
l'er•Uórte Federal do Amapá 

DIÁRIO OFICIAl 
Deerefo- ",0 1, llt 24 de Julio de 19&~ 

-------------------------Ano IX. Número 1.783 Macapá, 2a.-fe i<Da , 28 de janeiro de 1974 ------------------------ ------~-------
ATOS DO PODER EXBCUTIVO 

(Pl n2 18-U de 2-l de dezembro de 1973 

O Governador do Territór io Federal d o Amapá no 
Ltso das atribulçà!!s que lhe são conferidas E!m Lei. e tendo 
em vista o que <:u nsta do P rocesso n~ 41Hl l/73-GA I:l .. 

R ESOLVE: 

A rt. 1° - Nomear, na forma do a rligo 12. item III, da 
Lei n" 1711. de 28 de outubro de 1Y52. o Dr. José de Souza 
forte Filho. para ('Xercer o cargo isolado de provimen to 
em comissão. sunbulo 5-C . de Di retor oa Divisão de Ope
J·ac;ões. do Quadro de ~'uncionarios d o Governo deste Ter
ritório, a contar de I Y de ]aneiro de I \IH. 

Art. '1" - Revogadas as di~p0sir;õe~ rm centrário. 

Pal:lcio do St>tentr iào. em Macapá. 20 de de7.embro 
de 1973. 

B5º da República e 31 Q da C r iação do Território Fe
deral do Amapá 

Gentil Almeida Campos 
Governador S u bstituto 

(P ) 11° 18~8 de 26 dezembro de 1973 

O Governndor do Território F,,rie ral do Amap:í no 
uw da!! atribui~õr·s que lhe sàu confPridas em Lei, e tt>nuo 
11m vista o que C\Jnsta do Proces::.:o n" 47321 73-G AB., 

Resolve: 

Ar t . 1v - Nomear, na forma do item 111. do a r tigo 
12, da Lei n" 1711 de! 28 dt uutubro de l!J 52. o 2" T en. PM 
Jose Onotunio de Almeida, pa rd exen;e r o C<t rgo isolado ele 
provimento e m comissão, sím bolo 8-C. dl' Ut·leg.<do de Po
licia. do Qu:11.1!o de Funcionários do Govt!rno de~te Ter
ritório. a parti r dt> 2:3 de no\·e,nbro d e I 97~. 

Arl 2~ HL'Vt>!{adas <H dis;:JOsil,'o~s t> ~~ Cvntrá r io. 

P alúcio dll SL•tentr lão. em Macapá. 26 de dezembro de 1973. 

85° d. Repúbl ica e 31° Ja C riu ~;tiu do Territurio Fe· 
decai do Amupa 

Jo~é Lisboa Freire 
Governador 

(li:, nY 00 I de 09 de Janei ro de 191 -t. 

Concede ao Mini~te rio d a i\1a rlnhn, uma á r ea de 
te r ras devo!Lnas da União p:1ra a constru,·iio de uma casa 
r t>siJe ncia l. 

O Governadoi· do Território Federal do Amapá. n o 
uso das at,,ibui<,:ões que lhe confere o item !I. do artigu IH. 
do Decreto-Le i nv 411 , d e 08 de janeiro de 1909. e tendu tm 
vis ta o que r.onsta do Proce~so n u 3ôl!8 7J-G,\ H , 

RESOLVE: 

Art. I" - Fka concedida ao Ministério da Marinha, 
na forma e~tabeleddu pelo artigo 79 e St->lls parágrafos. d o 
Decreto-Lei t1° 97611, tle 05 de se te m bro de J9·Hi. a a r e a de 
terras descri t a Jll'S l e Dec t·eto e localizada no Município de 
lVIu c<l pá. 

Art. 2 - A a rea é destinada a constru<;>ão de uma 
casa r e sidenci;.J e tem as seguintes inJ ica~,:Õe.:! e limites: -
Quadra nY 4 - Lote n~ I: - F'az frente loegte) parei a 
Avenida S:mtana; limitando-se a dire ita (norte) com o lote 

n ° 2. lado esquerdo (sul ) cam a Rua Mazagào e p e los fun
dos (este) eom o lote n° 4 , med indo 15 m etros de fren te 
por 25 d itos de fundos. 

§ Único - A á rea refe rida !'leste artigo aompreende 
te rras devoluttJs da U nião e não tem ônu11 al~um a 

1 agravá-la. 

Art. 3° - Este Decre to entrará e m v igor na data de 
sua publica~;ão 1·evogaàas a~ disposições em contl·ario 

P alácio do Selentrião. em Macap<i, 09 de jane iro de 
1974. 

852 da República e 3JQ da Criação do Território F e 
deral do Amapá. 

José Lisboa Freire 
Governador 

Dr. Abemor C outi nho 
Sec. de E A.C. 

Secretaria de Obras Públicas 

TERMO Nº 35/73-SOP. 

Termo ele Contra to q ue entre si fazem o Go
verno do Território Federal do Amapd e a 
F1rma Htdroser\'ice - Engenharia de PI-o]etos 
LTDA .. para a reallza~,:ào rle E~tudos e ,\ nte
proJeto do porto de V!aca pá. l'erritório r'•· jeral 
do A rn apa. 

At.s 12 (doze) d i a~ cio mês de ct ~zembro do aiJO d<> 19~3 
(mil no\·ecentus e srt e nta E> t rês1, no G abin ete do Sec t • tilrto 
de Obras Publil'aS. E":n Macapa. Capital do T erril ór!o 1-'ed~
rnl do At1la[Ja. p .. rante o St>cret<i ri o de Obras Púv:lc<Js . 
daqui por di<mle dt>nnrni n 1da s im plesmente •Govf· rno•. re
p rese nt;Jaa nP~te Ato seu Secreta r io Sub.tttuto, Enget .heil·q 
José All-t• n de Alme ida, <Jssina cDm a f irma Hid!-,J~e.vke
Engenha ria de Projetos LTDA. d<Jqlli P• r dian te deno nin~l
da KCon tratada . n e> te A to r epresenl nda pelo seu D ,·, t or 
Vice-Pres id enle Engeuhe u·o Lincl>ln de Araujo Q 1ei >l, o 
presente !'er mo l'ie Contrato para a realiza~;ão de 1t.<tudos 
e ante-p r tJjeto pa ra um porto n o lito ral de i\~ a,'a péi . ]', nlló
rlo Federnl do Am.:tpu, mP.d i<Jn te "'S seguintes Clá u ulal:>: 

C lãusula Primeirn -OBJETO 

O objeto do prt•sente Termo d e Contrato é a re llza
ção de estudos Técnkos e Econômko e ante-proj~iO p r -• a 
construr;ão do porto de !Vlacapa, Capital d 1 T err itó1 iv ·de
r a! do Amapa. clt>sti nndo a i nt"~··n r a navega~,:5o ilu·. •d l e 
marítimo com l1 á f1go da futura Honov1a Per imetn· l J., r te 
e a cidade de Macopa. pe la Contrat:-tdl-1» de conf, •r!'l · lade 
cum o E :iital n " (1Jf7:~-C L. EspeC'ifica~;ões T écnicas; Al<l da (i ·' 

Heun iào; o H~la lório da Comissão ,Ju lgadora e a 1-'ro po~·a da 
Contratada . os quais fi<:am [<~:tendo p,Jrte lrltP·~ ·an te 

dt>ste Termo de Con trato indPpedt>nte d<' lran-cri~;~o ,. t>S

t ào aq u i mencionados na ord~m em qu., prev •ltcenJ uns 
st.bres o~ outros em cn~o de con[Jilo ou llúvida. 

Clausula Segunda - P•·ecu.> 

De confo,·mirlade com a pn>postn -.presen tacla 
«Con tra tada , , o prt'~'" glob;Ji iimttP parn " E" xecw,:ãn 
se r viços d1sc rltos na~ condi<;Õt>~ prime•ra d ·-te T el'tnt 
r edjustes. e dt.! Cr$ 7oo.ooo.oo •Sett>ct=ntu~ e cinqüent i 
cruzeiros). 

Pa1·agrafo PrimPiro 

pe la 
do~ 

fora 
Jt1il 

As pare-h :; a ~e rem paga~ u «C m l ralada» ~··rào 
reajustadas con forme D~:crete-Lei. n ~ lll5 d.: :B teverdro de 
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A1 Repartlçl'iea.Púlllt ... 1 
l'e«>ri)l•rl6111 U(nefle remet•1 
o axpelfl•nte des tinad o a pu
büaaqlto ntllte DIÁRIO OFl
C~AL diàriamute, até âs 
13:110 horas. exeelo aos riba- 1 
llloa quando devrrh fazl-lt 
lltt h ll :iO hor-a s. 

EXPEDIENTE A11 1\epartt,õea Jll-gu;u 
ol&gil-11111'& àa &IIIDTIIrt 
a'altail rtllrnV..d&l •11 as le 
rovereiu de oaü. "" e i"l 
ioielltias, em q n•lcuer I) te a 
pele• órgâtll eomptteJftp. 

As rechhllla~Õ 8il pertineo
tell à matéria ret~ibttidA nos 
·1a11os lie erro!! ' " !'ll:ais!Õel , 
uverio ser forrn uladu por 
i!Urito. i ieçlle <iG .Reda~iio , 
ISu 9 às 13:3tl h o r as. na l!lá
ximo a té 72 h o r a s a pós a 
uílla dos 0riJhS oficiais . 

IMPRIDNSA OFICIAL ....... -· 
DI~ETOR 

Carlos de Andrade .......... 
DIÁRIO QFICIAL 

lmpreHo nas Of!clu1 da Impronu. 
MACAPA - T . F. AMAPÁ ......... 
ASSINATURAS 

Cr$ Anual. 
Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. « 

Ofielal 

25,00 
12,50 
6,25 
0,30 

I A rim de pouibllih.r a 
, remtua de valorea &CCJIBQ~-

Iahados de eselareelaentfa 
Q\l&llto à na apllcatlie, aeli
eltamoa usem es iaterenaOa 

I prerereoclalEnte oheque ttu 
vale postaL 

I 
Os auplemeato& àe e41-

()ÕIII do8 órgaoa otlclals •6 
u loroe&erâo ao• uainautea 
que as aolieitarem no ato lia 
818ina twra. 

01 orliin&is deverh ser 
1iatllograflultll e o utenticadoa. 
rus!ilvadas, por quem dt fli
··ello ~asu r as e c meudu. 

O funcioaário p\\blice te-
.......... d I . d i 

«BRASlLIA - :Este Dilirio Oficial é encontrade para teltu- e:a • l era um ~scoato 1 
.c;x.oetuadas a~ para o ex

terior, que aei'I<' 11 e m p r e 
anuais a1 as@ in a· uraa pwder
Kt • ll.o tomar, rrn qualquer 
éprJca , ptH seiti tt. eses ou um 
ano. 

ra no Salão Nacional e Internacional ela Imprensa, da 10 ·o· t'ara fazer JUS a êate 
COOPER PRESS, no «Brasília Imperial Hotel~. descou_t&, deverA prova r eata 

--~· ---- -·- - - ---- cood1çao oo ato da aaslnatllra 
Para 1atllit&r aos a&ain&n- ~ A liru de evitar sol u,Ao 

Aa lll\Sinalura s veu cldas 
o~deril. o ser sus pensu sem 
aviso prl!viu. 

tes a verHicaçAo do prazo de àe continuidade n o recebi- O iusto de cada exempla r 
valiJade de aua11 auiuturu, meato dos j0rnais, li e v e 111 ' atras11do dos órgAol! Rf1-
aa parte euperin r do endtrê- os a~sinautes providenciar a 

1

. ciail! t~ erá, na vend a a vulu 
Qo vão imFrasos o número resptdiu 1'e11ovação eom acrefl ci da de L~ r$ O,Ol sw da 
8o talão it~ registro · mês e aatecedOscia mínima de trio- i m~smo ano, o de Cr$ ?,OU 
o liDO em qu e [in dar 1. to (30) d1u. por ano d&corrido. 

1967 obedecidos .. s limit es fi x·tdos pelos D~cretGJ s nrs. 60.
-1 07, clP. li.03.t9fií ,. 60. 711 6, de rJ9.n5 .1 9o7. 

Pa rág raío ~; egundo 

Os indices a serem adotados nos cil tcutos dos reajus
tamentos serão o~ publicados na rto vista Conj untura Econô
m ica no Quadro Geral de Pr~ços (coluna 2l sendo o indice 
inicia l corres pond:mte ao mês d a a presentação da proposta . 

Cláusula Ttrcllira - Pagamentos 

O pagamen :o :i os serviços à «Contratada» . refe rente 
ao p-resente Te nr.o de Contrato . se rá e fetuado pela Tesou
raria de ~Gove rno » em p3rcelas de aco rdo com o cronogra
ma de c:iessmbolso apresentado pela ··Contratada ' · 

Parágrafo Untco 

A liberação do pagamen to uP q rtlqut:'r pe rcel;;~ fi ca 
condicionado a ·ap rovação pelo Uepa rlamentu N::tcional de PM
tos e Vias Navcg t\· e is do Hetntóriu p·tn:ia l u.n espundente a 
etapa dti serv iços cujo praw rle <:rltrt';.!:l pn:..:eda a data ela 
e missão da faturu segu inte. 

Cláusula q ua r ta - V~rba 

O pagame n·o d os servi~;o s objeto 10 pn'.'('llll' Te rmo 
de Cont ra to, se rá a tertdid<.l a ·~0 1<:1 dth rL'<: ur,;<.ls c:onstantes 
do or10amento do <Go,·ernv·• !)dr.J o~ exer.:1dos d<! 1973 11 

1974. 

Parígra fo Unico 

De conform lddJ~ ~v·O 1J l il ... ,) ..~.,~d 1u l~i. t d ,(c}' do 

em geral , q uaisquer e ntend imentos en tre a • Fisca liZação» e a 
«Contratada>> , serão feito ~ por escrito. na ocas ião devida , não 
sendo tomada s em cons ideração qua isq uer aleg<Jçõei com 
fwndamente em orde ns o u decl'l ra(,'Õ!!S verba is. 

ParágrafG Seg undo 

A •< Cont ra tada se obriga a indicar um técnico de n í
vel superior para servi r de elemento de ligação en t1 e ela a 
«Fisca lizaqão, e o «Governü» o qual indica ra para as dive r
sas e tapas de se rviço de ca m po os t écnicos da «Cont ratada . 
responsáveis pela sua condução direta. 

P ará grafo T e rceiro 

Na execução dos serviÇO i objt:'1o do prusente contra
t o se rão obedecidas as normas da legislação vi gentete r t>ft>
re nte ao exercíciu das profissões de engenheiro, a rquiteto 
e e nger.the iro agrônomo (Lei 5194, d..-' 2-!.12. 11:.166). assumindo 
a Contra tada a re sponsabil idade pe ta exatidão dos serv iços 
que apre sentar. não obstan te tenham sido a prova dos pelu 

Fiscal ização" . 

Pa rág rafo QuJ rto 

A •ContrataJa se obriga a r~li rar l J:> se rv iços ope-
rá rios ou prepo;tos que. a ju1zo da ~'is ·atizac,:ào», crie m 
emba raço à meSJil3. 

Paragrafo Qu into 

Das decissões da «Fiscalização pode ·á a ·<Contratada 
recorer , se m efeito Suspensivo, pant u Governo. atraves da 
m•! sm .:~ F'iscalilação. 

Parágrafo Primei ro do Arl llP 77.>. till l{t> ~~lamento Ge ral 
da Conta bilidade Publi ·a. fui e -.;.rnd•> • · ota de Empenho 1 

inle ial no va lor d~ C r~ ti l.ll:J 1 J 1 c,~,St!llt:l m il crulei ros ). 
Ct:.usula Sétima - Multas 

A "Contratada » serão impostas as set{Uin tes m ultas: 

Cláusula quinta - PrJI.• >' 

O s prazos de in tcio e c•mclu-ãv c!·~ ~,,rvi~·os ob.i~to 

do pres~tnta Tum ) de Contra to sàn rt.'~P·'•liva.nen le de 25 
(vinte e cinco) di.1~ e H l ( LHW1~H e 1 tt renl·ll dias, con
•ados a partir da a provação d e~te ,_;,Jll r:l, J pelo Governa
dor e da iníaio d J S se rvic;v~ r~spe~tivam~ l1lt!. 

Parágrafo Unico 

Além do pr azo g lobal a «Contratada» se obriga a obe
llleeer os prazo~ parcia is dos serviçvs cont ir!os na Clá usula 
Déoima Primei ra d o Ed ital de Tomada de Pn H,'OS n q 11 73-CL. 

Cláusula Sexta - Fiscal ização 

Os serv iços obje to do p resente Te r·mu de Contrato, 
serão fiscalizados p!!la Comissão co m posta da t écnicos do 
«Governo» e do Dapa rtamanto Nacion'll de l"ortos e Vias 
Nava~áveis a ser des ignada por este ut li no órgão, e daqui 
pvr diante deslgn1da simplesmen te Fiscal ilação . 

Pará grafo Primeiro 

T odas a1 ord&ns de serviços , intimaçües, recla mações 

a) - ~utta diá r ia de 0.-1° 0 do valo r t )tal dus ser 
viços não real:zadv3 por dia que exced,•r os Pt'<llos esti
pulados na Cláusula Décima Primeira do C: i tta! de Tomada 
de P rec,:os nu 01 n-C L sal\·o rnut ivu d" t HI;J mJior devi
damenlt! JU.<tifr ~:ado e a juizo do «G •v=rno•: 

b I - VIu I la vn ri~tvel de OI a U · ,, J)r infr in,; ênci :l dd 
QU'ilQ:t..-'r Outro ubpos itJ VO contratua l 

l'ar,•gra fo P rimei ro 

As multa~ serão npl icadas pela à'isc<t llzaçào• e de
vem ser ~'''colhida~ a .\gencia do B<Hli:O do Bra sil, em Ma
capá. i-1 "rdPm ti •• Governo . dentro dJ p ra zo improrrogável 

, de 10 Cdt l i dli.IS ULeis de SU ' I nol lfit'::;çào. mediante guia de 
recolhiment o expedida peta Secre tarw de AJmlnistração e 
Finaqc,:as do «Gove rno . 

Parf.~ ra[o Segundo 

De qua l:.tuer mul ta impos ta, pode râ no prazo má ximo 
de 3 !três ) cths uteis do recebim wnt o, haver n:curso a o 
«Go\·e rno , atra vés a ~ Fiscalização» q ue o en caminhará de
vidam~nte in~ur mado. 
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Pará&rafo Teraeiro 

As m ultas mencionadas nas alfneas a e b de3 ta 
Çliusula não ultrapassarão o limite do va lor total atualiza
do (ios serviços não l'eallzados, acres..:idos <ie 10° '0. Alcan
~ando, digo. alcançado esse limite, cons ide ra -se-á o Con
tra•o, a ut omaticamente rescindido de pleno direito In
depe ndente de quatquer notiiioação judicial ou ex tra-judicial. 

Cláus ula Oitava - Re•ponsab!lidade 

A «Contratada• a ssume integral responsabil idade pelo 
tot al cumprimente das C lau!ulas ~ condições deste contra
to, r esponciendo: 

a ) - Pe rante o Gove rno. em prover. com opr.H"tunl
dade, equipam~nto e material, todo o pessoal técnico de 
nivtl superior indicado em sua proposta e do peJSQIII téc
nico médio; qualque r substituição por motivo d~ absoluta 
força maior. til evidamente comprovada. de um ou de mai8 
componentes dessas equipes, por pessoa ou pessoas com 
iltua l ou maio1· experiência e qualific.J.,:ào técnica, só pode
ra ser feita após "' necessa ria e indispensavel aprovação do 
•Governo •. 

b) - perante o Governo e tercei ros pelo s ônus re fe 
rentes à t.:obcrtura dos r iscos de acidtmte Je t ra ba lho de 
seus empr~gados ou contratados pelos q uais devem res
ponder, élsslrn corn o o ônus e os e nca rgo~ de..:o rrentes de ~

te Contrato e dos danos qu~. po rventura, venham a causar 
o terceiros, e m vi rtude dé! ex!!cu<;ào dus se r viço» ora 
Contratados; 

..:) -- pera nte o Governo na execução plena e satis
fa tória e de ntro dos ma is al tos pad rõt>s técnicoa e ad minis
trativos, os serv iços ora contratados, bem como' pelo cum
primento das obrigações estabelecidas neste contrato e pt la 
sua t ota l e pe rfeita execução, à c rité r io do Governo. 

Cláusula Nona - Caução 

De positou a Contrat ada como caução o va lor d e Cr$. 
50.000,00 (einqüenta mil cruzei ros ) a través de fiança banca
ri a 1=-ara part1cipa c;ão na tomada de prec;os n" 01 / 73-CL, 
conforme Guia d e Recolhimento n° 1638/ 73 expealda pela 
S ecretaria de Administração e Finança d o Governo, a qual 
passa a garantir a exPcução doa Serviços conatantes do 
pre sente Termo, ficando claro que deverá se r renovada 
pe la ConLmtada para manter sua validade durante toda 
vil;(ênaia do contrato, niio havendo necessidad e de reforço 
d e caução. 

Parág ra fo Un ico 

A caução só será de\'olv ida a «Contrat élda» uma vez 
conc l uído~ e :1Cêitos os aervic;os pe lo << Govtrno •. 

Cláusula déc imél - R escisão 

Sem pr·eju izo de q ualque r outra dbposição prevista 
no pre sente Termo de Contrat r•, o mesmo poderá ser r es· 
ci ndi.~o de pleno direito pelo <Governv ·- . t-m qu~ lquer tempo, 
indepen jentemente, dP qualquer a~·ào. notifica<;ào judic ial 
ou extra-judicial e nos seguintes cets .•s: 

a) - se os servic;os a que se re fere o p resente T~rrno 
de Con tra t " fore m tra n~ fer idos a outrem no todo ou em 
pa ne sem !Jrevia autorizac;ão do «Governo r- : 

b) - se houver morosidade inexplic.:.1·e1 no andamen
to dos trabalhos ou se e les flc<.~rem paralizados por méliS de 
15 (quinze) dias co nsecutivos sem causa ju~ tlficada; 

c) - se a ,,Gontratad:.t• impedir ou dificultar a açã o 
da • Fiscallza~,:i o »: 

d) se a •< Contra~ada~ a presenta r comp rOVéldament e r e
sult ados insa tisfatórios do ponto de vista técn ico, a crité rio 
do Gover no»; 

e) - 5e a • Con tratada » d eixa r d e cumprir q uai:;que r 
das condições do p resente Termo de Contrél to, ou se indd lr 
m ais de dua s vezes na mesma falta. 

P a rágrafo p rim eiro 

No caso des tl' Termo de Co ntrato vi r· a ser r escindido 
por motivo de lufrlngêncla d e suas Clam u las a «Centratada • 
po: rderá em favor do << Governo » a caução de pos itada para 
garantia. e es tará sujeita a aplicé!<;à o de outras pena lidades 
pr~vi sta ll em Lei 

Parágrafo Segundo 

Sit a rest!lsào des te Tnmo de Contra to provoca r 
comprovad:Hncnte preju!zos e danos ao «Governo », pro
m vverá este a responsabilidade da ~contratada» visando o 

seu r u peotivo r eu a rciamento. 

Par ágrafo Terceiro 

Não havt'nQO res ponsabi lidad es da «Contratada » e se 
o «Governo• julgar necessário no interesse m a ior da Ad
ministração, rescidlr o prese nte Termo de Contrat o, este 
pa litará os se rviços efe tuados, de acordo com a medição 
tlnal , com a viso prév io de 30 (trinta) dias, pagando ex
clusivamente os se rviços efetuados a té a tada da rescisão 
um prejulzo das m ultas por ventura exis tentes . 

Cláus ula Décima Pri meira 

O presente T ermo d e Contrato só s e tor nará efetivo 
depois d!i devidamente aprovados pelo Governador do 
T erritór io. 

Cláusula Décima Segunda - Casos Omissos 

Os ca sos om isso! e q ue 11e tornarem controvertidos 
em face daa presentes condiçÕíiS contratuais , serão r esol
vido~ de comum a cordo entre a s partes contratantes. 

C láusula Décima Terceira - Foro 

O Foro Indicado para aJ UIZar quaisquer q uestões 
suscitada s na aplicação do presente Termo d e Contrato 
1erá o da iede do «Governo• . E, pa rioi costar e u Délcio 
Ra mos Duarte, Chefe da S eção Gle Expediente d~sta Se
creta ria, lavrei o presente Termo de Ccmtrato , em 5 (cinco) 
viu de igual teo r que va i a ssinado pelas par tes i n,ere ~sada s 
firmado em nome do "Gov~rno•· o seu Secril!tarlo S ubstitu
to Engoo!nhe iro José Airton de Almeida e em nome da 
•Contratada • o seu Diretor Vice-Pre llident e Engenhei ro 
L lncC) In Ara újo Queiroz, servindo como te stemunhos os 
abaixo assinados. 

Macapá, 12 dezembro d e 1 g73. 

ENGv. José Airton de Almeida 
Gover n o 

Eng9. Lincoln Araújo Queiroz 
Contratada 

Raimundo Lima Dias 
T estemu nha 

(llegivel) 
Testemunha 

Apr$VO e Publiq ue-se· 

Maca pá, II!J I2/ I 073 

Gentil Almeida Ca mpos 
Governador Substituto 

Secr etaria de Obras Públicas 
Aprovo e Publi que-se 

J o1é Lisboa Frei re 
Governado1· 

Contrato nº 38/ 73-SOP. 

Te1 mo d~ contra to de e mpreitada g ltJbal cele
bréldo entre o Governo d o Terdtorio Fed Pral do 
Amapá e o senhor F rancisco Pereira do C:.trmo. 
na forma abaixo: 

i:'reômbulo. 

I. Contratan tes: - O Governo do Território F t>Jera l 
do Amup:1, nc sk tt: rmo de nominado GTl•'- AP, repr·esentudo 
pe lo eng~nhe i ro .José Airton de Almeida re spondendll pelo 
Ex pediente da Secretaria de Obras Publicas a o s ' nh or 
~·rancisco Pereira d O Cetrmo, denominada Empreitd n ·. res i
d ente e domi..:ilietdo nesta cida de, à Hua José Antônio Si
quei ra , n ~ l.l U!l, q ue asiina nes te t e rmo na qualid a..,~ de 

1 empreiteiro. 

2. Loca l I' Data : Lav rado e ass in 1do noa ta dJade 
de Macapa, Capita l do Território Fed l r Jl do Amapá, n o 
eúiticlo-sede da Secre ta r ia de Obras P u:Jl ica s, aos :lô dias 
do mês de dezembro de 111 73. 

1!. Funda mento Legal do Contrato 

O pre sente te r mo de contrato foi devidamente au
t orizad o pelo Exm~. Sr Govemador d u Território, t endo 
em v iBta a a provaçào do teor do oficio n~ l .', Bl /7?- ::l O P, em 
arquivo nesta Secreta ria, que se r epor ta sobre a contra tação 
d o s e rviço de mão-de-obra com pequenos empreiteiros da 
região, devido as ra:;:ões nele expo stas. 
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1 Il. Ol.JJeto. Localiza~·i;o e Forma de b:xecu~io dos 
Sen•h;o~. 

I. Objeto d•J Contrato: - O Empreitei ro Ht obriga a 
fornt:t;e r os se r vi•;os de mão-de-obra par a a construção dl' 
sete (7) unidades escolares na região do Bailique. de acordo 
cem o projeto e r·specifica<;iH•s dos serviços, cuJas escolas 
são as ~eguintes: 

1. Elscola fs.>lada de Limão do CttrU<1: - 2. Escola 
Isolada de Jaburuzinho; - 3. Escola ! solada do Rio Gurlju
ba; - 4. E:scola !solada de C ubana: 5. Escola Isolada 
Canal dtJ Guimar ies: - 6. b:scola !solada do Bom Jar dim; 
e 7. Escola l solad t Igarapé do Arraial. 

2. Forma de Execução: - O Empreiteiro se obriga a 
executa r os servi•. os na fo rma deste contrato obedece ndo 
integralmente o rrojeto, as especificações e normas forne
cidos pela Secret~ ria de Obras Públicas, passa ndo tais do
cumentos a integt a r êste inst rume n to, inclusive os que se 
referem a altera~;ões admitida~ ou introduzidas pelo GTF-AP. 

3. Mão-de-Obra: - O 2mpraiteiro se respon sabilizara 
pela execução do~ serviços obJeto deste contrato a serem 
desenvolvidos cot.t a mào-de·obra lo~:al. Os mestres deverão 
ser pe>soas de eJt periêncla e idoneidade tecnica e pesso:Jl 
cornpr~vada e lnc usivt> estarem habilitados a prestarem 
quaisqcer esclare• imentos qui! lhe sejam solicitados pela 
tisaalizaçào da ob ·a. 

I V. Preço, I •agamento. Dotaçôe~ e Empenho. 

I. Preço: - O GTF-A P pa~ara <lO Empreiteiro pel~ 
execução dos sen ir;os o bjeto deste cont1·ato. :t quantia de 
Cr$ l9G.UOO,u0 ( t't:! .to e noventa e seis m 1l cruzei ros). 

2. Forma d t-· Pagamento: O pagamt•nto da obra 
será feito pda Te>ouraria do GTF-AP. logo após rigorosa 
fisca lização e ace tacão pela Sec,·etan:.~ de Obras Públicas 
dos lierdc;o~ 1·ea li '.ados p.;lu Empreitei r'· ·~m P~trt;das iguais 
ou supe110res a < JU 11 do valo r do contrato. 

3. Duta~·ies: - As despe~as dt•t:t· n emes com a exe
cuqão do presentt contrato, ocorre rão a conta das 'lio la<;Õt>S 
do Minbtér io de Educação e Cultma D.E.F. Sistema 
Operaciona l dos 'l'P. rritórios, na conforn>idade com o Con
vênio firmado enl r e o GTFA e o M E.C.. C<oleguria econú
mica 4 t l.ll. d o c• nente ext·I·cit.:io. 

4. Numero le Empenh": - A~ tlt>~IP~a:- ele que tr;, ta 
o item anterior. ·o ram ernpen .. <Jdas :.~ . , , _. da Nota de 
EmfJenho n '' 5/Ml.C-D ~·:F-?:l 

V. Andame 1to do~ Ser\'ic,.o~. 

l C rono,.(ra na: Os SPrvi<;:;;: t<'r:'ir :;•:,1am ... nto pre-
vístv nu cronogr 't mo a p ron-rdo !Jeln _..;,,n ... t<o r iu de Obril~ 

l'u:;Jicus, adrnitid:1 a tuledlnl'ia nH.xitn.) lit> lU'' •J· 

:l. p, azo O pra1.o pat :1 ;r t '.I.<'U"i\o t l'll 1os ser-
Vil'r,s "b]o>to dp.;(• rontratn e de fill (<('~s~n tal dia~ t.:orrido~. 

c<mt·u1"' a partt t da e:-.pe li~·~o cta L ,,r,!~ilt ].nr.. o tn ícw 
elos "l'tl'iços. 

:l . ~.Jul ta - O Empreílt iru fil'aril ~u]t'ilo a multa 
moratcwia OP Cr!j. l!Jti.U<l (cento e nvVl'lll:l e seis cruzei ro.). 
cun~~''"''dentt: a 1.1 11

0 do va].,,- ..:unlnrtu:.! !lnr dia qut:> ex
c~Jer LIJ praz.> es abel-:-::cJ.., n .. :~e C.: c., .... r.~ •. 

VI Fiscalit.: ção e Ac~ it a<.;iio dos Servi~·os 

1 Fbcaliw~ in: -- ú (; l'F AP f• .-l:dizaia o F:mprei
tPi ro a"·nvl-s ria ~.ec ,·etnl'ia rh Obra,; l'u JlÍca~. que manlera 
ação fi~ealizariO r<l de nJoclu ~iste.nittico • ,> ·rm·m~::u le de 
r:.allt:'iru « [Gzer r unprir u ~r,ntrato • St'U~ anexus. 

2 .• .>,ceitac;uc. rlos Servi~·os: - .-\ S1-cretr~ria de Obras 
Publicas acei tam )S servit;IJ~ que P>liH'rPm de acurdo com 
R• e~pecificaçõe~. Os servi~·os ou operanofi q11 e não corrcs
pondam as net;es: •dades da obra e :rs condil;ões pact uadas 
..:aberá 10 Empre· Piro ref:.;z•·-los ou subst itu i-lus dentro o e 
48 horas. A acelt:.\·ào fir,al ut.s s.ervic;os não acarretará dt> 
modo Plé~Uon a p ·.; neraçfto do Ernpreiteirr e seus técnicos 
ria r"Spos:>bilida<.i' civi l P t0t.:nica por • ,·,•rltos decorrer.tl's 
L• 1 rel'-lcionados c 111 a exe..:·Jçiio dos se,·vil;os ~:on\• enciona

dos e dados com(l aceitos. 

VII. Resciaão do Conlnto 

I. Rescisão: - O contrato poder:, S<' r rescindido uni
latera lmente pelo 'JT1'~-A P . ou bllateralmente, atendida sem
pre a t.:UO\'eniênc a administr at :va. a crité·rio do GTF-AP. 
caber.o'l a re~cisào do contrato indrtpendenic de interpela~são 
judiciul ou ext ra-pdi..:ial, quando o Empreiteiro: 

a) não ourn1 rir (-!Ua i~quer da> suas obrlga(;ões contra
t uais; 

h) transferir, no tod6l ou em parte &>s St! rviço~ s"m 
prévia aut11rização no GTF'-A P . 

2. Inde ni:zac;ão: - Na hipótesi! do it em I ti <'ssa cláu
sula cabera ao Empreiteiro receber u nicam ente os va lores 
dos ser viços exe<Jutados até o data da resaisão. 

VIII. Foro. 

Para a~ questões decornmtes deste termo elege-~c: o 
Foro de Macapa. capita l do Território Federal do Amapa. 

Eu Délcio Ramos Duarte, C'hefe da Seção de Expe· 
dientes da Secretaria de Obras Publicas, lavrei o presente 
t ermo. em quatro (<!) v ias de ig11al teor e forma que segue 
datado e nssinado pelas partes C'on•;enclo nadas, p<~las t t>ste
munhas e por 1.1im. 

Mat:apá, de dezembro de 1973. 

Engq J osé Airton de Almeida 
Hesp. J:> Exp. da Secreta iiia de Obr<~s Public:.;s 

Francisco Perei ra do Ca1·mo 
Empreitt;,iro 

José Policarpo de lVItranctu 
Testemunha 

Al1rio Mnrques de Souzn Roj.-igucs 
Testemunha 

IJelcio Hamos Dua r te 
Chefe ela Ser,:ão de Expedient!' o a SO P 

--=-----------~ --·-··~~---~--

Esté.'tuto da A!:-'-OC iaçào Recreativa M:.1raca tu 
da Favela 

(continuação do nuntel'o anterior) 

Cap1tulo V 

llos Deveres dos Sócios 

Art. 13~ São deve res dos SC:. 11 .os: 
a• - n~IJI..'Ílar. at;t>ita r e cumprtr as normas estabe

leci Ja~ neste E"tutu to . bem as~im cJmo tudas as de libera
ções lega lmente emanada~ pelos poderes da A~sociat;ào; 

bl - pag:H· pontualmente suas mensal idades. jóias e 
outras dívidas contraídas com a Associação: 

cl Acei ta r os cargos para os quais forem eleitos 
e a!'semp..:nha r s1:1lisfatoriamente suas a t ribuições, sal\'o por 
imp.-dimento JUstiflci.veis. 

dI cou1parl'cer assiduamcmte ~1:.1s reu1iões de Assem
bl.?ia Gerül. 

Cap1tulo VI 
Das Admissões du< Socios 

Arl 14° - Para se r admitido da -\. H M [•' .. é rlt:· 
c~s~:'Jr!O que o candida to: 

al sen pro;•osto por qualque r ass,>r;iado ela A H.tvl.F' 
b) - prJceda b.em l! tenha conduta lilxt ~;,, 
t:) nà • sofra de mole~tia co;ll<L(it• .: 
dl - ten ll:r suo.d proposta aceita P< '" Co:niss;iu de 

Sindicúncia; 
el - pilgue j ,J ia no' .J lor de Cr$ 15.00 (• !tlinz(> C ru;.eiro~l 

, e mt>nsal!dadt: tlt> CrS ltJ,U r ( Uez Cruz.•irc q resp~cttvamcn 

te. podenio es-'aS importúndas sere.n ma.t• ··:.~.:bs no decvrrer 
dos tempos. o qut:: deverú OC'.liT"r p0r 'llUt;àu ele Asst'm
bleia c; Pral Ext r:Jurdiná r ia e~pec!alm •t')t-• •''" ' ' ·t<·n1a pan 
es~P fim 

,\rt !5° r\S propostas P•l"l ~o ·w~ t'Ollt!'Íbuintes l'' 

be1wm( ritos da r\.H M.F .. de\ erãoSs~n·tn 1111;Jrt'~~as tipogrLI
ffcanwnte, dev<'ndn •:onst:-.r nJ m.es:11 t o rwmt•, td;'!dt~. n:;
turali iarte. estado c r vil. end~:n'(.:O rE'~ icietial e de t:obr·an~·a. 
da la ele aJmi:<o;ào l' a~sinaturas dCJ sú..:.n propr os1 o e pro
ponentP e ;;mda ào lu ~e r d,. r ro do Lnlid;,de. e tbp.,ctivo 
pnrt.'..:Pr da Co mi"~ào rte Sindicância. 

9 ún1..::o .\ apru\ ação da.< prnj.Jo_;tas para >6cio con-
tribuinte' e Brttlt.:i'lnle3 se rãu fl'Ila' f'lll I'L'LlflÍÕe~ da Di reto
r ia da 1\s,;ocw<;i'io e para o" So..:tos Ll··tWtnl;• jtus ern ~e,~Jo 
de A<·sernblelia GL-ral extraordinaria . 

.\rt. lfl - ü t.:'lnd ida·o a .Só~io o<• A R.i\1.1-'. , uma yez 
tenha sua propo~ta apro,·::.da e t.:ull!pncJo o trato da alín...,a 
«e» do ,\, t . l.J.' rlt>ste E:st<:tutu passara automnt:.-nment" a 
goza t· dt! SPUS cltreiLos FOciais, só podPndo. entre tanto, \'ota r 
e s~ r \atado, após 90 dias de efetivação social. 

Art. lí" - A read mi ~são do sócio sera feita obl•de
cendo os m e.;;mos critério~ da adm 1 s~ão. 

Capitulo VII 
Das Pena lidades 

A t·t IH ~ - Os socios estão sujeitos as seguin te s pe na-
lidadP~. 

d) - adve rtt'l1l' ia~ 
b1 - repreensão 
c) - suspensão 

<Continc.~a no p r óximo núme ro) 


	

