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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(E) n2 031 de 20 de novembro de 1973. 

O Governador do Território Federal do Ama JJá, no 
uso das atr ibuições que lhe confere o item li, do Artigo 18. 
do Decreto-Lei n º 411, de 08 de janeiro de 1969, 

R E SOL V E: 

Art. 1 º - Determinar, na forma do item I, do artigo 
42, ::!a Portaria n2 l .136, de 23 de outubro do corrente ano, 
do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior, que a 
Superintendência do Abastecimento (SUPABJ, passe, a 
partir da data da publicação deste Decr.,tu, a prestar 
subordinação à Secrelar!a de Economia. Agricultura e 
Colon iza~·ão. 

1973. 

Art. 2° - Revogadas as disposições em contrário. 

Paládo do Setentrião, em Macapá, 20 de novembro de 

IHº da República e 31 º da Criação do Territóril!> Fe
dera l do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Govern::~dor 

Dr. Abemor Coutinho 
Sec. de E . A. Colonização 

A V I SO 
O Secretário de Administração e Finanças, avisa a to

das as firmas e pessoas que se julgarem Credoras do Gover- 1 

n o deste Terri tó rio, que apr~>sentem suas contas na SAF., 
impreterivelmente até o dia 5 de dezembro do corrente ano, 
a fim de serem processadas e pagas, tendo em vista o en
ceiTJmcnto do exercício de 1.973. 

Macapá-AP, 14 de novembro de 1973 

Raimundo Sousa de Oliveira 
Secretário de Administração c Finança~ 

P1·eleitura ll4unicipal rle M acapá 
Gabinete do Prefeito 

TERMO DE CONVENIO 

Termo de Conven!o Celebrado entre o Governo 
do Território Federal do Amapá e a Prefeitura 
Municipal de Macapá-PMM, na forma abaixo: 

I. Partes Convencionadas: - O Governo do Ter
ritório Federa! do Amapá daqui por diante denominado 
Govemo e a Prefeitura Municipal de Macapá - PMM, de
nomidada Execl:ltora. 

2. Repre-sentantes: - Representa o Governo, o Ex
Cf"lentissimo Senhor Go,·ernador Capitão-de-Mar e Guerra 
Jose Lisboa F reire, e a Exe.::utora o Senhor Prefeito Mu
nicipa l de Macapá Ten. Cel. Lourival Bernveouto da Silva. 

3. Local e Data: - Lavrado c assinado 
de Macapá, Capital do Território Fef'ieral do 
Palácio du Seten1.rião. aos dias de 

na cidade 
Amapá. no 

1973. 

4. Objeto do Com·enio: - O Governo faz à Exe-
1 cutora, a delegação de atribuições e recursos para executar 

os serviços de pintura Geral do prédio onde funciona o 
Corpo de Bombeiros de Macapá - GRUCI. Obrig<~;-se a 
executar e empregar os recursos recebidos do Governo, 
obedecendo o Plano de Apllcação para isso aprovado. A 
quantia r ecebic;la do Governo, em decorrência deste Con
venio, deverá a Executora registJ ar em seus assentamentos 
contábeis em conta própria e dele prestar as devidos 
contas. 

5. Fundamento: - É regido o presente Convento 
, pelas regras do regulamento geral de Contabilidade Pública 

da União, pelo Legislação Federal aplicável, e, de modo 
especial, pelas condições estabe lecidas ne~te Conveoio. 

6. Valor: - Para realização do Objeto deste Ccn
venio entregará o Govemo à Executora a quantia de 
Cr$-6:817,50 (seis mil oitocentos e dezessete cruzeiros e 
cinquenta centavos), para aplicação na Obra convencionada, 
para aquisição de material não contendo mão-de-obra, con
forme empenho nº 2541/73 e correndo a despesa de exe
cução à Conta da Verba Orçamentár ia, assim discriminado: 
4.1.1.0 - 01.01.1002 - M.I. 

7. Pagamento: -:- A quantia por este documento con· 
venci(;nado será p:~ga a Executora de uma só vez, obede
cendo as forma lidades exigidas pelo Governo; A Executora 
é obri«ada a depos itar a importância recebida no Banco do 
Brasil "'ou no Banco da Amazônia, enquanto não fizer apli
cacão efeti\ a dos recursos recebidos com fins a que se 
de~tina. 

ü. Controle e Fiscalização: - A Executora deverá 
apres .. ntar ao Governo, no termino dos trabalhos realizados 
r elató rio final, acompanhado de relação detalhada das apli
cações feitas com a quantia recebida do Gov erno, no prazo 
de 90 óias. 

9. V!gência: - O presE>nte Convenio começará a 
produzir o~ seus devidos e legais efeitos a partir da data 
de sua assi na tura pelos convencionantes e após a saa pu
blicação no Diário Oficial do Território. 

Lavrei o presente termo de Convenio em (4) quatro 
vias de igu::~l teor e forma, o qual, lido perante duas tes
temunhas rubricadas e assinadas. nas folhas devidas, em 
todas as suas vias . 

Mat·apá-AP, em de de 1973. 

Capitão-de-Mar e Guerra J osé Lisboa F reire 
Governador do T.F.A 

Ten . Cel. Lour ival Bemvenuto da Sil\'a 
Prefeito Municipal 

J legível 
Testemunha 

Sonin Maria Soares Monteiro 
Testemunha 

Seviço de Imprensa e Radiodifu:iãO do 
Arnapá (S.I .ll.D.A.) 

Aprovo: 
Raimundo Sousa de Olivei ra 

Secre t;;rio de Administração e Finanças 

P ORTARIA 06/73-SITIDA 
O Diretor ao Serviço de Imprensa e Radiodifusão 
do Amapá, usando das atribuições que lhe são 
eonferidas por lei etc ... 
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As RepnrtiçõesPúbHoas l 

Territoriais deverlo remett~T 1 

9 expediente destipado a Im- , 
bli~ação neste J.)IARIO OFI
CIAL diàriameate, até às / 
13:30 horas, exceto aos s·á ba
dos quanuo deverão fazê-lo 
a té às ll:ilO horas. 

EXPEDIENTE 
IMPRENSA OFICIAL ..... ..... 

DIRETOR 
Carlos de Andrade J- ... vntes 

'Za. pa~. 

As Re.parti~ões Públics!i 
cin gir-se-io à a a~Jsiuaturr; ~ 
aauaio r enovadas até 2::! de. 
fevereiro de cada ano 3 à :t 
iniciadas, em qualquer épocu 
pe l~:; órgAos compe tentes. 

As reclaanações pertio~n
tes à matéria retribuída nos 
"llQO& ae erros " '; <lmissões, 
deverão ser for muladas por 
i!scrito. à Seção l!.e Redação, 
aas 9 às 13:30 horas. no má
ximo até 72 h o r a s após a 
saída dos órgãos oficiais. 

I 
A fim de possibilitar a 

remessa de v:.lores aeompa-
• • • • ·• * * • i nhados de esç\arecimtllt4l& 

DIÁRIO OFICIAL . quanto- à !lM. a(llica~ã o, soll-
lm prc€ so nas Oficinas da Imprtlns.o. ( !ficial 1 citall.' OB use m o::~ i nteres~aliM 

MACAPA - T. F. AMAPA )1 preferencialmnt~ cheque ou 
,. • ... • •,." • vale postal. 

A S S IN A T U R A S 'j Os suplementos às edi-· 
Anual . Cr$ 25,0Q ções do& órgãos oBo:iais só 
Semestral. « 12,50 1ae [oruecer fi u aos assinante!! 

Os originais deverão ser 
da.Uiografadf)s c autenticados, 
Tessalvadas, por quem de cH
•elt" -:asuras e em endas. 

Tr.1·.m estral 6 q 5 • que as l'lolicltarem no ato da 
•· ,L. assinatura. 

Númer o avulso. '< 0,30 o funcionári o pú blico fe-

.o;xcetuadas as para o ex
terior, que serli(l s e m p r e 
anuais as a.sf'inaturas poder
se- !l.o tomar, em qualquer 
época, por ~eis meses ou um 
ano. 

BR 1 SÍLIA ~ t D'~ ~."' ·o·f~ ~ •1 . t d 1 .1 dera!, terá um desconto <I e 
« 1. _ --; l!...s e 1ar10 1c1a .e encon r:1

1 
o para ~eJ u- JO%. !"a ra fa zH jus a é~>t& 

ra no Salao .N acw nal e 1ntern~~wnal d~ .m ;:mmsc. da I desconto, dtw cra J.lrovar er.ta 
COOP_ER PRESS, no «Bras!ln.~-~~rwl J:]o_~:_l_'':_ _ condição nu ata da assinatu:·a 

Para racilitar aos assinan- j A fi m de t vi ta r sclu~o 1 

tes a verificação do prazo de de continuida<le no n •cebi- , O custo de cada ex"'m ple r 
vali dade de suas assinaturas, mellto dos jorJrais, cl e r em 1 at rasado dos órgãos nh·· 
t:~a parte ~uperior do end erê- os af:sioaute s provinenc ia r a .

1 
cia.il:! s erá, na Yendu avul!ln 

ço vão irupres os o número r espédiYa re aovaçfLO eom , acrel'Cida el e Cr$ U,Ul se da 
tio talão ele regis tro o mês e antecl':ldêl~ cia ruíu im~:. de trio- 'i mesmo ano, e ue Cr$ ? ,0!) 

As assinaturas vencidas 
noderão ser suspensas sem 
aviso prévio. g ano em qu c findarí. ta (30) dia~. • por ano deeorr ido. 

RESOLVE: 

Designar Ubiratan Rodrigues da Silva, ocupante do 
Cargo de Locutor Comercial, do Quadro de P essoal pa go 
através das R endas Diversas, lotado neste SIRDA, para 
exercer a fuução de Chefe do Depart amento d e Es portes da 
Rádio Difu sora de Macapá, ficando, em con sequêncla, como 
m embro do Corpo Diretivo da re ferida Emissora. 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

Gabinete do Diretor do SIRDA, em Macapá. 19 de 
novembro de 1973. 

J osé Moacir Banhos de Ara újo 
CPF 00799173-2 

Aprovo: 
Raimun do Sousa de Oliveira 

Sec. de Adm. e Finanças 

Portaria n ° . 09/ 73-S IRD A 

O Diretor elo Serviço de Impren~a e Ra
diodifusãl do Am apá, usando d as at r i
buiçõe ~ q u e lhe são c·on fe ridas pa r lei. 

RESOLVE: 

Designar J osé Barros Mach ado, OClJ pante d o 
Carg o d e & critur'ári o da Tabela de P~ssoal T E-rr.
porá rio d o G overno d l'Ste T erritório, lo tado n este 
órgão, par a exe rcer a função d e S e..cretário da Rá 
dio Difusor a de Ma·:apá, f ieando, em comseqüência . 
como m ~: mbro d .J Corpo Diretivo da referida Emis-

, sora . 

Serviço de Imprensa e Radiodifusão ·I 
do Arna.pá 

(SJ.R.D.A.) 
,\provo: 

Rai mundo S ou sa d e o;lveira 
S ec. de Adm. e Finan ças 

P ORTARIA Olr/ 73-S IRDA 

O Dil:etor do Se rviço de Imprensa e Ra
diodifusão do Amapá, u sando das atribu i
ções que lhe são conferidas por lei etc ... 

R E S OLVE: 

Desig nar Francis co H olanda Batist a , oc upante 
do Cargo de Locutor Comercial , d o Quadro do 
P esssl pag o at ra vés d e R end as Diversas, lotado 
nes ta SJRDA, para exercer a Função d e Chefe d o 
Departamento de Rádio J ornali smo da R ádio Difu
sora de Macapá, ficando e m consequencia , como 
m embro do CoPpo Diretivo da r;eferida Emissora . 

Dê -s-e ciên cia e cumpre-se. 

G abine t e do Diretor do STRDA, em Macapá 19 
dE' Nov em b ro de 1973. 

J osé Moacir Banh os de Ar aújo 
CPF 00799173-2 

Dê-s e ciência e cumpre - s~: 

GabirH·t e do DiF< br. d o S lRDA , em 
19 de n ovemb ro d e 1.973, 

José Moa•:ir Banhos de Araújo 
C P F 00 799173-2 

Apr ovo: 

Ma capá , 

Raimundo Sousa de 0 1ive!r2: 
Sec. de Adro. e Finanças 

Portaria n °. 10/ 73-S IRDA 
O Diretor do Ser viço de Imprensa eRa
d iodifu são do Amapá, u són do das atri
b ui ções qu e lhe são con feridas por l e: i 
etc . 

R ESOL VE: 

Design a r Jos€ Ben edito de Andrade F ranco. 
ocupante do Cargo de L ocu tor , Nível 12-B, do 
Qu adr o de Funcion3.rios Públicos d o Governo des
t e T e r rit ório, Iotad 0 rrE- ste órgão, para exe rce r a 
função de Dir:etor A rtístico da Rád io Difusora de 
M:acapá , íic !lndo , em conseqüência, com o membro 
do C orpo Diretivo d a referida Emissora. 

Dê -se ciê n cia s e cumpra- se: 

Gabi net e do D iretor do SIRD A, e m Ma..:apá , 
19 d e novembro de 1.973. 

Jose Moacir Banh os de Ara újo 
C PF 00799 17:3-2 
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Aprovo: 

Raimundo Sousa de Oliveira 
Sec. de Adm. e Finanças 

PORTARIA 07/ 73·SIRDA 
O Diretor do Se rviço de Imprensa e 
Rsdiodifu ' &o du A na p:.í, us1> ndo das 
&t ribuiçõec, que lhe são conf.:ridas por 
ld etc ... 

R E S O L V E: 

Designar Domingos Araújo Maciel , ocupante do 
Ca rgo d e Escriturário do Quad,;o de Pessoal pago 
a t ravés das Rf n da s Div-Ersas, lot;do nest• SIRD .•\, 
p&ra exercer a fun~;ão d~ Diretor d, De p'lrtame'nto 
Oomercial c'a Rádio Difu ,ora dt> M&capá f1cando, 
em conseqüé: ncia, wmo m em bro do Corpo Diret ivo 
da r efe rias Emissora. 

Dê-se ciência e cur1 pra-se. 

Gabinete do Dir~tor do SIHDA, em Ma capá . 19 
de novembro de 1973. 

José Moacir Banhos de Artújo 
CPF 00799173-2 

Aprovo: 

lb~mundo Sousa dP Oliveira 
Sec. de Adm. e F inanças 

PORTARIA 11/ 73-SIRDA 

O Diretor do Serviço d; Impe :-nsa e Ra
diodlfusão do Ama pá, usando das atribui
çõ.:s que lhe são conferidas per lei etc .. . 

RESOLVE: 

Desigdar Jval do Alves Veras, ocu pant .. do Car
g0 de T ec. Telec. Nivell2-A, dJ Quadro d e F'uncio
nário~ Públicos do Gover.no d ~~ste Território, lota
do neste órgão, para exercer a funç'io ' cte Diretor 
T écnico da Rá d io Difusora de Macapá, fic ando, Pm 
conseqüência . como m em bro do Co.rpo Diretivo rln 
rd: rida Emissora. 

Dê-se ciência e cumpra- se. 

Gabinete do Dir~tor do SIRDA, em Macapá, :?2 
de novembro de 1973. 

José Moacir Banhos de Araújo 
CPF 00799173-2 

Companhia de Eletricidade do Amapá 
cEA 

C.G.C. (MF) nº 05955546/l 

Assembléia Geral Extaaordinária 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convccados os senhores acionistas a s e 
reunirem em Assembléia Geral Extraord111ária a se 
realizar no dia 20 (vtnt») de dezembro do corrente 
a no, às liez horas, n~ sede da Sociedade, n a Avenida 
Pad r e Júlio Maria Lombaerd. nº 1900, msta cidade 
d e Macapá, para deliberar sobre a seguinté ordem 
do d ia: 

l) - Aumento de capital: 

d e C r$ 111.200 600,00 

para Cr$ 121.123.618,00; 

I 

2) - Alteração dos Estatuto~; 

3) Assuntos de interesse da Sociedade. 

Macapá, 21 de novembro de 1973 

José Mc.rcos Brzerra Cwalcanti 
Diretor-Presidente 

j Companhia 
I 
I 

Arnapaense 
CA T 

de Telefones 

C.G.C. nº 05965421 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam os SPnhores Acionistas da Companhia 
Amapaense de Telefones - CAT con\'idados a se reunirem 
em Assembléia Get·al Extraordin?ria a realizar-se no dia 
02 (dois) de dezembro de 1973. às 15.00 <quinze) horas, no 
Salão do C'írculo Militar de Macapà, Forte São José, nestd 
Capital do Território Federal d:> Amapá, a fim de oelibe
rarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) adoação do regime de Capital Autorizado e sua 
fixação em Cr$ !!'.100.000,l,Q: 

b) subscnçào de Capital por acionistas e pela Te
lebrás; 

c) mudança de Denominação Social; 
d) reforma estatutária para odoaç~o do Estatuto 

Padrão de Subsidiária da TELEBRAS: 
e) renúncia da Diretor ia e <.lo Conselho Fiscal; 

f) eleição d:.1 Diretoria e do Conselho Fiscal; 

g) fixação aa remuneração da Diretoria e honor:hios 
do Conselho Fiscal; 

h) outros assun tos de interesse da Sociedade. 

l\T'lcnpá (AP), 21 de novembro de 1973. 

Abdallah Houat 
Di relu r-Presidente 

Laurindo dos Santos Banha 
Diretor-Adminibtrativo 

Sec1·ctu ria de l~conomia, Ag1·icultura e 
Colonização 

DIVJ.SÃO DE COLONIZAÇAO 

SEÇÃO DE TERRA 

ED I TAL 

De Ordem do Senhor Oiretor da Divisão de Co!oni
zaçiío, torno público que, Deoclides Alberto de Oliveira, 
brasileiro, c.Jtn 43 anos de idade. casado, Extrator de Pro
dutos N:-.livos pol't.Jdor da Carteira de Identidade n o 
37.599 AP. Título de Eleitor n° 1.922 e CPF nº 016885532. 
residente e domiciliado nesta cidade de 1\'Iacapá. à Av. Cô
nego Domigus Malte~ . nº 251. vem mui respeitosamente nos 
termos do artigo 96 e seus § e § únic.:o do a rtigo 203, t()dos 
do Decreto-Lei nn 9.760, de 5 de sett'mbro de 1.946, r equE:
r er a Vossa Excelencia que se d igne conceder-lhe Contr<~to 
de Arrenà::mento ele uma árta de tE•rra~ devolutas situada. 
no Rio Iratapurú, a(luente e~querdo do Rio Jari, Município 
de M;,zagão, para extr asão de Castanha do Pará. pelo prazo 
de 3 (três) anos, cuja área abrange um total de 2.000 hec
tares. ressaivndos os terrenos de Mnr·lnha existente!~ distan
do e:a l inha divisória do Terr itó rio Nacional mais de !50 
quilô rnetrcs. comprometendo-se a cumprir com as ('X igên
cias est abelecidas nas leis vigentes. 

De acorão com a Vistoria efetuada por e~ta D.C .. as 
terras pleiteadas têm as seguinte indicações e limites:- Cas
tanha! «Floresta», Faz fretJtc para a margem esque•Oa do 
Rio Iratapurú. limitando-se pelo lado direito com o Igarapé 
Sorc•rr>ca, pelo lado esquerdo com o Igarapé Areião fundos 
com t erras N;:Jcionais. medindo aproximadamente 5.000 me
lros de frente por 4.000 ditos de fundos. 

E, p:: ra que n~o se alegue Ignorância. será est e pu
blicado pela Imprensa 0(iclal e fixado pelo prazo de trinln 
(30) dia à porta do edifício desta Hepartição. 

Macapá, 3(1 de outubro de 1.973. 

Leandro Marce lino Bezerra 
Resp. p/ Chefia da S. Tenas 
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Secretaria de Economia, Agricultura e 
Colonização 

Contrato n° 04/73-SEAC 

Aprovo e Publique-se: 

José Lisboa Freire 
Governador 

Termo de Empreitada Global que entre- si fa
zem o Governo do Território Federal do Amapá 
e a Empreiteira Empresa Tupi Limitada Jlla for
ma abaixo: 

I. Preâmbulo 

I . Contratantes: - O Governo do Território Federal 
do Amapá, neste termo denominado Contratante, r epresenta
do pelo Engenheiro-Agronomo Abemor Coutinho, Secretário 
de Economia, Agricultura e Colonização e a empreiteira 
Empresa Tupi Limitada, representada neste ato pelo sócio 
Antonio Leal Cardoso, daqui por diante denominada sim
plesmente Contratada. 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidade 
de Maeapá, eapital do Território Federal do Amapá, às 
nove (09:00) horas do dia dezoito (18J de outubro do ano de 
mil novecentos e setenta e três (1973), na sala de reuniões 
ea Secretaria de Economia, Agricultura e Colonização, sita 
à avenida Mendonça Furtado N9 53. 

li - Fundamento Legal do Contrato: 
O presente Termo de Contrato foi devidamente auto

rizado pelo Excclentíssimo Senhor Governador do Territó
rio, tendo em vista o resultado da reumao da Comissão 
que julgou as propostas aprerentadas, em obediencia à 
Carta-Convite n2 05/73-SEAC, de 20-09-73 

III - Objeto, Localização e Forma de Execução 

1. Objeto e Localização: - A Contratada se obriga 
a executar pelo r egime de empreitada global, os trabalhos 
de preparo da área, extração de mudas e plantio de doze e 
meio (12,5) hectares de Canarana Erecta, em terras do Pos
to Agropecuário de Macapá, em Fazendinha, neste municí
pio, que se destinarão ao forrageamer.to dos animais bovi
e equinos dos plantéls do Governo amapaense, existentes 
naquela localidade. 

2. Forma de Execução dos Ser\'iços: - A Contratada 
se obriga a executar os serviços na forma deste Contrato, 
obedecendo integral e rigorosamente as aescrlções, contidas 
na Carta-Convite n2 05/73-SEAC, de 20-09-73. 

3. Mão-de-Obra: - A Contratada poderá, a qualquer 
momento, preS'tar quaisquer esclarecimentos ao Contratante, 
com relação ao andamento dos serviços. 

IV - Preços, Pagamento, e Dotações: 

1. Preço: - O Contratante pagnrá à Contratada pela 
execução dos serviços objeto deste Contrato, a quantia de 
Cr$-15.000,00 (quinze mil cruzeiros-) corresponde nte aos tra
balhos em aprêço (limpeza e preparo de 12,5 hectares de 
terras à razão de Cr-$ 600,00 cada hectare e extração de 
mudas e plantio de Canarana Erecta em 12,5 hectares de 
terras, à razão de Cr$ 600,00 seiscentos cruzeiros cada hec
tare). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento dos serlviços 
será feito pela Tesouraria do Governo do Território Fede
ral do Amap:l, logo após o té rmino dos trabalhos e depois 
de rigorosa fiscalização e aceitação pela Secretarir~ de Eco
nomia, Agricultura e Colonização. 

3. Dotação: - As despesas decorrentes com o pre
sente Contrato, correrão a conta da seguinte Dowção Or
çamentál'ia: - Fundo de Participação dos Estados. Distrito 
J<'ederal e Territórios - Programa: - Agropecuária - Có
digo Local: - AP-0201.202 - Elemento: - 4.1.2.0. - Servi
ços em Regime de Programação Especial - Exercício:- 1.973. 
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V. Andamento dos Serviços:-

1. Cron lgrama: - Os serviços terão andamento pre
visto no cron )grama aprovado pela Secretaria de Economia , 
Agricultura e Coloniza~,.ão. 

2. Prazo: - O p1·azo para a conclusão total dos tra
balhos, objeto do prese:1 te Contrato, é de vinte (20) dias 
contados à par tir da data da la. ordem para o início dos 

1 serviços. 

3. Mult<'.: - A Contratada ficará sujeita à multa mo
ratória de CrS 44.97 por dia que exceder ao prazo contra
tual. 

VI - Fiscalização e Aceitação dos Serviços:-

1. Flsca·ização: - O Contratante fiscalizará à Contra
tada através da Divisão de Fomento à Produção Animal e 
Vegetal, que nanterá a ~ão fiscalizadora de modo si stemátl~o 
e permanente. com a f.nalidade de fazer cumprir o Contrato 
e seus anexo~>. 

2. Aceit ação dos Serviços: - A Divisão de Fomento 
à Produção Animal e Vegetal aceitará os ser viços que es
tiverem de acordo com as especificações contidas na Carta
Convite nº 05/73-SEAC, de 20-09-73. 

VII - Rescisão do Contrato:-

1. Rescl >iio: - () contrato pode rá ser rescinctido 
unilateralmen1 e pelo C( nt:ratante (JU bilatera lmente, atendida 
sempre a com eniência .'\dministrativa. e a crit ério do Con
tratante, caberá a resci ; :.i o do Cont rat o independe!'lte de in
t erpelação judicial ou extra-judicial, quando a Contrata da: 

a) Não ~~umprlr quaisquer das suas obrigações con
tratuais; 

b ) Tran~ferir, T>lO todo ou em parte os serviços sem 
prévia autoriz.ação do Gontratante. 

2. Indenização: - Na hipótese do item I ç dest11 cláu
sula à Contn tada cabErá r eceber unicamente os valores 
dos serviços r ealizados até a data da rescisão 

VIII - Fôro: 

1. Para as quest(ies decorrentes deste termo de Con
trato, elege-~ e o I•õro de Macapé, Capital do Território 
Federa l do A1napá. 

Eu, Agord de Matos Pinto, Escriturário, Contratado. 
lotado na Sec ·eta ria de Economia, Agricultura e Coloniza
ção, lav •·e i o ,>resente '"ermo em cin,:o L5) via s de igual 
forma e mesmo teor, q..J e depois de tido e achado confor
me, vai a ssim do pelas partes Contratantes. pelas Teste
munhas prese:1tes e por mim . 

Macapá (AP), 18 de out ubro de 1.973. 

Abemor Coutinho 
Secretário de Econ. Agrlc. e Colon. 

Contratante 

Antonio L~:al Cardoso 
Empresa Tupi Ltda 

Contratada 

Francisco Cícero ea Silva 
Testemunha 

Clóduvlo S. Guimarães 
Testemunha 

Agord de Matos Pinto 
E~critura rio-Contratado/SEAC . 


	

