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ATOS DO PODER EXICUTIVO 
!Nl n~ OH de 30 Je outubro de 1975 

Delega competencia aos Secret!'triM de Governo 
dP.s' a UnidacP p11ra a~sinnrem cünvénios ou cnntratr.~ anm 
eu(idllóPs públieas ou pri\·actas. 

O Go\:ernador do Território Ftorleral do Amapfl. 
usando dlls a tribuições que lhe confere o artigo 18. item li 
e X V li I. do Decreto-Lei n.0 411, de (,!J dP jbneiro de 1969. 
combinRdo com o nrtit;o 12 do Deereto. LPI n ." 200. de 2õ 
rle fevrreir(l de 19fl7. 

R ESOLVE: 

Art. 1° - Dele.((:lr aos s~crPtários de GovPrno dt>~t:l 
Unidade cornp<>tência p;,rll '•ex-vi» do rlisposto no Decreto 
n ° fl2.4nO, oe 25 de mar~·o de I!JbR assinarc>m convênio~ ou 
cont ra tos com entidades p(;blicas ou prindas desta ou dt> 
outras UnidadPS federadas. 

Art. 2.'' - Fica. a parti!' rles ta d:lln , r evoc:ado o De
creto (E) n° OO'i, dP 10 de março de l!lí5 e demais dispo
siçÕPil em contl'ário. 

Palãcio do Setentrião, em l\1acapá, 30 de outubro 
de 1915. I:G." J& f\epubll;:a ~ 33.0 àH Cti<.çciu do 'i:t' l'ritJrio 
Fed~ral do Amapé. 

Arthur Azevedo Hennin~ 
Governador 

Domício Campos de Magalhães 
Sec. Int. de Adm. e Finnn~·as 

Julio Armando Horna Cantell1 
Sec de Econ. Agric. e Colonização 

Luiz R ibeiro d e Almeida 
Sec . de Educ. e Cultura 

T en. C e!. Int. José Indio Machado 
Sec. de St-gurança P ublica 

Manoel Antonio Dias 
Secretario de Obras Publicas 

Dr. F ram: Rulli Costn 
Sec. da S. A. Soeial 

Interino 

( P) n.co 0869 de 30 de ouaubro de 1975 

O Governndor do Território Fedt-ral do Am11pá, u~an· 
do d'ls atribu ic:ões que lhe são conferidas em Lei , e tendo 
em viJla o que consta do Procesm n ° i317 75- GAB. 

RESOLVE: 

Art . 1.0 - Designar Fernando Dia~ de Carvalho, Di
retor da Divisão de Ação Social, simbolo 5-C; Ana Bárba
ra Andrade Santos. Cheia do Setor d e Organização Admi
nistrativa. símbolo 7-C e Ubiracy de AeE:!vedo Plcanço, 
P rofPtsor de Práticas Eàurativas, presidente e membros 
l't>IP!'Ctivamente, da Comi~são encarregada do e~tudo obJe
th·a tid o à im plant açã:> dPs PwLer:tros em Macapll e nos 
mu~icfpios de Amapá, Calçoene. Oiapoque e Mazagão, para 
vlnJar!'rn da sede de ~ua3 alt·ibuic;-ões - MACAPA - ate 
~~~ localidades aci m<J mer cionadas. a fim do darem cum
prim~nto ao Decreto <P) n.0 0814, de 08 de outubro de 
1975, no perfodo de 24 a 30 do corTente mês. 

Art. 2.0 - Revogadas aa di~posições em contrario. 

Paláofo do ~at&ntrião, em Macapã, iA dli outubro de 
1975, 86" da República e HP da CriaQiio do Territorio F~d•
ral àG Amapá. 

Art hur AZe\·edo Heanlng 
GoverJiador 

IP) nº 01170 de ~I) dt> outubro de li 75 

O GC\·ernador do Território Federal do Amapa, 
u~ando das atr!bui<:Õe~ qu€' lhe são conferidas em Lei. 

RESOLVE: 

Art. 1.0 
- Designar os Economistas Walter Silva 

Pacheco, Chefe da As:;essor i:l Técnica e atual Representan
t e do Governo do Te rritório do Amapá, na Junta Adm i
nistrativa da ACAR-Am11p:1 e Nelson Benedito Salomão d e 
Santana da Tabela de Pessoal Especialista Tempor ário, 

r para vi;~jarem da sede dt> suas atribu ições - Macapá -
até Bel!'>m capital do E~ta do do Par á, no trato de assu ntos 

' do intPresse da Admini~ trar;ão amapaense, n o período de SO 
de outu bro a Iº de nove mbro do corrente ano. 

Art. !9 - Revogndas as d ispos iç-ões em contr ário. 

P~ládo do Sdeotrião, em Macapá, 30 de outubro de 
1975, 86.0 da República e 33.o da Criação do Terr itór io Fto
deral do Amapá. 

Arthur Azevedo Henning 
G overnador 

IP) n 0871 de 30 de outubro de 1975 

O Governador do Território Federal cio Ama pá, de 
acordo com o a rtigo 12, item III, da Lei nQ 1711, d e 28 de 
outubro de 1952, RESOLVE, 

NO M F: A R: 

O Doutor Rubens de Baraúna, funcionár io da ACA R
AMAPA, posto à di~posição do Governo do Ter r ibóvio F e
dera l do A ma pá, para exercer o cargo iso+ado d e provi
mento em comissão de SecrPtilrlo de Saúde e Ação Social, 
do Quadro de F u noionarios do Gove rn1o1 desta Un idade , a 
partir de 03 de no\•embro do corrente ano. 

Pslácio do Setentrião. em Macapn. 30 de outubr.o de 
1!175, 86° da República e 33° da Criação do Territór io Fe
deral do Am!3pá. 

Arth ur Az~vedo Henn!ng 
Governador 

(P) n n 0872 de 30 de oulubro de 1975 

O Governador do Território Federal d o Amapá, 
usando das atribuições q ue Ih~ são conferidas err. Lei , e tendo 
em vista o que consta do Processo no 2548/75 e 2559/ 75-SAF. 

RESOLVE: 

Ar\. l P - Designar Raul Clen1ente Paulo C.:alins , De-
r senhista, níve l 11-B, lotado na Secrc>taria de Educação e 

Cultura; Marin Olga de Me lo Perei ra, Escriturária, nfv e l 
10-B, lotada na Secretal'ia de Obras Públicas e Enildo Lopes 
do Amaral. Datilógrafo, nível 9-B, lotado na Seore ta ria d e 
Administ ração e Finanças, todos d o Quadr o de Funcionár ios 
do Go,·erno deste Território. pa ra, sob a presidência do 
primeil'O, constituírem a Comlsale de Sindicância encarre
gada de apura r possivels irregularidades aciministrathras 
ocorrtdas no Serviço de Imprensa e Radiodi fusão do Amapá 
!SIRDA). 

Art. 29 - Revogad;,s aa disposições em contrá rio. 

Palaclo do Setentrião, em \T;~ca pa, ao de outubro de 
1975, 86.0 da Repúbl ica e 33.0 Üi• riação do Território Fe-
deral do Ama pa. 

Arthur Azl'vedu H<·nni nl{ 
Governador 
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As R<'parti~·õr ~ Pública ~ 
Trrritoriair; dP\'C ~,. • ~emrtc · 0 

e>xpedientP dt'st_ir.::dn ú publi
cação nc~tr ll!AHIO OFICI \L 
diariamPntc at{' as ! S:OO l!orac:.

1 

EXPEDIEI~rrE 
As Rrpart iç·õcs P ·,;,licas 

cingir-s o Ú!< 11 ss il!:.: ~uras 
I uai~ r< H'l\'a da s at& 23 dr 
fL'\'l'H':ro ctr ca.ia ano e its 
in i 'in1l . <·m qu~\lquN época 

IMPRENSA OFICIAL 
....:::::r~ 

DrHE [ OR 

I 
pelos úrgiio~ compt•tentes. 

A s rcclamaçõt-!1 pNtin "n-1 
trs ú matériu rt-tribuída nos 
casos dl' erros ou omi~sõl's. l 
devprão ~f'r formuladas pC>t' 1 
escrita, a :-kção d<' H.cdaç:i0. 
das 9 ús 12:00 homs. e oa;.; 
15:00 ús 17:00horaR, no tnft'-.i- 1 

mo até 72 boras após a saída' 
dos órgãos oficiaiH. 

-{'urlo,r.,· dP Andrade P(JN/f)s 
~~ 

A fim de po~~ibili1ar a 
i' l'flh•~>~>.'l de> ,·alore,; acompa
uhadvs <k csclart'cime>ntos DIARIO OFICIAI 

Impresso nas Ofil'inas la Ir 'pn n"d OZid:1l quanto a sua aplica·~ãu, soli-

1 
citamo:; uspm os inlc•russados 
p.'tft'l'r>llCia,nenl(' ClJt'<jUC OU 

1\JACJ\PA - '1 '. F. ,\MAPA 
....::7'#~ 

ASSINATURA S 
I 

\'a Ir posta I. 

Anua l Cr~ f5ll.OO Os suplemrutos às edi
ções dos órgãos oficiais só 

Os origimtiR de,·eriio f:cr 
datilografados l' aufpnfi('ados, 
I'cssah·adas. por quc>m dr di- . 
rcito msurus e rmt•ndas. 

St.mestra l. . << 23,00 
sr rorn(•l't'fào ao~ a%ínantes 
que as F.olicii!HPm IHJ ato da 
:l.; ·Üll:lf li J'a 

Trimestral . « 12,50 
r\úmcro avulso . . « 1.00 

~-~ 
• P.RASILIA- E~te Dbrio Ofic:al c encontraria para leilu- 1 O [nncion:irio público fl'-

Excctuadas as para o c>x- , ra no .S<dào 1'\acionnl e Int .:'rnadonal da Impn n~a ci:t 
!Nio~, <]Uf' sc:iio s c m p r l' COOPEH PRESS. no «I n1~ 1lia Impprial Holl'l •. 
anua1s aR as:-;maturas pod<>r- . . . , . --.-----::-

Jeral. tNá um desconto de 
10°0. PJt'n fr.zl'r jús a c·~te 
dc,conto. dt•,·cra provar esta 
conrli<·uo no ato da assinatura. SP-ão tomar, (•m qualqupr I I'ara r~' J!ll_ar aos aSSJ!lall- A:m~ d_l' ~·\' I ta r :-:nluça_o 

época, por st•is mc>:<es ou um ' tPs a ve;·:ll' a\·ao do prazo de, de coutmutdae!C' no r"t:Pl.ll
a no. j ,-~Jlitla<k 1k suno:; assinaturas. menta do.;; jorPai.;;, cle\·rm 

O custo dl' eada P\.emplar 
atnbarlo dos órgãos ofil'iai'l 
será. na '('IH!a antl«o acres
cicia de Ct'$1,00 RC do mesmo 
ano. P rl e Ct·$ 2,00 por ano 
decorrido. 

na partP >:upprior do rnt!NP- os a~.;inantc·s provid('ndar tt 

As assinaturas vPnridas 

1 

ço Yiio impr,•sso. ~ os nlinwro ; r espl'cliva I'<'IHH'ai,'Út> eom 
poderão srr SURJH'nsas sem do ta liio tlt> reg-istro o mf•s c I antccl'd('ncia míni ma fie trinta 
aviso prévio. o uno Pm fJlll' liiH.Iará. (:lO) clins. 

Con/1·(llo de Emprrilada 
Termo de Contrato de Empreitada Global para 

a re~uperação de uma ponte E-m madt'ira de lei . 
que entre si celebram o Govemo jo Território Fe
deral do Amapá e a firm a Err.preiteira Tupy, na 
form a abaixo: 

I - Pl'eâ mbulo 

1.1 - Oontratant .. s : Governo do Território Fe
deral do Amapá, a seguir denominaria simples men
te Contr.atante, e a firma Empresa Tupy. dora~nte 
denominada Empreiteira . 

1.2 - Local e Data: Lavrado e assinado nesta 
cidade de Macapá, Capital do Território Federei do 
Amap~ . no edifi~io sede do Governo Tem itJorial, 
Palácio do Setentrião, aos 17 (d PZe.s~ete) dias dC' 
m ês de outubro do ano de 1975. 

1.3 - Representantes: Representa a Contratan~ 
t e o Ex'1'!o. Sr. Governador Arthur Azevedo Heninng 
e a Empreiteira o sr. Antonio L eal Cardoso, ge~ 
rente da em p res&. 

1.4 - Sede da Empr~itei r a: A Ernpreitl'ira tem 
sede de sutllõ atividades em l\Jacaná, Capttal do 
Território Ft!deral do Amapá, à Av. Ataide Teive, 
n.0 585. 

1.§ - Fundamento do Contrato: O presente 
Contrato deconre da decisão do .:;r. Gov.,rnador 
que autorizou a contratação d'l obra com di-;pensa 
de licitação, tendo em vista ~.> informações contidas 
às fls . 05 do processo nº 701 /75-SOP e apoiado no 
Ar1t. 8º, ite m VI, do Capítulo II do Decreto n º 
73.140, de 09. 11.73. 

2 - Objeto 

2.1 - N aturt>za dos Serviços e Forma de sua Exe
cução: O objeto deste Contrato é a execução pela 
Empreiteira, em .11egirne de empre1tada g lobal , dos 
serviços d e recupera-ção d e 212m l e reconstrução 
de 8ml da ponte das «Sete Ilha S>J, em estrutuxa de 
m adeira de h·i lú<:a !izada na Rodovia BR-156, sobre 
o rio Calçoene, obed~cidas as normas técnica!!, es
pecificações, plantas emanadas pela Secretaria de 
Obras Públicas. 

2.2 - Mão-de-o-.ra: A Empreiteira obriga-se a 
exec\itar os serviços emprega ndo mão-de-obra de 
boa qualidade. 

2.3 - Alteração do Projeto, Omissões: Qual
quer alte ração do projeto ou adoção de dire~rizea 

té cnic~s não con~tantes do projeto, da planta e das 
especiHcações . assim como os acréscim0s de sP.rvi
ços quando SUf,eridos pela Empreitei ra, dtpenderão 
sempre de. prévia e escrita a provação dn Contra 
trl'ltante, reser va n do-se a esta pmám, a Íaculdade 
de dar solução aos ca30S técnicos omi'>SC!: e de 
introduzir modi.~irações sem El Uência da Emprei
teira. 

2.4 - Fiscalização: A i1scalização dos serviços 
será feita ,)Or engenheiro designado pela Con tra
tante e a Emprelteira deverá manter um engenhei
ro para representá- la em matéria de ordPm técni
ca e suac _relações com a f scali:t.o~ção no ser..-iço. 
Os mestres de verão !ler pess0as de experiência e 
id0neidade técnica e pessoal comprovada e estarem 
h a bilitadus a pre!'tar quaisqut"r e sclarecimPntos so
bre os serviços. Obnga-se ainrla mais a E mpreitei
ra a facH•ar, de morlo a mplo e completo , a ação 
do fiscal, permitindo-lhe livre acesso a todas as 
p~1 tes dos serviços . Fica entretanto, resaalvado que 
a efetiva ocorrêncie da fis0aliznção não exclui nem 
r estringe a respon~abilidade da Empreiteira na exe
cução do SPrv)ço que d.-vera apre~enta r perfeição. 

il .5 - Da Açã0 F is caliz d1.ru: O fi~cal da Con
tratante te:-a amplos podere-s para. mediante ins
trução por escrito: 

a) - Exigir da Empr~.riteira a imediara 1 etira
da de engenheiro!' , mestres e oper1r ios qué emba
r.ac.-m a fi sca lização, ~11bst ituind0-os dentro de 48 
horas, caso não ate1 d!lm a ~eus prdidos ou sua 
perma nê ncia no sei viço seja considerada ir.con ve-

' niente; 
b) - Sust u qusisq u~"r serviços executa d os em 

desacordo com a boa técnica e exigi r sua r•epara
çã(• por co1ta da Empreiteira; 

c) - Exig;r da En'preitPira tvdos ns esclare
cimentos nPces~át ios ao perfo:ito conhecimfnto e 
controle d os serviços; 

d) - - DetNmínar ordem de prior.o;dade para os 
' serviços; 

e) - E-x)gir a utilização de fe rramentrs e equi
pamentos além do~ quP. estlvPrem em serviço, des

' de c1ue considerados necessá rios pela Contratante. 

3 - Responsabilidedes da Empreiteira. 

3.1 - Generícas: Além dt•s casos comuns, im
plícitos ou expr~ssos aes~e Cont{~\o, nas especifi-
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caç:")es e nas Le;s :.'p!icáveis à espéci:·. cabe exclu
siv&.r.1ente, à Empreiteira: 

a) - Contratar todo o s~u pe~~oa l , observar 
e a•;s"Jmir o~ ônus decorr Entes dt' toda!' as prescri
çõe-; das I ~>Js T1nbalr st as e da Pre\'luént:Ja Social, 
sendo ll úmca respon.rúvt-! pelP<> in f, n< õe· que co
me er.; 

b) - RessarC'ir r s danos uu pr~juízos causados 
à Contratanli• ~ a pe~soas e bens de terceiros, ain
da que ocasionados por ação ou t.m .-~ào de !'eu 
pessoal ou de prt>pos tos. 

4 -Prazo. 

4.1 - Andamento dos Ser\"iços: o~ "ervi~os 
teriic) andamento pre1:isto no cronqr,rama da obra, 
adtnitida a toleliincia máxima de 10° 0 . 

4.2 - Prazo de C"nclu"ão: O p!·azo conce>dido 
para a conclu~ão total dos s.;.rviços é de 60 (sessenta) 
rlia" C')nsecutivos . contados a part ir da data da 
assinatura do cont rato. 

4.3 -- Recebimento àos Servit;os: A fiscaliza
ção, ao consic:l~rar concluído<> 0" sei viços. comuni
cará o fato a autoridade superior, que através de 
tlOmbsão de> rec"birr.e-nto. pl evi-denciar á a lavratura 
de Tt'rme de Verificação. caso estejam conform e de 
acPitação provisória e definitiva, a partir da qu a l 
pode:rá ser ut!lizada a obra. .:Vl e>smo d~>pois de re
cebidos em carát~·· d~fhitivo. perm9necerão os 
!:'e··viços ern "Sti>gio dP ob~~rVI-IÇ'ào prlo prazo dP 
SP:s (6) me.,es, rluran te o qual ficará a cont ratada 
obrigada aos reparos e substituições que a juízo da 
Secre:,aria de Obras Públicas e sE:m ônus para o 
Governo, se íizH<>m nect::ssários. 

4.4 - Prorrogação: O prazo contratual poderi. 
sf>r p rorrogado a critério da Contrlliante, fundada 
em co nveniê n cia .'\dministrativa, dt sde que tenha 
sido requericlo pela Empreiteira durante a vigência 
do Contrato. 

5 - Valor do Contrato, Pagamento e Dotações 

5.1 - Valor do Contrato ~ Forma de Paga
mentos: Pela execução dos serv ·ços previstos a 
Contratante pagará à EmpreitPirn a importância 
de Cr$ 336 730,00 (trezentos e trinta t> seis mJl, sete
cE-ntos e trint a c!:uzeiro~) valor da proposta apre- , 
sentada pela Em preiteira. Os pagamentos serão efe
t uados m edian tl! a medição dos s~rviços realizadog 
e aceitos pela St>cretania dE' Obras P úblicas. em 
parct>las não infPriores a JOO 0 (dtz por cento) do 
valor contratua I. O pagamento da última parcela 
dos ser viços, c:njo valor n.<in poderá ser i!tíerior a 
10° 1) (d~z por ctnto) do valor contratual. só será 
efetuado após a lav1 atura do Termo de Verificação 
de aceitação defmiti\ a, pela Comi~são de recebi
m ento. 

5.2 - Retenção de Pagamentos: Poderá ser 
retido o pagamento dP qualquer fatura , no todo ou 
em psrte, nos casos de trabalhos defeituosos ou 
débitos da Empreiteira para com terceiros cu para 
com a Contrctante, desde que pos!=& m causar pre
JUÍzos materiais ou morais a esta. 

5.3 .. - Dotações: As despesas decorrentes deste 
rontrato correrão à conta dos recursos criuPdo do 
Fundo dE> Participação dos E!'tados, do Distrito Fe
deral e dos Terntórios, Programa 1\P 0139021.104, 
tó'leme nto de despPsa 3 13.2. do corrente exercício, 
conforme No ta d~ Em penho n .O 217!'i, no valor de 
Cr$ 336.730,tl0 (trezentos e trinta e sl! is mil, sete
l'entos e trinta cri.tze iros). 

6 - Multas 

6.1 -· Das Multas: A Empr .. iteirs incorreró na ' 
multa moratória corre!'pPndt-nte e 0,1 o, 0 (ze ro VIr
gula um por c~nto) d0 valor do contrato, por dia 

que exceder ao pra•zo contliatual. 

6.2 - Recolhim ento: Qualquer multa imposta 
pela Contratante poderá ser desde logo deduzida 
dP crédito da Empreiteira n este órgão, caso depois 
dt notificada, ,,ão recolher a importância c-orres
pondertP n'l T e>::r u·11ria da Contratante, no prazo 
de 10 (dez) dias. 

7 - Rescisõt:s e Sanções 

7.1 - Por Ae<>rdo: Este Contra to poderá ser 
rescindido por mútuo acordu dc s C o ntratantes, aten
dida a com·eniência dos serviços, rece bendo a Em
preiteira o valor dos serviços executados. 

7.2 - Por Iniciativa da Contratante: A Con
trat ante terá o direito de rescindir o presente Con
t rat,.o, indepE'ndente de ação, notificação ou inter
pt' lação judicial quando a FmprE'iteira: 

a) - ::"H\o cumprir quaisquer de suas obriga
ções contratuai'l; 

b) - Transferir, no todo ou em parte, os se r
viços sem prévu1 auto1 ização da Contratante; 

c) - Pela re>itereção do impugnações fei,a s 
pela fi•calizac;á·l ou pela Contratante, ficar eviden
ciada a má fé ou a incapacidade da Empreiteira; 

d)- Se a Empreitai ra f alir. entrar em concor
data ou dissolver a firma; 

e) - Se a Empreiteira deixar de iniciar os tra
balhos de exP.cução das obras, Sf' m justo motivo 
dt-vidamente comprovado, 5 (cinco) dias consecuti
vos após a assinatura do Contrato, 

f) - Quando paralizados os serviços ou esgo
tado o prazo pa1a a conclusão da obra, até ::lO (trin
ta) dias sem motivo justificado, o Contrato será au
tomaticamente rescindido; 

g) - Se a Emprt-iteira reincidir em faltas, já 
punidas; 

h) - .Ko in teresse do serviço público, devida
mente justific.1do. 

7 3 - Indenizações: Exceto no caso da rescisão 
por mútu o acordo, não caberá à Empreiteira ne
nhumn espécie de indenização, ficando ainda esta
belecido que, mesmo naquele caso, a Contratante 
não pagará indenizações devidn: pela Empreitti ra 
por for~a da Legislação Trabalhista. 

8 - St.:bernpreita:las 

8.1 - Das Subempreitad a~: Poderá a Emprei
tei ra subempr<>itar com uma firma especializada em 
parte . a execução dos trabalhos relativos aos ser
viços em curso mediante a autorização prévia da 
Contratante. 

9 - Reajustamento 

9.1 - Inexistência: O preço proposto. aceito 
e estipulado no cláusula p rópria é fixo e irreajus
tável. 

10 - Do Diário 

1 O.l - Do Diário dos Serviços: A Empreiteira 
manterá no local dos serviços, um livro de ocor
rência" diárias. denominado Diário de Serviços, de
vidamente numerado e rubricado pela Fiscalização 
e pela Empre· t e. r~:~. onde serão registrado:> os prin
cipai~ fatos re.atn·os à marcha dos se rviços, inclusive 
as ordens, instruÇÕPS e reclamações da Fiscalização. 

11 - Vigi>ncia 

11.1 - Da Vigência do Contrato: O puesente 
Contrato entrará ('fi vigor nR da ta de sus assina 
tura. 

11.2 - Início: Os sPr \''çcs objet o do prHertte 
Contrato, deveriío SH ir·:cia!r·:- 'r l •: í<' máximo 
c· 5 (<'ÍJH.:o) dias a t ont:-,r ri,., J..d · ; , ~:.i natura do 
Cont rato. 
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12 - Foro 
12.1 - Eleiçâ0 P"ra dirimir todos &s questõ"S de
correntt-s da execução de~ te Contrato, fica e lei' o o Foro 
desta cidadt- de Macapá, capital do Territó11io Fe
deral do Amapá, nã0 obc;tante outro dnmk11io quP a 
Empreiteira venha a adotar, ao qual expres:-.amen
te Penunc?a. 

E, po1 assim, Pstau~m justos, com binados e 
contratados, declaram ambas as partes aceitar to
das as disposições estr. be l.,cidas nas cláusulas do 
presente Contrato, bem como obed••cer fielmente 
outras disposições legais e r .. gulPmentares sobre o 
assunto, firmando-o Em 9 ' nove) ,·ias dt igual teor 
e forma na prec;el!ça das testemu nha., abaixo assi
nadas. 

Maca pá, de outubro de 1 9í5. 

Yalor do Cuntrato 
Serviços Suprimidos 
Novo Yalor Contratual 

Cr$ 750.0v0.00 
Cr$ 120.úú0,00 - -
Cr$ 630.000,00 

Os serviços suprimidos o fu1 ·am por iniciativa 
do Gowrno do Território Federal do Amapá, tendo 
em vista que resolveu enccrrn· 0s trabalhos a nível 
de «Plano Diretor», quandv o objc:to do Contrato 
havia, também, a elaboração do Anteprojeto respec
tivo. 

Cláusula Terceira: Por este Termo de Adita
mento <a Rescisão Contratual a Hidrosen·ice, dá, 
plena, geral raza e irrevogável quitação de todas as 
obrigações do Governo para com a HIDROSERVICE 
decorrentes do Termo de Contrato n<.> 35/ 73, de 12 de 
dezembro de 1973. ficando assegurado à Hidroser
\'ice o recebimento da caução depositada como ga
rantia contratual. de acordo com a Cláusula Nona e Arthur Azevedo I-I.:nnmg 

Dirigente da Contratante 
Antôni0 Leal Cardc'o 

Representante da Empreiteira 

Test emunhas: 
Ilegíveis 

' Parágrafo Único, elo Termo de Contrato nº 35/ 73 e 
ao Governo a posse. uso e gozo dos relatórios par
ciais, relatório final a nível de Plano Diretor, seus 
Anexos e outros serviços result:mtes do estudo fei
to pela HIDROSERVICE; 

Cláusula Quarta: O pra?O para a conclusão 

Secretaria de Obras Públicas 
Termo de Adiamento e Rt-scisão Contra
tual que celebram o Go\'cruo do Ter
ritório Federal do Amapá e a firma 
HIDROSERVICE - Engenharia de Pro
jetos Ltda., relativo ao Termo de Contra
to n2 35/73, de 12 de dezembro de 19n , 
para a realização de Estudos e AnteproJe
to do Porto de 1Iacapá. Território Federal 
do Amapá, conforme abaixo melhor se 
declara: 

' dos serviços, fica estabelecido para 25 de agosto de 
1975, de conformi.::lade com o oftcio nº 17175 da 
Comissão de Fiscalização dos Estudos e Anteprojetos 
do Porto de Macapú: 

Aos 20 dias do mês de outubro do ano de 1975, 
o Governo do Território Federal do Amapá, em sua 
sede à Avenida F AB. Palácio do Setentrião, nesta 
cidade de Macapá, Capital do Território Federal do 1 

Amapá; doravante denominado simplesmente Gover
no, representado neste ato pelo Excelentíssimo Se
nh or Governador Arthur Azevedo Henning, assina 
com a firma HIDROSERVICE, -Engenharia de Pro
jetos Ltda., daqui diante designada HIDROSER VICE, 
neste ato representada pelo Economista Raymundo 
Lino Dias, o presente Termo de Aditumento c Res
cisão Contratual ao Termo de Contrato nº 35/73, de 
12 de dezembro de 1973. para realização dos Estudos 
e Anteprojeto, para um Porto no litoral de Macapá, 
Capital do Território Federal do Amapá, conforme e 
mediante as seguintes Cláusulas e condições: 

Cláusula Primeira: Fica. pelo presente instru
mento rescindido o Termo de Contrato n° 35 /71, de 
12 de dezembro de 1973, para a rea lização dos Es
tudos e Anteprojetos do Porto de Macapá, Capital 1 

do Território Federal do Amapá: 
Parágrafo Único: O Governo recebe os serviços 

prestados pela HIDROSERVICE, evidenciados no 
seu expediente SP-HE-939-75, resalvando a respon 
sabilidade da mesma por ocorrência posteriores que 
venham comprovar falhas técnicas, não suscetíveis 
de verificação até o presente; 

Cláusula Segunda: A rescisão a que se refere 
a Cláusula P rirneira deste instrumento se dá nos 
termos da Cláusula Décima, Parágrafo Terceiro do 
Termo de Contrato nº 35/73 e telex nº 0110.1825 ' 
de 10 de janeiro de 1975 que fica integrado a este 
independente de transcrição, havendo em conse- 1 

quência alteração de quantidade de serviços, para 
menos, passando dessa forma o valor inicial de 
Cr$ 750.000.00 (setecentos e cinquenta mil cruzeiros) 
para Cr$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil cruzei
ros) assim discriminado; 

Cláusula Quinta: O presente instrumento so
mente produzirá os efeitos legais, após sua publica
ção no Diário Oficial deste Go\·erno Territoria l. 

E, depois de lido e achado confor me. vai devi
damente assinad0 pelas interessadas, em 4 vias ele 
igual teor e form a. na presença das testemunhas 
abaixo nomeadas. 

Macapá, 20 de outubro de 1975. 

Arthur Azevedo Hcnning 
Governo 

Ra.vmundo Lino Dias 
HlDROSERVICE 

Testemunhas: Ilegíveis 

CÓLORADO ATLÉTICO CLUBE 

Fund'Hlo em 31 de milrço 1975 

E~TATUTO 

<Continllaçiio do numero anterior ) 

V - Expedi r carteiras e cartões de freqüi::nCJa& tl'm
porárias, quando j•jJgar que demonstrfi<;Õ~>s tais, de apreço, 
atende interes~es do Colnt·adP. 

VI - Aplicar pPn1s de punlc;ilo temporárias ou efe
tivas impostas por outro PoJPr. 

VII - nesol ver sobre requcrimPnto de ~ócio s. 

VIII - Nomear os Dtrelores dos Depa rt ;Hnentos do 
Corpo diretivo do Colorado. 

IX - Conceder exoneraç~o. exonerar E! licenciar os 
diretort>s auxiliares. 

X - Ru!arica r os livros da secretaria e da tesouraria 
e assinar: 

a) - Os contrato~ ;J utor izados p~lo Conselho de Di
retor. 

b) - Com o Diretor dP Financ:as, OR títulc•s dos só
cios proprietarios, chN,ulls, cauções, ordens de pa~amentos 
e outros documentos que er.volvam responsabilidades fi
nanceiras. 

cl - Com o Diretor \dm)nl~traiivo e Secretários, as 
etas de reuniões e as correspondências expedidas 8 r ecebi
das. 

XI Au,orlzar as despes~s previstas ne or~amento e 
srdenar o respectivo pagament o. 

XII - Nom11ar delotgcdoi e repruentantes do Colo-
rado 

(Gontioua no próximo número) 


	

