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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
Comissão Permanente de Liditação 

(Dec. (N) nº 024 de 13 de agosto de 1974) 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

Relatório fi nal das atividades relativas à To
mada de Preços nº 10/74-SOP - rodovia BR-156, 
Macapá/fronteira com a Guiana Fr.aneesa. 

Em atendimento ao ofício nº 85 1/ 74-SOP, do 
sr. Secretário de Obras Públicas, a Comissão Per
manente de Licitação procedeu a Tomada de Pre
ços n~ 10/74-SOP, para a execução de trabalhos 
rodoviários na rodovia BR-156, Macapá/ fronteira 
com a Guiana Francesa, para a realiflação dos ser
viços de estudos e projetos rodoviár.ios, a serem 
executados no trecho Macapá/ Ferreira Gomes, sub
trecho Perimetral Norte (Km 100) Ferreira Gomes. 

Após a elaboração dos 'Prabalhos, a Comissão 
Permanente de Licitação deu divulgação ao Edital, 
cujo aviso foi publicado no Diário Oficial nº 1889, 
edição do dia 12-09-74. 

Wo dia 1.0 de outubro do c.orrente ano, às 
10:00 horas, no prédio da Secretaria de Obras Pú
blicas, situado à Avenida FAB n.0 1276, na sala do 
chefe da Seção de Estradas de Rodage m, reuniu-se 
a Comissão Permanente de Licitação com o objeti
vo de receber a documentação e proposta de pre
ços para a realização dos trabalhos objeto do Edi
tal. 

Aberta a reunião e após o prazo de tolerância 
de 30 minutos, verificou-se que nenhum interessa
do compareceu a fim de concorrer aos trabalhos 
postos em concorrência. 

Após o encerramento da reunião, com a lavra
tura da respectiva ata, voltou a reunir-se a Co
missão para a elaboração do relatório dos trabalhos. 

Como resultado da acurada análise do assun
to, a Comissão concluiu que, no interesse da Ad
ministração, não seria recomendável a rea lrzação 
de nova licitação, dado as vazões :§á~icas e legAis, 
plenamenie justificáveis, expostas a seguir: 

1 - A urgência para aplieação, até o fim do 
corrente exercício, dos recursos consignados pelo 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
D.N.E.R., em convênio com o Governo do Te-rritó
rio. 

2 - A época 'de estio, propícia à execução dos 
trabalhos rodoviários. 

Justificativa: A respeito, o Decret o Lei n º 200, 

de 25.02.67, se manifesta com sobeja clarividência, 
através do § 2.0 , d a letra h , do Art. 126, quando 
diz: « § 2.0 - É dispen!'á vel a licitação: h} - nos 
casos de emergência, caracterizada a urgência de 
atendimento de situaQão que possa ocasionar pce
juízos ou c001prometer a seguranra de pessoas, 
obras , bens ou equipamentos. 

3 - A ausência de interessados a rcalizaçã0 
dos serviços mencionados na Tomad.a de Preços. 

J ustificativa ; A respeito, o mesmo dipl oma le
gal esclarece, com propriedade, através do ~ 2.0 , 

ltitra c, do Art. a 126: § 2º - É dispensá \·el a li
citação: c) - quando não acudirem interess&dos à 
licita9ão anterior, mantidas, nesse caso, as condições 
pné-esta belecirlas. 

CONCLUSÃO 

As.;im sendo e considerando o amparo legal 
coníiigurado, o parecer técnico do membro ~epre
sentante da Secretaria de Obras Públicas junto a 
esta Comissão e o interesse doa Administração, a 
Comissão Permanente de Licitação propõe que os 
serviços referidos na Tomada de Preços n. 0 10/ 74 
- SOP sejam executados através de firma espe
cializada, devidamenbe credenciada. 

Macapá, 1 de outubro de 1974. 

José de Arimathéia Vernet Cavalcanti 
Presidente 

José Airton de Almeida 
Membro 

Aládio Cos~a Ferreira 
Membro 

Cópia Autêntica 

Cópia Autêntica da ata da reunião para licitação de 
pret;os destinada à exeou\_:ão de oi.lras par a a Admlstração 
territorial, confor me os termos d o Edital de Tornada de 
Preço• nº lo/74·SOP. 

Ao primeiro d ia do mês de outubro do ano de hum 
mil novecentos e setenta e quatro, às I o:oo hora~. na a ala 
da .Seção d~i Estrada de Rodagem da Secretaria de Obra s 
Públicas, aituada à Avenida FAB, n2 U76, nesta cidade, 
reuniu-se a Comissão Permanente de Llclta~ão, presidida 
pelo doutor Josi! de Arlmathéla Vernet Cavalcanti, em 
substituição ao Presidente titular , senhor Cássio Dorabela 
Romeiro, que se e ncontra ausente do Território, e com a 
pre@ença dos membros José Airton de Almeida e Aládio 
Costa Ferreira, este em subst ituição ao membro Manoel 
Antônio Dias, com a finalidade de r eceber e julgar as pro
postas para realização sob regime de empreitada, dos ser
Tiços da estudos e projetos rodoviários, a serem execu•ados 
em prazo máximo de sessenta dias, na rodovia BR-151!, 
Macapá/Fronteln oom a Guiana Francesa, trecho M~capá/ 
Ferreira Gomes, subt recho Perimetral Norte (Km loo)/Fer
rela Gomas, com a extenaãtl aproximada de 37 Km. Aberto 
0 1 flrabalhas, pelo unhor Presidente, verificou-la que nenhum 
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eoncorrrnte compar"ceu à rPunião, havendo s ido concE>dido 
o prazo de tolerà ncü. de vinte m:n uto,, pr.~rrogado p• r ' 
mals dez, sem que se registrasse <• compórecim~:nto de qual- 1 

quer intE>rt>ressado na exect.:ção ~o~ servicos oujeto do Ed i
tal de Tcmada dd Pr·~ço s número lo/74-SOP P1•r unanimi
dade, a Comissã0 d<·libcrou encE>JTa r os t:-~bu:h os .da pre
sente r~uni ão , da qttal será e laburndo Rela tório Final para 
apreciação governllme ntal. Nada mais navendo lJ trat r; r eu, 
Ezequia s Híbei ro de Ass is, s .. cret.il rio de~ignado pe lo ""nhor 
Pres idente , lavre i a preseotte ato que stguP datada e n~
sinada pelos prese ntes. Macapá, I de outubro de 1974. 

aa ) J osé de ArimathPia Verne t C'a va lct.nt i 
.'\ ládlo Costa FerrC'irn 
José Air ton de AlmE>ida 
E-,;equias Ribeiro de Ass is 

Secretaria de Obras Públicas 
Por-tari a n ° 061/74 - SOP 

O Secretário de Obr a !. Pú blicas. u sando d as 
atribuit;ões que lhe são confuic· a~ fm lt-i, e t e ndo 
em vista o t eor do Ofício n ° 05/74-Comissào. 

R esolve : 

Designar o Engenht-iro José A tnon dt> Almei
da, Diretor da Divisão de Strviços Públic <.. s, sim 
bolo 5-C, desta Secr etaria , para sub~tituir o Enge
nheiro Manoel Antoni o D ias, Presicente da Comis
são in stituída pela P ortaria n° 056/ 74-SOP., data
da de 14 de a gosto do an o em cur~o, e m virtude 
do m esmo se encon trar em goze; de férias regu la 
ment arEs. 

Revo gadas a s dis posições em contrário. 

Secretaria de Obras Públicas, em Macapá, 1º 
de 0utubJ:o de 1.974. 

Engº F erna ndo Luiz Ramos Dies 
Secretá rio de Obras PúblicAs 

t:onslTutora Comerrcial Carmo Ltda. 
CH AMAD A DE EMPREGADOS 

A Construto ra Comercial Ca rm o Ltda ., con v i 
da os senh or:es Paul0 Ma rt ins dos Santos, Ca rlos 
Ro .::en do Pinheiro e Mariano Lima d os Santos, a 
reassumir em s uas fu nçõas n es ta firma no prazo de 
tr~s {3) dias, sob pena dA alí nfa «h do art igo 482 
da C .L.T. 

Maca pá, 05 de outubro d ~ 1974 
W alter Perei ra do Carmo 

Poder Judiciário 
Justiça dos Territóri r s 

Territ ório Federal do Amapá 

Juiz de DirPito da Comar('rt de J}Jacnprí 
Edital d e Ct taçào. cem o Prazo de 15 di a~ . na Forma ,\b<>ixo 

O Doutor Hubens Baptista de Ollveira , J uiz 
Temporario da Comarca dE> Ma capá, Capital do Terri túrio 
Federa l do Ama pá, na forma da Lei etc .. . 

Faz Saber a todos os quE> o pre~ente Edital com 
prazo d t:: 15 dias virem, ou dele tiver E>m conhecimento, que 
neste .Juízo corre seus trâmi tes um pro~.:esso em que é 
acusado Osana da Costa Tolosa. como incurso no art. 331 
do Código P enal Brasileiro. 

E , com o tenha o Ofi cirrl de Justiça deste Juízo ce.-ti 
ficado não o haver encontrado nesta Coma rca, não ~e :~dn 
poss ível cit ~t-l r. pessoalmente, citá-o pelo presente a Cf'm
parecer n~ste Juízo. no edifíc io do Forum desta Comr.rcn 
s ito à Avf.mida Amazonas, nQ 26, esquina com a Rua C e l. 
Coriolano Juca, nesta cidade, no prazo de 15 dias ar ós a 
publicação, a fim de ser interrogado, promover saa 
defesa e sPr notificado dos u lteriores termos do proce r, so. 
a que deverá compur ecer sob pena de revelia. Pare co
nheciml·nto de todos é p::. ssflcto o presentf' Edita l, cuja 2" vin 
ficara afixada no luga r de cost ume. Dado e pa~sado n e- sta 
cidade, ao.> a uatro dia s do mês cte outubt·o do ano d<' 
mil nove(•pntos e seten ta E' quatro. F:u. Nino Jesus Arilnha 
Nunes, e~cri vão em exercício. sub~crP\'i. 

Rubens Ba pt'sta d E> Ol ivE> ira 
J u iz Tempor{Jl'io 

Secr<.,ta ri;\ dE' Educação e Cultura 
AS SEADE/SOAC 

Aprovo: 

Arthur Azevedo Henning 
Governador 

- Contrato n.0 016/74-ASSEADE/ SOAC/SEC 

Empenhos nº s 1.973 e ::1. 187 

Cr$ 8.855,00 

Cr $ 3. 795,00 

Termo de Contrato que entre si celebram o 
Governo do Território Federal do Amapá, re
presentadfi pe la Secretaria de Eàucat~ão e 
Cultura , por este Instrumento denominada 
Locat ária e a Prelazia de Macapft, que passará 
a denominar-se Locador (a), acordam pel o pre
sente Termo de Contrato, ceder, me diante 
aluguel, um Imóvel de iua propriedade, mediante 
a s Cláusulas e condições seguintes: 



3a -feir:l, r. rJ~ outubro de 1974 

Clnu~ula P rimeira -Da Ces~ão. Lc cli;}Zac;ão e ! :

nalidade do Imóvel 

O (a ) Lncador (a), cede c: Locatária. mediant .. aiUt:'·•·l. 
um imóvel de sua legítima propriedade. !oc.:alizHdo em Porto 
de S:mtana/ Macapá com n finalià!ld<' dP ~er?iJ' :'fT:l fur cio
nnn,Pnto do seguinte E~taliel ~·cimento o e h.t,~, .. t-: G1 úi;u 
EscPia1· P3roquial «Porto de J.I:Ié>capÍJ>•. 

Pa1.:grsfo P r imeiro - Fica a Cor rdPna ç.~o le Enslroo 
rlr• 1.0 Gra u. cc m a respc n ;:abilidnde de r Pgu,nr. entl r os 
probl .,mas ~.dn in i ~tr<> tivcs e dc.:tntes, visando urn -r::-erfclto 
fur,cionan,.,ntc técnico-pPdagógico do Eft?b!'lc:>cimento, bt>m 
como o f r·rr-edmentu de m.;teri :JI de Lo.>surr o e Pqu ip<J
mE'!llo escolar, mantendo p:· r a i~l'n . (:ermauellle cu• tato 
com o Núcleo de Apoio /.dn dni·tra livc d;, SZC/ :Setor ctP ' 
!Viatt· ri a l. 

Pat ilgrnio St>gundo - As dt·il.-~,rJ: r·t·ias 'ltii izin :.'1~:. 
FC'l"fio ~ 1 ugH dtu: ao cust e.; urP\nrilt e qt' · ~ c;;J,'f ~ t':-tt:"il e-h· 
c·id <>~. lOnformr mapas f' i1 C:l!I11P.hados a .Se..:1 .-t r.na de J\d-
m inistraçãr. e Financo~ --- S/> 1 Mra \' é ~ do Ofícin n ° 
8l7/~4-SOAC/r.SSEA DE/SEC, dr ::8, 05/19~ 4 . t> q u adn, 
segu: nt1-: 

------
EST R TJTTJRA c u s T o 

lO mPSE'S 

MADETR A ALVENARIA 1Mar. 'Dezl 
Cr$ - Cr$ 115,00 

11 12.n:lo. ro 

?i! rágJ'é!fo Terceiro - O v~lor da Nota de Empenho 
pa r<J ccbertura deste Contrato, fui ObJeto d o O ficie n." 
827 /74- t'\SSEA DE/SU ACt SEC . ct.- :!8/05/ 1974, com rlcm ons
trntivc ~ jas dependências utilizáveis , bem como !'eu cnsto 
un1t:1rw. par a estrutura em alvenaria e madeira. 

Cl&usula Segunda - IJo p razo dP l rca~ ãu 

O prazo de locação e vigê ncia ·lt· presente Contrat o, 
t Nminará c:>m 31 de dezembro e com P(ei• o rc:>tro&tivo a 
partir de 1.0 de m;;orço de J 974 

Clá u sula Tercdrét - Do aluguel e a locaí;ã .., à;, t!npesa 

O aluguel mensal, ser á de Cr$ 1.265,01) (hum n'il . du
zentos e ses;-enta e cinco e~·uzeiros) e p:Ha 1101 weses de 
CrS 12.650,00 (doze m il se iscen tos c cinqüenta cruzeiros), 
confnrme Not~s de Empenhos ab:~ixo, emitida~ pela Secre
taria di' Administração e F'inançfls - S AF: 

-----------------,------ ··------
1 Programa. tlemento de 

Empenho I Data Valo r I des;:>esa e fonte de 
N.0 I Cr$ r ecur sos 

1.973 1 19/06/74 I 8.!l55,0U I AP/0901.204-3.1.3.2 /FPT/74 
3.187 09/08/ 74 3.795,00 APt 0901.204- 3.1 3.Z.1FPT/74 

!soMA .. ... ,l2.65o.oo j 

Cláusula Quarta - Da 
Manutençilo 

Lccacão, Sublocação e 

A Locat aria não poderá locar ou sublocar em parte ou 
todo o imóvel ora cedido mediante a luguel e objeto deste 
Contrato, sem o consentiment o previa do (a) Locador t a), e se 
compromete a manter o prédio nas condições de h igien iza
ção e habite-se como o r ecebeu, para as>im restituí-lo ao 
(a ) Locadcr (a), findo o pr<.zo dP v !gi>nci :~ rle~te Cont rr.t o. 

Cláusula Quinta - Da Execução da~ Despesas 

As des pesas re f~rida s na cláusula Terceira. com 
efeito r e troativo,a p<:>rtir de 1 º de Ma rço de 1974, se1 ão 
exc:>cutadas pela Se~retari a de Admini~tração e Finanç;;s -
SAF, atr avés de sua Divi~ão de Finnnç:1s -- DF, mediante 
emissão e remc:>ssa de recibo próprio, pela Secret aria de 
Educação e Cultura -- SEC, f icando as despesas de água e 
luz por conta do (al Locador (a). 

C láusul a Sexta - Da Er tregn elo Imóvel pelo (A) 
Locador (A) 

O (a) Locador (a I, fica na obriga cão de entregar o 
prédio à LocatRria, objeto deste Contralu. ~m perfeit;.s C0!1-

di\~Ões de hfgfentzação e h:Jbitabilfdade, sem o que implica
rá na rescisão deste instrumento, sem pagamento de qu;,t
quer indenização ou mu lta , a con1::tr do pn zo c1 v igência. 

3a pág 

Cláusula S(tirr.a - Da R ~novaçi'io ou Prorrogaçfo 

Findo o pr azo de locCl ção compre end ido en tre 1° de 
m:m;o e 3J de dezP m blU de 19'14, podf'rá este contr ato se r 
renovado ou prorrogacio, ~Ee assim ronvier as partes aontra
ta nte e q~1e poderão de corr.um 1:cordo, modifica r em parte 
ou em tudo as condiçürs nele contidas. 

li~u::,ulu Olta\·a - Da Devolução das Chaves 

As chaves do predio ora cedido mediante aluguel, 
~"rf 0 dt"vo l" 'd:1 s pela Loc;;titria, findo o prazo de vigência, 
c:>m 31 ôP. tle7embro de 1974. 

C!áu,ula Ncna - Da Rescisão 

r J niio t Lmt-rimf'nlo rla.:; obrigar;õe~ definid a s neste 
i "~1 , .. mPi rto. lmplicarf; em ou a denuncia e l!OnseQl!Pnte res
~· h::io por q u:.lqu<'r das pr rtes contlD I ~Jntes. 

C' l;.u,u la D( c.: i ma - Dns Questões Jt!dlciárir s 

Para didmir qu;; isqu r r duvida~ s urgidas d 1rante a 
vig~tJ~ in d.· st<! Contnno, fica eleito, de cc.rn um «•·o rdo, o 
Forum r' a Con:a rca de Macapé . 

E por e~t'l rem assim de aC'ordo, a Loc.:atári r e o (a) 
Lnc~dor 1>'~), r-.tific.:a m u pn·sente Contrato, firrnaJ ,do-o com 
S'J < s aRSiPaturas e r ubricandc tod r s a :> suas folha ~'. na pre
st-'nça dt• duas 121 testemun has , que igualmente o < ~sinam e 
r u brH':Jlll, aos 103) d e &t-tembro de Hum mil , nove centos e 
setentu e q i,:,t r" 119741, sendo c:>ste docume'1to re< igido e m 
cinco (5) vi o~ de igu;;l teor e fonr;a, 

Muc<Jp ·• -A?, 03 de setembro de 1974. 

Dr L PO n&rcl o Gomes d e Car valho Leite Nt·to 
$ecr ... tario de ~ducaçâo e Cultura 

p/Locat:'.ri<l 

Dom J •,sé Marit:1no 
Locador tAl 

TP~temunhas : 

João Lourenço du Silvr~ 
.-\ss,.sso r de Orçamento, :\ValiHção e Control <> 

Mary-Nancy Jucá Leite 
Assistente :le Orç.1mer.to, Avahação e Contr le 

---..... -~-----------"""'~~~- --~~ 

Secreta tia de Educação e Cuitur éJ 

ASSEAOE/SúAC 

Aprovo 

Arthu r Azevedo H• nning 
G overnador 

Contrato n° 022/ 74-ASSEAI )E SOAC/SEC 

Empenhos n º s 1.965 e 3.182 

Cr$ 3.220,00 

Cr$ 1.380,00 

Termo de Contrato que E- ntre si cel r·bram o 
Governo do Territórir. Fedt>ral do An apa, re
presentado pela Secreta-ria cte EducHç< o e Cul· 
tura. por este in strumento denominadG L (!cata
ria e a Igreja Batista Memo rial de Ma~aps, Que 
passará a denominar-se Locador (a), acordam 
pelo presente Termo r.e Contr a l t', ce•le r , me
d ia nte alugue l. um imóvel de sua propr i('!dade, 
mediante as CtáusYias e condições H~gufntes: 

C' láu~ ula Primeira 
dade do Imóvel. 

Da Cessão, Localização e Finali-

O ta) Locador (a), <'ede :n Locatá ria, medinntr aluguel. 
um imóvel de sua legitima proplieciade. locailzadu à Rua 
Leopoldo Mat hado , nY 3233 - Bairro do Trem. c• r.1 a fi 
nalfdade de servir pata funcionamerto do seguinte <!Stabe
lc:>clmento de ensine: Escola Agrupada «Batista Memor ial de 
Maca pá». 

Parágrafo Primeiro - Fica a Cf'ordenação de Ensi
no de I~ G r au, ::om a responsabilidade de 1 egulam entar os 
problemas adminis trativos e docente~. visando um perfeito 
funcionamento técnico-pedagógico du Ystabe l ~>clmr ntn , bem 
como o fornecimento de materia l de con~umo e equipa
mento escolar, mantendo flara iSd ••, 11ermanente contato 
c J m o Núcleo de Apoio Adminbtrativo da S~C/ ' etu:· de 
Material. 
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Parágrafo Segundo - As dependências utilizáveis, 
serão a lugada s ao custo unitario e quantidade es tabelecidas, 
conforme map~;~s encaminh:!dos a Secretaria de Adminis
tração e F inanças - SAF, através do O ficio n2 827/74-
SOAC/ASSEADE,SEC. de 28/o5/1974, e quadro seguinte: 

ESTR UTURA 
-,-c U S T O 

MADEIRA 
Cr$ -

ALVEN;\RIA 
Cr$ 115,00 

4 

10 meses 

(Mar./ Dez) 

4.600,00 

Pa rágrafo Te rceiro - O vnlor da Nota de Empenho 
parn cobe rtura deste Contrato, foi objeto do Ofício n° 827 I 
74- ASSEADE/SOAC/SEC, de 28/05/ 1974, ce m demonstrati
vos das dependê ncias utilizáveis, oem como seu C'usto uni
t ário, parll estrutura em a lvenaria e madeira. 

Cláusula Segunda - Do Prazo de Locação 

O prazo de locaçãil e vigência do presente Contrato. I 
termln~rá em 31 de dezem bro e com eft'ito retroativo a 
partir de 1.0 de março de 1974. 

Cléusula Terceira - O Aluguel e Alocação da Despesa 

O alugue l mensal, será de Cr$ 460,00 (quatrocentos e 
sessenta cruzeiros) e para ( 10) meses àe Cr$ 4.6oo,oo 
(qu11tro mil e seiscentos Cl'uzelros), conforme Notas de Em
penhos abaixo, emitidos pela Secretaria de Adminis tração 
e Finanças - S A F: 

Empenho 
N~ 

Programa. elemento de 
despesa e fonte de 

recursos 
Data Valor I 

--------~------- ------+-----------------------

1

19/o6/74 1 3.22o,OI'l I AP/o9ol .2o4- 3.1.3.2/FPT/74 
o9/o8/74 J.38o,oo AP /o9ol.2o4- 3.1.3.2/FPT/74 

1.965 
3.1 82 

--------~-~--~~----~--~------

!soMA ..... ~ 4.6oo,oo I 
Cláusula Quarta - Da Locação, Sublocação e Manu

tenção 

Cláusula Décima - Das Questões Judiciárias 

Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas durante a 
vigência deste Contrato, fica eleito, de comum acordo. o 
Foro da Comarca de Macapá. 

E , por e!'tarem assim de acorde, a Locatária e o (a) 
Locador (a), r atificam o presente Contrato, firmanào-o com 
suas assinaturas e rubricando todas as sues folhas, na pre
sença de duas (2} te&temunhas. que igualmente o assinam 
e rubricam aos (03) de setambro de hum mil , novecttntoa e 
setenta e quatro (1974), sendo este documento r edigido em 
cinco (5) via s de Igual teor e forma. 

Macapá-AP, 03 de sete mbro de 1974. 

Dr. Leonardo Gome!: de C'arvalho Leite Neto 
S"!cretá rio de Educaçlio e Ct>ltura 

p/Locotárla 

André Pereira da Graça 
Locador (a) 

Tes temunhas: 

João Lour enço da Silva 
Assessor de Orçamento, AvaliaçAo e Contro le 

Mary-Nancy Jucá Leite 
Assistente de Orçamento, Avaliação e Controle 

Estatuto da Cooperativa dos Avicultores do 
Território Federal do Amapá - COAVIAP. 

Aprovado pela Assembléia Geral, reallzad11 no dia 27 de 
outubr0 de 1.973. 

(Contlnuaçlo da número anterior) 

Parágrafo Únleo - Psra efeito de verificação do 
«quorum» ae que trata este a rtigo, o número de asaoclados 
presentes em cada convocaçio, se fará por 1uas autnaiuras, 
seguidas dos respectivos números de mstrlcula, postas no 

A Locatária não poderá locar ou sublocar em par te 
ou todo o Imóvel ora cedido mediante aluguel e objeto 
a este Contr&to, sem o consentimento prévio do (a) Locador 
(al, e 1e compromete a manter o prédio nas ccmdlções de 
higienização e h abite-se como o recebeu, para assim resti
tui-lo ao «a» Locador «a », findo o prazo de vigência deste 
Contrato. 

, L ivro de pruen~a. 

Cláusula Quinta - Da Execução das despesu 

As despesas referidas na clá usula ter ceira, com efeito 
retroattve a partir de 1.0 de março de 1974, serão executa
dAs pela Secretarie de Administração e Fina nças - SAF, 
através de sua Divisão de Finanças - DF, mediante emls
slio e remessa de recibo próprio, pela Sec retaria de Educavão 
e Cultura - SRC, ftcanl!lo as dupesas de igual e luz por 
conta do «a» Locador «a». 

Cláusula Sexta - Da Entregs do Imóvel pelo (A) 
Locador (A) 

O (a) Locador (a), fica na obrigação de entregar o 
prédio à Loeatárfa, objeto des te Contrato, em perfeitas con
dições de hlglenlzaçAo e habitabilidade, sem o que Implicará 
na rescisão deste Instrumento, sem pagamento de qu!Jlquer 
lndenlzaçlio ou multa, 1 contar do prazo de vigência. 

Cláusula Sétima - Da Renovação ou prorrogação 

Findo o prazo de Loaaçáo, compreendido entre \.0 de 
março e 31 de deze mbro de 1974, poderá este Contrato ser 
renovado ou prorrogado, se assim convier as partes contra
tantes, que poderão de comum acordo, modificar em parte 
ou em tudo 111 condições nele contidas. 

Cláusula Oitava - Da Devolução da1 Chaves 

As ehaves d o prédio ora cedido mediante a luguel, 
serão devolvidai pela Locatéria, findo o pr azo de vigêneia , 
de Jl de dezembro de 1974. 

Çiáuaula Nena - Da Reschão 

O ale c:umprimento da s obrigaoiSes definidas neste 
ln1trumento, Implicará em sua denúncia e oon1eqllente 
re11lsle, por qualquer da1 partes contratantes. 

Art. 21 - Os trabalho• das Assemblétas Gerais serão 
d irigidos pelo Presidente , auxiliado pelo Secntlrlo da Coo
peratlv&, sendo por aquele convidados a participar da Mesa 
os ocupantes de cargos sociais preaentes. 

§ I~ - Na ausêacla do Secretário da Coopera tiva e 
de seu substituto, o Presldenttl eonvidará outro associado 
para secret ariar os t rabalhos e lavr ar a r eapec,lva Ata. 

§ 2.o - Quando a Assembléia Geral não tiver sido 
convocada pelo Presidente, OY trabalhos serão dlrlaldos pelo 
associado escolhido na ocAsião e secretariados por outro 
convidado por aquele, compondo a Me&a doa trabalho~ . os 
principais Interessados na sua convocação. 

Art. 12 - Os ocupantes de cargos sociais, como 
quaisquer outros associados, não poderão voltar nas de
cisões sobre assuntos QUt! a eles se refiram de maneira 
direta ou indireta, entre os quais os de presta~ão ele contas, 
mas não ficarão pr ivados de tomar parte nos reapee\lvos 
debates. 

A1•t. 23 - Nas Assembléias Gerais em que forom 
discutidos os Balanço das contas, o Pre1idente da Coope
rativa, logo após a leitura do Relatório do Conulho de 
Administração, das peças oontãbel a e do Parecer do Con
selhe Fiscal , solicitará ao Plenário que Indique um associa
do para coordena r os debates e a votação lia Matéria . 

§ 12 - Transmitida a direção dos trabalho•. o Pre
llldente, Diretores e Fiscais delxarie a Mesa, permanecendo 
contido, R O recinto, à dlspo•lçio da Anembléla, para 01 

e1clanclmentos que lhes forem sollcltadoa. 

§ 22 - O Coerdeaador Indicado u colharé, eatre 01 
associados, um Secr11tário «ad-hoc• para auxiliá-to na re~ 
àaçio das dealsões a serem incluldall na A\a, pelo Se
~:retãrlo da Asilemb!8ta. 

(Conth,ua n@l próxlme número) 


	

