltn<l•l cio elétr ico t ipo gaLine te com V<•ltitnetro. comuta 
do r. Dt',..~· i, r.ctro, fr , quencil.metro e reguladvr aulumi:tico d'~ 
\'Oil<'gem com n:'P'J~t;J J·;, p ici.J, ! art ida n.anu•. l. t ra 11sferência 
de c:1rga manual e p.1racla m '"md. COJ<l ;, llernado r n ° 05.194. 
A l'Ol.JpJnham o reiPrid•) grUP'' ge r:dor. clua3 (:?.; balt ri Js 
nov<.<s de doz:: (1 2) volt ti, cGJa uma. com r espectiv os cabos 
e um tê . n.o de gC\rdJ ttiJ com in~tru:;ôes de funcionamento. 
Todo o m at eria l fo i Rdquindo na firm<l 8ELÉM DIESl!~L 
S A, de Bel ém, l':bt:J, :o elo Pn r~!. no va ler d e Cr$ 4.8.250,00 
(q ·J·.;;·~::nt::~ e o ito rn i!. dtv:e n los e ci•1qi.icnt'l c r uzeiros) , cun
fo rrr.e nota iL:cal n.0 4.~!H ele O!i, llj7ll. sér ie DI / I. O re:eri
do milter!J l I:(JO t inua sendo de p1 opt ied;.de da CEA, p~:: r
m &'lecen cio e m custódia tl0 ~•'Í t :nicípio ele l\~;:n1gào, sob a 
remo :1~abilidüdc do r.;,·pecti·:o l'rdeito. l,lh' sê obrlga ao 
t r;;~, , p: rle. inst~d;,c,:à o. ma·.ui PJ!• fiu e reparo~. reser\'a nc!o-se 
;1 CE.A o direLo de inspee<•O p~riúdiL'a c <doc:'io de rr.edi
dns adequaci<:s a 'J bo:u fun..:ionam~:nto e cun.:>ervução do ci
t ;.do equi ~.m~wnto. 

1\'Ia capft . 15 de ci~:zcmbro de 1970. 

Cel. José i'.:íarcos Bozerra C:l\':l l ~ anli 
Di: etor·Prc,s'idc nte - CEA 

T c n. Cct. Mário fbphêH'I Vannut el ll 
Dir t. tor· Adm inis1rhli\'O - · C... EJI. 

Hocq>Je de Souzo. Pe1lnafort 
Prefei to ;\luukip?.l de l\1::zagão 

Wil;<,n Pontes de Sena 
Te~temnnha 

Pnuto Fiock do~ S;ml(IS Filho 
Tl'S IP:nunh..t 

Co mpanll ia de !:'l clricidwl P do A ma pâ 
- CRA-

Térmo d<· nxcebin ento, df' Entrega c Hesponsa
biliclacl~ em que fazem o COiVIPANHI:\ DE 
E LETRICJDADE DO A lV:APA - CEA e a PHE
l<'EITU!iA 1\IUi\ IC IPAL DE C..t\ LÇOENE. 

Aos q ui n zP cii:1s do mês dezembro elo ano de mi l no-
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A'l zRt-partlções Públicas [ 
Tu I .if.tlafs deverão remeter 
o expediente destin~do à pu- 1 
bllcação neste DlARIO OFI- ~ 

EXPEDIENTE: 1 As Repartições Públicas 
Ctngir-se-ào às aBsY:Jat Urll& 
anuais renovadas nté 23 c·e 
fevereiro de cada. ano e i E1 
lnicladas, em qualquer época 
pelos órgãos competentes. 

lmJ•rensa Ofleial 
CtAL dlàriamentl}, até às 
lR;ilO noras, exc:eto aos sába- 1 

rios ouando deverão fazê-lo 
atfl à'l 11,30 horas . 

DIRETOR 
CARLOS DE ANDRA DE PONTES A fim de possibilitar a 

remessa de valôres acomp l
nba.dos d~ esclareclrneatns 
quanto à su8. apllcação, so!l
cítamos usem os interessados 
preferencialmente cheque ou 
vale postot 

Aq reclamações pertinen
tes à matérle r etribuida, nos 
casos de erros ou omissõeA, 
deverão ser formuladas por 
e<~crito , à Seção de Redação, 
<l'lR 9 às 13,30 horas, no má
x imo nté 72 h o r a B após a 
li !itda dos órgãos oficiais. 

DIARIO OF'ICJAL 
Impresso nas Oficinas da Imprensa Oficial 

MACAPÁ- T. F. AMAPA' 

ASSINATU RAS 
Anual 
Semestral 
Trimesir<ll 
Número av ulso 

Crt 7,80 
Cr~ 3,90 
Cr$ 1,45 
Cr$ 0,05 

Os suplementos às edl· 
çõe~ dos órgãos olici alri c a 
se !llrnccerã o aos assinaniNl 
que as sol!citmem no ato sô
a!lsina.tun t. 

Os originais d(>verão ser 
da.Uio~ratados e autenticados, 
e:e ssa ívadas , por quem de di
reito, ras uras c emendas. 

Excetuadas aP ~una o ex
t~rtor, que serão P em p r e 
a auais, as assinaturas poder
st~-llo tomar, em qualquer 
Apoca, por 11els meses ou um 

«BRASlLJ..\ - Este Diário Oficial é encontrado pua lt>itu
ra no Salão Nacional e l~>t<:rnacional da Imprensa, dl't 

COOPER PRESS, no Brasília l ruperial Hottl.» 

O funcionário público f·~ 
deral, terá u1u desconto (•e 
10%. Para fazer jus a ês ·e 
desconto, deverá provar es & 
corniiçli.o no nto da assina tun, Para racilitnr aos assinan- 1 A fim de ev itar solução 

tes a veríflcaçiio do prazo de de cont'nuidade no recebi~ 
validnde de suas assinaturas, msnto dos jornais, de v em 
na psrte super ior do enderê- os assinantes provià t,nciar a 
ço vão impreF&os o número respectiva renovaç.;o com 
do talão de registro, o mês e a ntecedêocia mín iiila. de trin-

O de Gusto cada exenplnr 
atrazado dos Qrgãol'l do ol i
cíaill será, uo venda avu11 a 
ac rescida de r\ Cr$ 0,01 t e 
do mesmo ano, c de N t; r 5 
0,02, por ano decomJo. 

ano. ' 
A s assinaturas vencidas 

qij~er~o ser suspensas sem 
avtt~o prévi o. o PDO em qu e findará. ta (110) dia s. 

/ 

vecentos e setenta (1 970), nesta ciàadtl de Macapá, capita l 
do Terr itório Federal do Amapá, no Armazém situado no 
trapicJ-.e «Eliezer Levy», a Companhia de Eletricidade do 
Amapá-CEA, representada pelos seus Diretores Cel. J osé 
Marcos Bezerra Cavalcanti e Ten. Cel. MáriJ Raphael Van
nutelli, respectivamente, Diretor Presidente e Dir etor Admi
nistrativo, fazem a entrega ao Prefeito Municipal d~ CAL
ÇOENE do seguin te equipamento elétrico: Um (1) grupo ge
r ador Diesel n º 1400-3997, de 110 K.VA-220/127- V-60Hz
completo, com quadr os de comando elétrico silencioso e vi
bra-stop - 6 cilindros, àe fabricação nacional - Mer cedes 
Be nz, modêlo OM-326, tipo dinâmico, r efrigtração a água, 
potência 140 CV (DIN) 1.500/ 1.800 RPM, alternador t r ifásico 
síncrono tropical «Toshiba-Irne S / A» - equipado com bom
ba de óleo lubrificante, bomba manual de escôva do óleo 
combustíve l, refrigeração do óleo lubrificante, bomba do sis
tema de refrigeração interna, depurador centr ífugo do óleo 
lubrificante silencir.so dos gases de descarga , h or ímetro ma
nual de operação e manual de manutenção, jôgo de feramentas, 
bomba injetora do óleo combustível con1 regulador variável, 
de velocidade de marca Bosch, filtro de óleo combustível e 
pré-filtro na bomba alimentadora, gerador 300 watts, disposi
tivos de s e g u r a n ç a contra alta tempera! ura da 
água de refrigeração · ou baixa pressão do óleo lubrifican
te, com parada automática; painel do motor com chave de 
ignição, ind icador de temperatura da água e indicador de 
pressão do óleo lubrificante; comando elét rico tipo gabin ete 
com voltímet ro, comutador, a mpe rímetro, frequenciê metro e 
r egulador automático de voltagem com resposta rápida, pa r
t ida manual, t n n sfer ência d e carga manual e parada ma
nual, com alternador n .0 25.378. Acompanham o r eferido gr upo 
gerador , duas (2) bateri as novas de doze (12) volts, cada 
uma, com respectivos cabos e um têrmo de gara ntia com 
inst r uções de funcionamento. Todo o materia l fo i adquirido 
na firma BELÉM DIESEL S / A, de Belém, Estado do Par á, 
no valor de Cr$ 48.250,00 (quar enta e oito mii, duzen tc..s e 
cinqüenta cr uzeircs}, conf01 me nota fi scal n°. 4.752 do 06/ 11/70, . 
Sér ie B1/ l. O referido mater ial continua sen'do d e propr ie
dade da CEA, permanecendo em custódia no Município de 
CALÇOENE, sob a r esponsabilidade do respectivo Prefeito, 
que se obriga &o t ra nsporte, inta lação, manutenção e r epa
ros, reservando-se a CEA o direito de inspeções per iódicas 
e adoção de medldas adequada~ ao bom fundonamento e 
conservação do citado equipamento. 

Macapá, 15 de dezembro de 1970 

Cel. José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Diretor Presidente - CEA 

João Aur ino Dias 
P refeito Municipal de Ca lçoene 

Ten. Cel. Mário Raphael Va nnu telli 
DirE:tor Administrat ivo - CEA 

Testemunha 

Testemunha 
' 

- ---------------
Companhia de JCletricidade do Amapá - CEA 

T~rmo de Recebimento, de Entrega e 
R esponsabilidade em que fazem a Comp'l
n llia de Eletricidade do Amapá - C~A e
a Prefeitura Mu nicipal de Amapá. 

Aos quinze ( : G) ' dias do mês de dezembro do ano c'e 
mil novecentos e S•!tent.a (1970), nesta cidade de Macap:l , 
capital do Território Federal do Amapá, n o Armazém sit u.t
do no trapiche «Eli~zer Levy», a Companhia de Eletricid t
de do Amapá - C l:A, r epresenta da pelos seus Direton s 
Cel. José Marcos Bezerra Cavalcanti e Ten. Cel. Már o 
Raphael Vannutelli, respectivamente, Diretor Presidente e 
Diretor Admin istrativo, fazem a entrega ao Prefeit o lVIuni
cipal de A mapa do ! eguinte equipamento elétr ico: UrP (I) 
grupo gerador Dies ! l n.0 1400-4002, de 110 KVA-220/127 -
V-60-HZ - comple .o, com quadros de comando elétrico s!
lencioset e vi bra-stop - 6 cilindros, de fabricação nac!onJl 
- Mercedes Benz, rnodêlo OM-326, tipo dinâmico, r efrig,!
ração a água, potércia 140 CV (DIN) 1.500/ 1.800 RPM, al
t ernador t rifásico :;!ncrono tropical «Toshiba-Irne S/ A» -
equipado com bon ,ba de óleo lubrificante, bomba manu 11 
de escôva do óleo I!Ombustível, r efrige ração do óleo Iubz i
f icante, bomba de ! istema de refrigeração interna, dep ur:l
dor centrífugo do ó l ~o lubrificante, silencioso dos gases c e 
desca rga, horimetro manual de operação e manual de rna • 
nutenção, jogo de fer ramentas, bomba Injetora do ólt o 
combustível com ref' u lador variável de vHiocidade de mar
ca «Bosch», flltro de óleo comhustível e pré-filtro na bom
ba a limentadora, ge rador de 300 watts. dispositivos de St~ 
gurnnça contra alta t e-mperatura da água de refrigeraçr o 
ou baixa pre~ s ão do óleo lubrlfics nte, com parada automú
tica; painel do motcr com chave de fgniçíio, indicador c e 
ten.peratura da água e indicador de pressão do óleo lubri
ficante; comando el ,~trico tipo gabinete com voltímetro, co
mutador, amperímetro, frequenclômetro e r egulador au to
mático de voltagem com resposta rápida, partida manu::ll 
transferênciA de ca:·J a manuat;' e parada manual, com al
t ernador n.0 95.379. Acompanham o refe rido grupo gerador , 
duas (2) bat e rias ne vas de doze (12) vol ts, cada uma com 
respectivos ca bos I! um térmo de garantia com lnstr uçõt s 
de íunciona mentc . Todo o materia l [oi adquir ido na firrr a 
Belé m Die sel S/ A, Ele Be!ém, Es tado do Pará, no valor de 
Cr$ 48.250,00 ( quar enta e oito mil , duzentos e cinqüenta 
cr uzeiros), conforme' nota fiscal n.0 4.753 de 06/ 11/70, Série 
Bl / 1. O refe:rido mJ terlal continua sendo de propliedac e c a 
CEA permanecendo em custódia no Munidpio de Amapà, 
sob a r esponsabilidade do respectivo Prefeito, que se obrio • 
ao t ran sporte, instel:1ção, munutenção e reparos reservando-~e 
a CEA o d ireito de inspeções perlódicas e adoção de me
didas adequadas ao bom funcionamento e conse rvação do 
cita do equipamento. 

MacapÉ, 15 de dezembro de 1970. 

Cel. José Marcos Bezerra Cavalcanti 
Di retor P residente - CEA 

Ten. Cel Már io Raphael Vonn utelli 
Diretor Administrati vo - CEA 

/ 
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---------------------------·----~-----
Leonel Nasci r \en' o 

Prefeito Municipal de Amapi 

Waldemar Vieira ie .Souza 
Testemun 1a 

ilegível 
Testemun 1a 

Co 'npanhia de Eletr ic irlude elo Amap{i 
- CEA ·-

T~rmo de R ~cebimenio, (e Entrega e Respon
sal:ilidaàe em que ía: t!m a Companhia de Ele
tricidade do Amapá - 1.:EA e a Prefeitura 
JV]uniclpal de Oiapoq t ~. 

Aos quinze (15) dias do mê d1 dezem bro do ano de 
mil 110\'ecentt,s e s~ten ta ( 1970 '· ne.: ta cicl'lde de I/Ia capá, 
capital do Território Federal do . \ m !: pil, 1·o Armazé m si 
tuado no trapiche «Eliezer Levy,,, a Companhia de ElPtri· 
cidade do Amapá - CEA, reprt>S ·nt! da P• los seus Direto
r es Cel. José li.Iarcos Bezerra Ca\ llc: nti e Ten. CE'l. Mário 
Raphael Vannute lli, r~e spectfvame1 te, Direto r President-e e 
Dir~to r Aàmlnistrat i v o, fazem a · n lr ~ga a ·> P refellc Muni
cipal de Oiapoque do seguinte c ::jUi )amer.to elét rico: U.11 

(1) grupo gerador Diesel n.• l 400- 99~ de 1 O KV A-220/ 127 
- V-60 HZ - completo. com qu; jr0~ df < omando elétrico 
silencioso e vibra-s top - 6 cili iJd. os, de fab ricação nacional 
- Mercedes Bcnz, modêlo OM-3·( i, l po di Jâmico, n!írigc
r ação a água. potência 140 C V ( I[~ 1.5PO '1.800 RPM, al
t~rnador trifás ico síncrono tropi• a l Toshiba-l rne S/ A» -
equipado com bomba de óleo lub ·ificante. bomba manual 
de e scôva do óleo combustível , r !fr: ~eroç~ o do óleo lubri
ficante, bomba do sistema de r e fr gPnç·ão interna, depura
dor centr ífugo do óleo lubr:ficant •, sJencio~o dos g< ses de 
descarga, horímetro manual de o )er< ção e manual de ma
nutenção, jôgo de ferramentas, bor oba injetcra do óleo com
bustível com r<.>guladcr variável je 'lelocidade de marc'l 
Bosch, filtro de óleo combustívrl .~ P' [•- filtl o na borr bn ali
mentadora , gerador de 300 watts, d ispositivos de segurança 
contra alta temperatura da águ? de refrif eraçãn ou baixa 
pressão do ól~o lubrificante, com PRl 3da automática; painel 
do m otor com chave ignação, indi ·ad >r de t~mperaLUra da 
água e indicador de pressão do ó •o lubrif cante; comando 
e!é~1jco tipo gabinete oom vollim •trc . cormtador, amperí
me):to, freque ncíômebro e regu lé!d< r automá•:ico de voltagem 
com resposta rápida, partid:l m an Ja l, t r ans :erêncla de car
ga manus l e parada manuAl, co n :ü ternudor n.0 95 3í6. 
A..:ompanham o referido gr upo g ! rat1o r , duas (2) br~ terias 
novas àe doz•! (12) volts , cac!a um. , c m res,)ectivos cabos e 
um têr mo de ganmtia co:n inHr ÇO!·!i de func :onamento. 
Tod0 o mate::-ia l foi adquiri ~lo na firma Belém Diesel S/A, 
de Belém, Estado d0 P ará, no va l •r c,e CrS 48.250,00 (qua
renta e oito mil, duzentos e cinqü nta cruzt'iros), confo1·me 
nota fiscal n.~ 4751 de 06i l1 70, S ri e Bl j l. O referido m a
ter;al continua sendo de propriedé jc ja CEA , perm<mecen· 
do em custódia no Município de •)ia;:oque. sob a re~ponsa
bll idade d o respectivo Prefeito, 4 te t~ obriga ao tra nspor
te , insta laçã o, maNutenção e r epé ros reservando-se a CEA 
o direito de inspeções periódicas ..! adoc;ão de mE-didas ade
quadas ao bom f uncionamento ,, conser vação do citado 
equipament o. 

Macapá 15 de dezembro de 1970 

C el. José Marcos Beze Ta Cavai ~anti 
Diretor Presidcnt• - CEA 

Te n. Cel. Mário Raph~ e l Vannn ' elli 
Diretor Adminis t1·at vo - Cl:A 

1.0 Ten. R/1 F rancisco GL ilhc rme Pimenta 
Prefeito Municipal c e ú iapoque 

Wilson Pontes d ~ S•ma 
Teste munl a 

Paulo FiocK dos S mt0s Filho 
Testemunha 

Preço do E~xeJnplar 

Divisão de Obras 
' 

Con trato n.º 14/ MI-70-DO 

Aprovo c Publiqu e-se: 

Gcn. Ivanhoé Gonçalves ~l artius 
Governador 

T êrmo de contrato de empr eitada global entre 
o Guvt\ rn o do T e rr itório Fede ra l do Ama pá ~ 
a fi rma J. M. Costa, Construtora e lmotiliária 
Ltda., na forma abaixo: 

1. Prcúmbulo 

' 1. Contratantes: - O Go\·êrno do Territór io Federal 
d o Amapá, neste tê rmo denominado GTft'-AP, represe nta
do pelo Dire tor da Divi~ão de Obras . engenheiro J oaquim 
de \'Jihena Netto e a firma J. M. Costa, Construtora e lmo
biliáf'ia Ltda., aq ui den0minada Empreitei ra, com escritó
ri o e : to bt:l r.c ldo ú A v. P rotu&sôra Cora úe Carvalho, 306. 
neste. cidll de, representada pelo seu Diretor -geren te, S r. 
J osé de Matos Cos ta , res idente oe~ta cidade, que assina 
comCJ r '3presentante legal da firma. 

2. Loral e Dato: - Lavrado e assiuado nesta cidade 
d e Macapá. capita l do Território Federal do AmapA, aos 
29 dias do mês de dezembro de 1970. 

2. Fund11mento Legal do Contrato 

O presente tê rmo de ro!ltrato fo i autorizado te ndo 
em vista a aprovação da proposta mais va ntajosa e m 
atendimento aus têrmos da Car1a -convite u.• 25/ 70-DO, de 
22/12/70. 

3. Objeto, Localização c f orma cie Execução dos Ser 
viços 

1. Objeto e Localização: - A Empre iteira se obriga 
a executar pelo r l:'gime de empreiteda globa l os servJçot~ 
de constru<:ilo de aproximadamen te ilUO M2, de muro divi
sório do te r reno onde se e ncon tra edifir'ado u A t· rnazém 
da Dlvi8ilo de Produção, em Fazsndioha. 

( 

2. Forma de Execução: - Os se n·iços serão exe
c u tados na form'i dêstc contrato, obedecendo integrlll c 
rigonsament e as d es r.l'ições, plantas, projetos e especifi
caçõr~ fúrnecldos pe la Divi sã o de Obras, passando tnis 
document<·S a integntr éstc iusrrume~J.!.? . inclus ive os que 
f'e rcfrr•: m as alterações admilidus ou introd uzida~> pe lo 
GTF-r\P. 

il. Mão-uc-Obra : - A Em preitt>i t·a deverá man ter um 
engt?nheiro r» r a re presenta-la em ruaté ria de ord e m téc
nica e f.u s s relações com a fiecalizaçl1o na obm. Os mes
tres llevc· rão se1· pessoas de experiência e idone idade 
t écoicu e pess oal comprovada de ve ndo estar habilitados a 
p restarem quaisquer csc:la rc cir.lCntos sôbre os serviços. 

4. Pr2ços, Pagamentos e Dotação 

1. Preço: - O GTF-AP paga rá a Emprei t •Ira pela 
execução dus ser viç"B objeto df•s1c co ntrato a quantia de 
d ezo ito mil. quatrocentos c c inqüenta c oito cru zeiros e 
sett'nta c qua trv centav os (C r$ 11>.458,74). 

2. Forma de Pagamento: - O paga mento da obra 
será feito pt>la Tesouraria <lo G' I'F-AP, Jogo após r igo t·osa 
verifil'açõo 11 aceitação pe la Divis i1o de Ot>ras, dos servl
ço8 reulizudos p r la Empreiteira. e m pa rcelas iguais ou 
supe r iores a <!OO 0 d o valor cont ratual. 

3. Dotação: - As despesas d eco rrentes com o pre
seute contrato oco rrPriio à conta das dotações do Minis
tério do Interior . d eferidas para o correute exercício. 

5. An damento dos Se r vic;os 

1. C1·o nogramà: - Os serviçoE te rão andamento prE>
vis to no r.roo~Jgrama aprovado pe la Div isão de Obras, ad
m itida a tolerüocia máxima de 10°'0. 

2. Prazo: - O praw para conclusão dos serviços é 
de 120 diaa, contados a pa r tir da l." orde m de serviço . 

3. Multa: -· A Empre iteira ficará sujeita a multa 
mor11tória de CI'S Hl ,45, por !lia que exceder ao prazo con-
tratual. · 

\ 

6. Fiscalização e Aceitação d os Serv iços 

1. Fiscalização: - O GTF-AP fiscall7a rá a Empreitei· 
ra a t ra\'és da Di\'i~ão de Obras que ma nterá ação fisca
lizado ra de modo sistemático e permanente ele m odo a 
fu zer cumpri!' o contrato e sl:' u s a rH.'xos. 

\ 
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2. Aceitação dos ServiçCls: - A Divisão de Obras 
acei tará os se rviços que esliYerem de acôrdo com os es
pec• [icações. Os sel'viços ou opcrtnios qu e nilo correspou
daru as ne~::cssldades da vbra e às conrlíções pactuadas 
caberá à Emp1·ei toira refbzê-los ou sUbblitui-los dtnt ro de 
48 horas. A aceitação [inal da obra não atal'l'etará de 
modo algum a exoneração da Empreiteira e seus técuicoa 
da responsabilidade ci vil e técnicu por eveutoH dccor
r é! ntes ou relncionaclos co m a execução dos serviços 
convencionados e dados como aceitos. 

7. ResciRão do Contrato 

1. Rescisiio: - O contrato poderá ~cr re scindido uni
Jaterlllmente pelo GTF-AP ou bilateral:nente, atendi da sem· 
pre a conveniência adrninis<rati\'a n critério do GTF'-AP, 
ca bet·á a rescisão do contrato iudt>pendt'nt~ de Julerpela
çiio judicinl 011 extra- judicial. quando a Empreiteira: 

a) não cu mprir quaisquer das suas obri gações con
tratuais; 

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

2. l ndeni2ação: - Na hipóte~e dn item 1 desta cláu
sula, a Empreiteira ca bera recebtr ünlt nmcn.c os valor.:s 
dos serviços oxeculgdos 11té a da Vl ,l;, 1 C!:Cisã.o. 

8. Fô ro 

Para as questões decorrentí'l' dês I e t ê mo elegc-so 
o lôro de :.lacapá, capital do Território Federal do Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, (\li) ctenado1· da Divisl!o 
de Obras, lavrei o presente têrm v em -1 via s, que vai 
assinado por todos. 

Mac!lpá, 1!0 de dezembro de 1970 

Eug.0 J oaquim de Villl"n• Ndto 
Diretor da llivisão tlc Obr11s 

José de ~atos Cuota 
Emprcit ... im 

,João Victor Moura ciC' Arrttda 
Testemuul.a 

José Alt>ixo tia Silva Lima 
'J'cstemuuha 

Dêlcio Ramos Ouar to - Coordeoudor 

--~~------------------------~----@-----=-----
Divisâ,o de Obras 

Tênno de Recebimento de Obras 

Aos vinte e oito d ias do m ês de dezembro do 
ano de hum mil novecentos e setenta (28.ll.l970), 
nesta cidade de :vlacapá, pela Comissão infra-assi
nada , composta pelos senhores Cap. Corv. Luiz 
Gonzaga Va ll e, Sec:re cà n o-Geral SiJbstituto, Eng.0 

Joaquim de Vilhena Netto, Direto r da Divisão de 
Obras e o Cap. Fi·ancis0o Medeiros de Araújo, 
Chefe da Seção do Material, constituída conforme 
Portaria Governamental n º 392/6G-GAB, pu blicada 
no Diário Oficial n.O 818/ 1968, foi procedido o re
cebimento das obras de r epa ros e a.:laptações em 
dois imóveis para insta lação e funcionamen to de 
d 0is Postos Policiais, loca lizados n os bairros de 
Pacova l e Buritiza l, obrss exec utadas pela firma 
Construtora e Imobiliária Fonsêca Ltda., conforme 
contrato fi rmado em 23.09.70, publicado no Diário 
Oficial P..U 1226 , de 05.10.70, ' 

Referida obra, no valor de Cr$ 1 9.383,48, foi 
executada em regime de empre itada global e su
pervisionada pela fiscalização que aprovou os se rvi
ços constantes do Laudo Descritivo que acompanh a 
este Têrmo: 

E como não houvessem quaisquer contestações 
sôb re mencionada obra, apresentandv se concluída 
e dentro dos ditames contratuais firmados, lavrou
se o presente têrmo ern q uatro vias de ig u 3l t eor 
e form a que va i a ssinado pela Comis3ão Permanen
t e de Recebimento de ObJ,as. 

Macapá, 28 de dezembro de 1970. 

Cap. Co rv. Luiz Gonzaga Valle 
Presidente 

Engº Joaquim de Vilhena Netto 
Membro 

Cap. Francisco ~edeiros d e Araújo 
Membro 

Divisao úe Obras 

P ostos P olida is do Pacoval e Bu ritizal 

Adaptações e m dois (2) Imóveis da P.M.M. 

Laudo Descritivo 

Local ização:- Pôsto do Pacoval - Préd io si
tu ado à Av. Guauabara esquina da Av. Ceará, nes
ta cidade . 

Pôsto do B·1ritizal - Prédio situado à fl' a 
D r. Hildemar Maia esquina da Av. Clodóvio Coêlh o 
nesta cidade. 

Caracterí ;ticas:- P rtS dios em ah·enaria de t ijo
los, cobertos com telhas de f ibro-cimento, possuin
do cada, duas salas, dois xadreses e um sanitário. 

<I 

Preço:- Cr$ 19.383,48 (Valor do reparo dos dois 
imóveis). 

Macapcí, 23 de dezt:mbro de 1970. 

Eng. 0 Joaquim de Vilhena Netto 
Diretor da Divisão de Obras 

Eng.0 Douglas Lobato LopFs 

Sr. Gra tuliano de Morais P in to 
Chefe ds Seção de Obras 

·-------

Div isão ele Obras 

Postos Policiais do Pacoval e Buritizal 

Adaptaçõ.: s em dois (2) Imóveis da P .M.M . 

Atestado 

Aos vinte e oito (28) dias do mês de dezem bro 
do ano de hum mil novecentos e setenta (1.97C). 
a Comissão inÍI a-as5inada, nesta cidade de Macapí, 
composta pelos senhores Eng.0 Joaquim de Vilhena 
.Netto, Diretor da Divisão de Obras, Eng. 0 Douglas 
Lobato Lopes e o senho r Gratuliano de Mora is 
P i r. t o, Cheí~ da Seção de Obras, ATE.:STA a con
clusão das obras de adaptações em dois (2) imóveis 
da P .M.M., para instalação de Postos Policiais loca
lizados nos bairrl)s do Pacoval e Buritizal, cujo 
contrato firmad o entre o Govêrno do Terr.itót io co 
Amapá e a firma Con!>trutora e Imobiliária l<""on~êca 
Ltda., foi fie lmente obedecido. 

Macapá, 28 de dezembro de 1970. 

Eng.0 Joaquim de Vilhena Netto 
Direton da Divisão de Obra5 

EngQ Douglas L obato Lopes 

Gratuliano de Murais Pinto 
Chefe da Seção de Obr!ls 


	

