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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
(P) nº 0645 de 28 de maio de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá. no 
uPo das atribuições que lhe ~fio conferidas em Lei, e tendo 
em \'ista o que consta do Processo nQ 1429/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 Nomear, na for-ma do arligo 12. item III, da 
Lei n.O 17ll. de 28 de outubro de 1952,.o 2.0 Ten. R/2 Iná
cio Barroso Rocha, para exerrPr o cargo !selado de provi
mento em comiss:'io, símbolo 5 C, de Comcondante da Guar
du Ter ritorial, do Quadro de Funcionários rio Governo deste 
Território, o contar de 1.0 de JUnho do corrente ano. 

A1·t 2.0 - ne\'ogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em M1:copá, 28 de maio de 
l!l74, 85.0 dn República e 31.0 da Criação do Territorio Fe
v~ral do Amapá. 

Nº 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

maio 1974 

Dispõe sobre missões fora da sede e altera cálculo 
de Diárias para o interior do Território. 

O Go\'ernador do Territ6rPo Federal do Amapá, no 
m:o das atribui~ões que lhe são conferidas em Lei, e 

Considerando: 

- a nectssidade de se est1be!Pcer normas orienta· 
doras, referentes à designação de servidores para missões 
no interior do Território e fora aeste; 

- que o cálculo dos percentuais das diárias eram 
feitos sobre o valor de 8Ll0 0 do salário-m:nimo vigente na 
região, a quando tie missões no interior do Território;e que 
não atendia e nem estimulava o desenvr,lvimento das tare
fas no interior do Território, 

RESOLVE: 

Adotar o seguinte critério quanto às designações e 
cálculos de diárias para o interior: 

Art. l ~ - Limita r o número de mis<;ões no interior 
du Territorio e f0ra deste, ao~ c·Jsos de imperiosa necessi
dade do serviço. 

Art. 2° - As propostas de designação deverão se r 
pre\·i:=nnenie encaminhadas ao Governador, devidamente 
justWcadas, vara efeito de apro\'ação. 

Art. 3º - Fixa1· em 1000 0 do salárlo-mmirr.o local o 
Vtl lor paru càlculo dos percentuais estabelt>cidos no Decreto 
n.0 68807. de 25 ..le junho de 1971 , das diárias para o inte
r ior do Território. 

Art. 49 - Revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em l\1acapâ, de maio de 1974, 
85º àa Re pública ~ 31º da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

José Daniel de Alencar 
Governador Substituto 

Domicio Campos de Magalhães 
Sec. Subst. de Adm. e Finanças 

( P) n.0 0659 de 31 de maio de 1974 

O Governador do Território Federal do Amapá, no 
uso àas atribülções que lhe são conferidas em Lei, e tendo 
em vi~ta o que consta do Processo nº 1429/74-GAB., 

RESOLVE: 

Art. 1.0 - Exonerar a pedido, na !orma do arligs 75, 
item I, al!nea «a», da Lei n° 17!1, de 28 de outubro de 1952, 
o 2.0 Ten. PM Gecélio Santos, do cargo isolado de provi
mento em comissão, símbolo 5-C, de Comandante da Guar
da Territorial. do Quadro de Funcionár ios do Governo 
deste TE:rrit jrio, a partir de 1.0 de junho do corrente óno. 

Art. 2º - Fica revogado o Deereto (P) nQ 0643, de 28 
de maio de 1974. 

Art. 3.0 - ReYogadas as disposições em contrár\o. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 31 de maio de 
1974, 85º da República e 31º da Criação do Território Fede
ral do Amapá. 

José Daniel de Alencar 
r.ovt>rnndr-r Substituto 

Prefeitura lJtlunicipal de Macapá 
TO:v1ADA DE PREÇOS N.0 03/74-D.A. 

EDITAL 

De ordem do Excelentissimo Senhor Prefeito Munici
pal de Macapá, faço sabe r a quem interessar possa, que, 
às 10;00 horas do dia 13 de junho de I 974, na sala oude 
funciona a Diretoria do Departamento de Administração, no 
Palácie 31 de Março, sede da Pr efeitura Municipal de Ma
capá, será julgada a Tomada de Preços de trabalhos de 
iluminação do gramado do Estadio Municipal Glicério de 
Souza Marques, pertencente a esta Municipalidade, obser
vada as seguintes condições: 

Objeto: 

I - O objeto da Tomada de Preços é a execução 
total dos traba lhos de iluminação do campo de futebol do 
Es!ádio Municipal Glicé rio de Souza Msrques, compreen
dendo a aquisição e mão -de-obra de todo o material que 
se fizer necessário para a implantação do s1s tema, conforme 
as plantas e demais Indicações que serão fornecidas pela 
Prefeitura Municipol de Macapá. 

li - A execução do serviço deverá ser feita de acor
do com as normas técnicas aplicáveis à esp~cie. 

Habilitação e proposta 

III - Poderão apresentar, propostas, para execução 
dos trabaliHJs em rl'gime. de empreitada, por preço global. 
as empresas previamente inscritas no Departamento de 
Obras e Viação da PMM, ou no Governo do Território Fe
deral do Amapá e aqueles que se habilitarem por ocasião 
da Tomada de Preços. 

IV - Não serão tomadas em consideração propostas 
apresentados por consórcio ou grupos de empresas. 

V - As empresas Interessadas deverão apresPntar 
seus documentos de habilitação e propostas à Comissão 
Permanente de LicJtação, até a húra fixada par;; a realiza
ção da Tomada de P1eços, em 2 (dois) envelopes sep811'ados, 
fechados e lacrados. Ambos os envelopes deverão trazer, 
em sua parte externa e frontal, a denomina§ão da empresa 
interessada e a indicação «Tomada de Preços nº 03t74-DA•. 
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Aa RepnrtiçõesPúltUou ' 

Territoi'l&ls uevedo remct" I 
o expediente destinado a pu
blicação nute DIÁRIO OFI- 1 
CIAL diàrinruente, até às 
l•·BQ horas. excoto a os s•ba
u.ns quan~o tleverã& fazê-lo 
ht!\ às li:BO horas. 

EXPEDIENTE 
iMPRENSA OFICIAL 

DIRETOR 
C'aTlos de Andrade I-.... •n tes ............ 

DIÁRW 0FICIAL 
tmp ro~so nas CLdnas da lmprons.L 

MACAPA - T. F. Ar-lAPA 
••••tA A'fl 

Oficial 

I 
As Rt:'pnrtiçõcs Públicu 

ciogir-se .. 8o às assinaturas 
aauafs renovAdas até 2;~ de 
levereir o de cada auo ~ à2 
inicíallae, em qualquer é poc<~ 
f,t>l(')s órg!los compet~n\es. 

As r flclar.tlaqões peíltin~rnA 
teR à matéria r~triuuida ros 
•'1\'ilfll! de erros nv om i"St ea, 
11everão seL' formuladas por 
ea1:rlto, à Seçilo lle Red ação, 
das 9 às 1S:ao horas . no má
x-imo até í2 h o r as IIJl(& a 
esfdn éos órgãos oficiais. 

1 A rim de possibthlar a 
, remeas:1 dr velo r oa !lcontpa
llilados de es@!arecimcnto& 

· quanto ~ BHa aplicação, soll
o!la rr os usem O« interest'ados i preferencialmnte eheque ot• 
\ale postal. 

A S S I N A T U R A S ; Os suplementos às odi-
CrS 25,00 ! çõt s do& órgúos oficiais &ó Anual . 

Semestral. 
Trimestral 
Número avulso. 

1? -o 1sf' l"ornecerlit• aos assina:Jtel! 
-,::> , que as 11olieitarrm no a to dr. 
6,25 lussinaluru. 

Os originai s deverão ser 
datllografadils e autenticados, 
ress~:~ lvadas, por quem de di
·-. tlo ·:usuras e ~mcndas. 

« 0,30 j () hllll:iool.trio püblico fo-
• .,.. • • *" • • • d I t . ·• t ·' 

BR SlLI .... o· · ' Of ' . I . t d ~" I . I era ' era um uPSCOD o ua 
« p _A - l'.o~te 1ano JCI! .e cncon ro o P<'~U ettu- 100 o· eara fa 7er jus 11 ês\§ .L'JXCetuadas as para. o ex

terior, que eerAP sempre 
&Duais na ae~inaturn11 p~der
se-ão tomar, ~?m qualquer 
epocu, por seis meses ou um 
81.\0. 

ra no Sa lao NacJLnal e Intern~c10nal d~ Imprensa, da 1 dt>sronto, duveru provar esta 
CO OPER PRESS, no «Bra~tlla In:_p:r1~ 1 Hot~J:.:_ 1 c:uudiçào 00 ato da a~sinallll'll 

Para facilitar aut> as&inan- ) A fim de E•vitar !!01U~áo 
tes a verificaçl.io do prazo de de continuidud(' no recebi- O C'usto de cada c:~l'UJ!)hll 
validade de suas assinaturas, menta dos jornais. tl c• v e m · atrahndo cios orgã<'s ofi
na parte ~upPriflr do enderê~ os 8Ft>inautes prO\'illtnciar a CJiliH será, IH: 't'IHHl RYUIBü 
ço Yáo impruos o núm ero reRpc diva renovaç 'i o com :!Crl•!-l'lda de l r$ 0,0! :-1' da 
do talão do regi stro 1 mês e anle<.edêneia mínimt úe trio- rnl"smo ano, e LIC CrS ~~.110 

A8 a!!eloaturas vencidas 
nndcrãu ser suspenEns ferro 
P viso prévio. o ano em que !'inda r t. ta (::!0) di?.S. , .fJvf 1100 dttc orndP. 

Deverá também ser colocado em destJque a indica
ção «Documentes de Habilitação» no envelope QUe cont iver 
a documentação :~diantt! exigida e a inàit:il~·fw «Propost a» 
no envelope que conti\·e r a proposta prvpt i .mente àita. 

VI - O &nvelope com a fnükação <' Ducumentos de 
Habilltação», d~::ve rá conter, obrigatoria met;te. a seguinte 
documentação, s<:ndo válida a aprt:sentaçào ele fotocópias 
autenticadas: 

a I P rúva de existêncio legal da empresa, fornec ida 
por junta comercial, Indicando necessariamente: I ) nome e 
qualificação de quem a represente judicial e extrajudicial
mente; 2J nome e qualificação de Ecu responsável t écnico. 

b) P rova de r egistro no CREA e respectiva quitação, 
tanto da empresa como do responsável t écnico; 

c) Certificado de r eg ula ridade de s it uação forn ecido 
pelo INPS; 

d) G:ertidões Negabivas de débitos com a Faz~nda 
I"eder iil, Egtadual e Municipal: 

e) Atestado de idoneidade financeira, fornecido por 
dois (2) estabelecimentos bancários; 

fJ Attstado de capacidade t l>cnica, fornecido por em
presa concP.ssionária de energia ellt·rica, que comprove ha
\'Ct· a empresa realizado anteriormente traba lhos compatíveis 
e semelhante àquele mencionado no objeto des te Edital. 

VII - Comprovante da cauçiio adiante es tipulada. 

VIII - O envelope contendo a indicação «Proposta» 
deverá conter :'! mesma em três vi01s datilografadas em es- , 
paço dois, com a utilização de uma só face do papel em 
linguagem clara, s~m emendas, r~SI.iras ou entrelinhas. 

Todas us vias de\'erào estar as~inadas pelo represen
tante legal da Empresa e por seu re!lponsavel Técnico. 

IX - A propos ta dever á conter declnração exprt>s,a 
de que a Empre;;a proponente aceita todll s as condições do 
!Jrescnte Edital , sem o qt.te não ser:l em consideração. 

X - Juntamente com a ai eclara ção rt>ferida no item 
precedente, a proposta deverá conter: 

a ) Cronograma físico e fina nceiro: 
b) Orçamento com preço unitüio; 
c) Preço global; · 
d ) Prazo para cooclusão do serviço. 

X ! -· Cada empresa interes~adu em apresenta r pro
posta deverá prestar caução na importància de E:r$-10.000,00 
(dez mil cruL.elros) que será ret:olhida ú Tesouraria da 
Prefeitura de Macapá, em moeda corrente. cheque visado, 
t ttulo da dívida públicn ou fiança banci.ria, .até 2 horas 
antes da data da realiza~ão da Temada de Preços. 

XII - Com exceção das cauções prestadas pelas 
Bmpresas class ificadlls em primttiro e segundo 1uga1·es, t o
das as demais serão liberadas. logo em seguida à h omolo
gação do resultado pelo Excelentissimo Senhor Prefeito 
l\lunictpul. 

X III - A cauçiio prest:1da pelo concorrente classifi
cado em segundo lugar sotTC•ltC setá lih~> rada após a 
assin2tun do c r tr, to de empreitrda pela , mpre~a ' ( n
t:edora. 

XIV Em caso de a nulação ela presente Tomada de 
Preços, as cauções pre~taJas serão imed iatamente devol
vidas a touas as empr,·sas que dei:J participarem. 

XV - A c•u· à o prestaria pela Empresa vencedora 
será devol-vida a est~, após 30 (trinta) dias contados da data 
c:lo recebimento da obra, pela fiscalização da P refeitura. 

XVT -- A cau<;ào será perdida pela Empresa vence
dora, em beneficio do Rrádo Municipal, se a mesma se 
r ecusar à assinatura do rC::spect ivo contrato de empreitada, 
d entro do prazo ad iante previsto. Nesta hipótese ser á cha·
mada a a~sinar o contrato a segunca c olocada, sob a 
mesma san~·ão aqui est:lbeleclda . 

Julgamento: 

XVII - Ne din. hora e !oral estabelecidos no pre~en
t e Edttal, a ComlbS<•O Permanente de Licita<;ão, proced!' r~l a 
abertura dos en\'dcpes que contiverem os documentos da 
habilita <,:~o àas Empresas concorrente~. fliminando desde 
logo as que não pr~encher~u1 us condições aqui esL:Jbele
clcl!ls. 

XVIII - Os E"n\·etopes contt>ndo as p10postas das 
Empre~as julgadas serão abertos e lidos para cor.heciml!nto 
dos intere~ ~ados pr•'scnles, que as rubricai ão em tod;:. s as 
suas vias. juntamente com os membros da Comissão. 

XIX - L .. var-se-fl tambem em con a par:.~ efeito de 
seleção aa proposta o menor pruzo indicado p;ua a condusão 
dos trabalhos. 

XX - Será lawactn ata cirt:twstanciada dos trabalhos 
de reeebimento e ex<lme d11s do-:umentos d(' habilitaçiio e 
de reconheci:ltento c abertura das propost'l~ pod..:nclo a 
Comissão m..~r..:ar t1>) \ a rc"união, dentro dn.> 4!l lwras. subsc:
quentes para o respectivo julg1.mento. 

XXI - Caberá recur sos ao ~xmo. Sr. Prefeito M u
nicipa l de quntqu.cr decisão proferida pela Ccmissão. O re
curso devera ser apresentado ao limo. Sr. Presidente da 
Comis~ão de Licitaçiio, por escritn. nas 24 (vinte quatro) 
horas subsequet.tes u rculizacão da reun ião de julgamento. 

O Exmo. Sr. Prefettto i\lunicipal poderil a nular a pre
s ~nte To:nad~ de Pret·os, por mt•ra col1\ en:cnt:!a da Prcftd
t ura, sem que ~.:aib:l as Empresus concorrentes. qualquer 
imienização ou compensação. 

Prazos: 

XXII - Uma \ ez hemulogado o resul tado dP~ta To
mada de Pre~;o s a Empresa vcnced,na deY<:rá assinar o 
r espectivo contrata de empreitad a, no prazo improrrO;Jll\' el 
de 5 (c inco) dias. ocorridos e contados da data de publica
ção do ato dP homologa~·ão no Di~rio Ofici« l do Ter ritório 
ou do recebimento do cot,vite que lhe for feito r. ara esse fim . 
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XXIII - Será de cinco (5) dias consecutivos o prazo 
para o início dos trabalhos contratados, contados da data 
do recebimento d~ primeira ordem de serviço que será ex
pedida pelo Departamento de Obras e Viação do Município 
após a assinatura do contrato de empreitada. 

XXIV - Os trabalhos serão ti dos corno efetivamente 
concluídos após a comunic<~çân que for feita pela emprei
teint, nesse sentielo ao Dep:n·tamento de Obras e Viação do 
lVIunicípio, em expediente escrito e acompanhado de parecer 
favo rável do engenheiru da Prefeitura Municipal de Macapá. 

Multas: 

XXV - O contrato àe empreitada a ser firmado com 
a Empresa vencedora estabelecerá a multa de Cr$ 200,00 
(duzentos cruzeiros) por dia que exceder ao prazo de exe
cução dos 8erviços, aplicável a cr itério da Prefeitura 
Municipal de Macapá, a qual será considerada como dí vida 
líquida e certa da l!mpreiteira, cobrável ror meio de ação 
executada, na ocorrência das hipóteses meneionadas . 

Rescisão: 

XXVI - Serão previstas no mesmo contrato de em
preitada a ser firmado com a Empresa vcr:Gedora, as se
guintes hipóteses de r escisão, que ocerrerá automaticamente, 
isto é, independente de aviso, notificação ou i nterpela~ão 
judicial ou extrajudicial e sem que assista qualquer direito 
à dita Empreiteira de pleitear indenização ou compensC~ção: 

a) Quando ocorrer infração contratual reputada grave 
pelo Departamento de Obras e Viação do Município e a 
Empreitei ra não promover , no p razo que lhe for concedido 
a reparação de sua faltn; 

bl Quando houver impo:>icão de multa em valor que 
exceda a importãnc:ia da caução e a empreiteira não pro
\'iucnci Gr o ~eu rec c•l himento no prazo que for estipulado; • 

cl Se a empreiteira falir, entrar em liquidação ou for 
declarada inidônea por qualquer motivo ou pretexto, em 
qualquer estado ou Município do Território Nacional. 

dl Se ocorrer a t ransfer ência da execução do contrato, 
em p:ute ou no todo. a terceiros, sem o ctmsent imento pré
vio e expresso do Departamento de Obras e Viação do 
Município. 

e) Se os serviços sofrerem paralizaqão por mais de 
30 dias consecutivos, salvo motivo de comprovada força 
maior. 

fl Se a empreiteíra expressl<ml!nte desis tir da exe
cução do contrato, ou d emon stra1· esse propósito por atos 
inequívocos. 

XXVII - A Rescisão contrat ual aqui prevista impli
cará, na perda, em proveito de Erário Munidpal, da caução 
que houver sido prestada pela Empreiteira. sem prejuízo 
de outras sanções por vent ut:a cabíveis. 

Fiscalização 

XXVIII - A fiscalização dos trabalhos empreit ados 
será feita po r engenheiro devidamente credenciado pela 
Pr efeitura Municipal de Macapá e pela Secretar ia de Obras 
Públicas GTF A. 

Disposições Gerais 

·XXIX - Quaisquer informações suplementares po
de~ão ser prestadas aos interessados na Prefeitura Muni
cipal de MacapR no expedien l e das 8:00 às 13:00 horas. 

XXX - Se a Empresa vencedora da presente To
mada de Preços reeusar-se a assina r o contrato de emprei
tada além da perda da caução que houver prestado. fi~:ará 
irnpcàida de participar de qualquer nov a Tomada .:ie Preços 
ou Concorrência, pelo prazo de doze (12) meses. 

XXXI - Os preços não seriig reaj ust ados nem re-
visiveis sob nenhum titulo ou pretexto. ' 

XXXII - O cont rato da empreitada a ser firmado 
com a Empresa vencedora da presente Tumada àe Preços, 
será elaborado de acordo I'Gm as norn .as contidas no Decre
to-Lei Federal n º 200 de 25 de fevereiro da 1967. 

XXXIII - ús casos omissos serão decididos de acor
do com a legislação aplicável a espécie. 

Macspá, (AP) em 29 de maio de 1974. 

Econ2 Newton Douglas Barata dos Santos 
f'residente da Comissão de Licitação 

Secretaria de Economia, Agricultura e 
Colonização 

Aprovo e Publique-se 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Conlrl>io N2 003/74-SEAC 

«Termo de Empreitada Globi!IJ que entre si fa
zem o Governo do Território Federal do Amapá 
e a Empreiteria Empresa Tupi Limitada na 
forma abaixo disc riminada». 

I - Preâmbulo: 

I. Contratantes:- O Governo do Territóríg Federal 
do Amapá, neste Termo denominago Contratan te, npresen
t ado pelo Engenhe iro-Agrônomo Abemg r Ceutinho, Secretá
rio d~ Economia, Agr icultura e Colonização e a empreiteira 
Empresa Tupi L imitada, de Macapá, representad a neste a to 
pelo sócio Antônio Leal Cardoso, daqui por diante denomi
nada ~implesmente Contratada, 

2. Local e Data: - Lavrado e assinada nesta cidade 
de Maca pá, Capital do Territ ório Federal do Amapá, às nove 
(09:00) h oras do dia v inte e nove (29) de abril do ano da 
hum mil, novecentus e setenta e quatro (1.974). 

II - Fundamento Legal do Contrato: 

O presente Termo de Contrato foi devidamente auto
rizado pelo Exceletíssimo Senhor Governador do Território, 
confo rme despacho exarado no Processo nº 0131-SEAC, 
tendo em vi~ta o resultado da reunião da Comissão que 
julgou as propostas apresentadas, em obediência à Carta
Convite nº 002/74-SEAC, de 10-04-74. 

III - Objeto, Localização e Forma de Execução: 

1. Objeto e Local ização: - A Contratada se obriga a 
executar pelo regime de empreitada global, os trabalhos de 
construção de cercas de a rame farpado, cam quatro ( 4) 
linhas de fi o, numa extensão total de sete mil, duzentos e 
cinquenta (7.250) met.ros lineares. em terras do Posto- Agro
pecuário de Macapá, neste município. 

2. F or ma e Execução dos Serviços: - A · Contratada 
se obriga a executar os ser viços na forma deste Co.ntrat6, 
obedecendo integral e r igorosamente as descrições contidas 
na Carta-Convite nº 002/74-SEAC, de 10-04-74. 

3. Mão-de-Obra: - A Contr atada poderá, a quslquer 
momento, pr estar quaisquer esclarecimentos ao Contrat an t e 
com relação ao andamento dos serv iços. 

IV - Preço, Pragarnen to e Dotação: 

1. Preço: - O Contratante pagará à Contratada pela 
execução Ei os serviços, objeto deste Contra to, a quantia de 
Cr$ 14.500,00 rquato rze mil e quinhentos cruzeiros). corres
pondente aos trabalhos em npreco (construção de cercas de 
aram e farpad o, com q uatro (4). linhas de fio, numa extenção 
total de 7.250 metr os lineares, à razão de Cr$ 2,00 por 
metro linear ). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento dos ser
viços será feito pela Tesouraria do Governe do Território 
Federal do Amapá, Jogo após o t érmino da empreitada e 
depois de rigorosa fiscalização e aceitação pela Secretaria 
de Economia, Agricultura e Colonização. 

3. Dotação: - As despesas decorrentes com o pre
sente Contr ato correrão à conta da seguinte Dotação Or
çamentária: - Funde de Participação dos Estados, Distrito 
Federal e Território. - Pragr:ama: - Desenvolvimento do 
Setor Agropecuário. - Código Local: - AP-0201.202-03 -
Elemento: - 4.1.2.0. - Ser viços em Regime de !õ'rograma
ção Especial. - Exercício: - 1974. 

V - Andamento dos Serviços 

l. Cronograma: - Os serviços terão andamento pre
visto no cronograma aprovado pela Secretaria di Economia, 
Agricultura e Colonização. 

2. Prazo: - O prazo para a conclusão dos trabalhos, 
objeto do presente Contrato. é de vinte (20i dias útets, con
tados à partir da data àa primeira o.•) ordem para o 
início dos serviços. 

3. Multa : - A Contratada ficará sujeita a multa mo
ratória de Cr$ 72,50 por dia que exceder ao prazo con
tratual. 
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VI - Fiscalização e Aceltaçâo dos Ser viços 

1. Fisca li7aQ'io: - O C ontratante fiscalizará a Con
tratada através da Divisão de Fomento à Produc;il0 Animal 
e Vegetal, que manterá aç~o fiscalizadora de modo sistemá
tico e permanente, cem a finalidnde de fazer cumprir o 
Contrato e seus anexos, que porventura existam. 

2. Accttaçiio dos Serviços : - A Divisão de Fomento 
à Produc;ão Animal e Vegrtal, aceitar~ os serviços que eó:
tiverem de acordo com as egpecificações contidas na Carta
Convite N2 02/74-SEAC, de 10-04-74. 

VII - Rescisão de Contrato: 

1. Rescisão: - O Contrato poderá ser rescindido uni
lateralmente pelo Contratante ou bilat•.•ralmenle, atendida 
sempre a conveniência administratiYa, e a critério do Con
tratante, caberá a rescisão do Contrato independente de in
tPrpelação judicial ou extra-judicial , quando a Contratada: 

a) não cutnprir qualquer de suas obrigaJões contra
tuais; e 

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

VIII - Foro: 

I. Para dirimir as questões decorentes deste Termo 
de Contrato, f'lege-se o Foro da Comarca de lV!acapcí, Ca- , 
pita! do Território Federal do J\mapá. 

Eu. Agord de Matos Pinto. Escrlturário, Contraindo, • 
lotado na Secretaria de Ec nomia, Agricultura e Coloniza
ção. lovr<"i o presente Termo em cinco (51 vias de lgual 
forma c mesmo teor, que depois de lido e achado confor
me. \'Oi assinado pelas portes Contrat::.r.tes. pelas testemu
llhas e por mim. 

Macapá (AP), 29 de abril de 19H. 

Abemor Coutinho 
Secret. de Econ. Agric. e Colonização 

Contratante 

Pela Empresa Tupi Limitada 
Antônio Le•l Cardoso - Sócio 

Contratada 

Clodóvio da Silva Guimarães 
Testen:unho 

Sebastião Bal!eiro Ferreira 
Teste.nunho 

Agorà de Matos Pinto 
Escritu rá rio - Contratado 

G.T.F.A. - S.E.A.C. 

Poder Jurliciárw 
Justiça rios Teuitórios 

Território Federal do Am<~pá 

Juiz de D·iTeilo da ComaTca de Ma capá 
Edital de Cita( à o, cem o Prazo de 15 dias, na Fm rna A baixo 

O Doutor José Clerrenceau Pedrosa Maia, Juiz de 
Direito dJ Comarca de lVIacapá, capital do Tenitório Federal 
do Amapá, na forma da Lei etc ... 

Faz Saber a iodos os que o presente Edital com 
prbZO de I 5 dws virem, ou dele tiverem conhecimento. que 
neste Juízo corre seus trâmites um processo em que é 
<.cusado João Marques Gomes, como incurso no art. 217, do 
Código Penal. 

Sindicato dos Oficiais Marceneiros e Traba
lhadores nas I 1dústrias de Setrarias ~ Móveis 

de r~.Iaàeiras do T. F. A. 
EDITAL -:JE CONVOCAÇÃO Nq 02,174 

Pelo presenl ficam com·ocados os senhores associa
dos deste Sindical• . em pleno gozo de ::;eus dir~>itos sindi
cais a compan>cen m a reuni~o de A~sembléia Geral Ordi
nária q ue realizar· ,.r>-á dia 23 de junho de 1974 (domingo) ús 
09:00 horas em pr r·1eira com·ucaç[.o e às JO:LIO hor:Js em 
segundo com·ocac' > n:l seãe do Sindicato, sito à Av. Men
donça Júni,•r n.O 2 ;u, de conformidade com os nrtigos :i50 e 
551 da Consolida<·ã) das Leis do Trabalho para delibera
rim sobre n ~egui. e ordem do dia: 

a) - Leitura, discussão e apro\ação d a Ata da As
sembléia antcrior. 

b) - Ois cus ·o e a pro\' ação da prestação de contas 
da Diretoria. ac<.m : nbado do Relúlório da mesrr a, referen
te ao exercicio de !!73, e com o parecer do Cons~lho F1scal. 

c) - Discu~·· ·.o e ~1provação da Previ~ão Orçamentá
ria para 1975, act~l w:.cnhada com o parecer do Cons~lh J 

F' isca!. 
cl) - O que r·rorrer. 
ll:m sc trata 1do d(• assunto de suma importüncia, a 

Diretoria soli~ita o .:omparccimento de todos. 
!\!acap:l, AP. 10 c'e JUnho de 1974. 

Estatuto da 

Ag<mor Chermont 
Pre:;idente 

i\ s~ociaç:üo 

E·· por tP. 
13 de 
Clube 

Setembro 

(Coll tirnHll;;:;o elo número anit:>rior) 

§ Único - A \ ot'ldio será feita por ('hapa, não po
dendo o associado efei\or \o ta r em candidatos pertencer.t~s 
a chapa distinta . 

Art. 29 - D•,rante as reuniões de Assembléta Gentl 
nenhum assunto f o ··a ele pauta sera objeto de discussão ou 
votação. 

Art. 30 - Ne"lhum sócio poderá falar por mals de 
duas vezes sobre o mesmo assunto e, em cada uma de las, 
por ternpCl não superior a quinze minutos, salvo autor1za~ão 
especial da mesa. 

Art. 31 - E1 1 nssunlos considerados pela Assembléia 
Gera! dt: urna imp< rtúnria, a vota~ão ser pvr escrutínio se
creto. 

Art. 32 - Tem pot fim a Assembéia Geral: 
a) Aprovar <1 ' pr .:sto(ões de contas da Diretoria; 
b) f~l<>g:>r de GOis em doi& anos sua Presidênci <J, 

Presidente c vi•·e-l' r~sidcnte clu Diretoria c membros do 
Conselno Fis ai: 

c) Resoh·er c. sos de perãa;, de mandatos ou dislitui
ção de cargo, quan io eletivos; 

d) HE>~Ol\'er a .• ,untos de suma irnpurtüncia que ocor
ram por cont:J da e: ::inçào cu desaparecimento da associação 

e) Admitir SL :i os benemüito e h..,not\Hio. 
(Cont. no p róximo número) = --= ........, 

Associaçêlc Beneficente São Benedito 

Fundat..l em 25 de outubro de 1967 

ESTATUTOS 

(Con~inua~·:lo do número anterior) 
Art. V - A ,\s<<•r~i;•<·üo Do:neficente São Bl!lledito é 

alheia a política. I\~ o as• im senrlo P':!l':1titido tra tm· d~ 
as:>untos polllicos J•tt! tid<irius em su<.s r~uniü~s. 

Capítulo Il 
Art. Vl - Concli<;Õt>s p<Jra ~ótios. 
a) Preencher a proposta <l!Jl'e:>entada por um dos 

E, como tenha o Oflciill de Justit:a deste Juízo certf- sócios em reuniõPs ordinári.•s; 
[i.:ado não o haver encontndo nesta é·omarca, não sendo b) - Só sere. ccnsidcradu sócio, após a propo~ta ser 
pos~ivel cit;i-lo pessoalmente, citá-o pelo pres!!nte a com- , aprovada pela Dir<- orü•: 
parecer neste Juízo. no edifício do Forum desta Comarca ' c) - Paga nw •• to de Juia e men~ali•iade. 
sito a A \'t:nida Amazonas, n° 26, esquina com ll Rua C e!. ArL. VII - S ·rüo n~sociados toJos os .:ica .. :los que 
Coriolano Jucá. nesta cidade, no dia :.!9.05.74, às 10:00 preencherem os S€' ,lintes tcquisilos. 
h oras, a fim de ser interrogado, promover sua a) - Funciau . .Jres - os que <~ssinarem a ata da fun-
defl;sa e ser notificado dos ulteriores termos do processo, da~ão; · 
a que de\·erá comparecer sob pena de revdia. P ara co- b) ·- Contril,;.tinte :; - as pe5soas que contribuem com 
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2a via ' a memml'dad<', cuJo valor será liplv\:ado pele A~semoléifl 
ficará afixlldl!l no lugar de costurr.e. Dado e passado nesta Geral; 
cidade, aos treze dias do mês de maio do ano de mil c) - Honorá•·ws - aqueles que apresentarem contri-
novecentos e setenta e quatro. Eu, Nino Jesus Aranha buição doante sign,(icacJo srcia l - os dt-m:.Jis sócio:::. 
Nunes, escrivão em exercício, subscre\'i. S línico - t••rão voz ativa nas r euniões, Assernbléi'ls 

Gerais e direito ci • votar e se r votado os sócios quites 
.J o~É' Clemenceaü Pedro>a Mnin 

Juiz de Dil cito 
com. suas mensalid:ades 

!Continua no próximo número) 


	

