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(Pl n." úfl47 d.-· 2.1 j(' 11neim ele> HJ7H 

O Gove:rnaclo•· do 'J'erri:é•rio F<'dt>rlll ti0 Amr~·:i, u~an
elo da~ 1lr1bU~ões 'Jllt' Ih~ ~io cr.r,f,>ri•i'l~ Pf'ln ;,;·tigo IR 
it!'m fi, do Decre!·l·Lf'i n.0 411, d ' flfl rll' jnn('iro dl· 19tP. e 
(t>n•·Jo Pll\ \'Í<;la o fJU!" cnrJStn d<• Pr•.'."!'<80 n.n (,jl<í ti ~,.;,\B .. 

RESOLVF.:: 

Art. 1.0 - DeSif.!nar 'rh •o)rlclino da> ~.ler•"s Vlf'X:> CP 
l\lir<~n•ia. ncupHntl' rio ,·rr~rn 11r • I ;<cp 'Jl•. tla sprle rle 
cla~sPs <ie Contarlur, nÍ\'l'l •I . .Jo f)na:lro de Funcion'•ri••s 
do Güvr'rno deste l't>rr tnr in. :,t J:llPJentP PX,'r~'Pnt:lo Prn 
~ul;•:titu çiio o car;!o "'!'\ C<1!nis<:io ,::ímlwlv ':-C. rlt> l'hefe 
rio Selo:· de Auditn;'ia. oar:1 \'Í<lJ !r d:~ :,r,]p ie ~ u ~ ;,tri· 
lllli<;oes - Macap:. •• ai" :1!1 C'icia ie~ dP llr'l 'llt!l. ltc>cJfl' E' 

Bt'l(•m, nc- tr.1to r!P assuntos r"la<;fr rwdo• com " orgão 
:JCÍ'Tla r~>(.:rtd•), no P"rtv1o 0(' 21 rir JiJ!"elro fl t•i de fevP
reiro dr:ste. 

P;:li>ciiJ do .S<>tcntrlli•' • ln Jl1>lf':lp<·. ~1 tiL· jr r,( Íl'fl dP 

1!1:·1;, I'. i'· dn RE'pÚbJico e :~·:· 'Vl C ;·L:(·f n c •• T.- n it ,·,r•o F~ 

rlf':al de Am,p;l. 

Ter. . CPI. Tnf. Jo!'t Tndlo Machi!rln 
Govt>rnO'l.dor Suh~t ttuto 

(P I n n nn-tR ri e 21 dE' jr 11P!ro ..l·· }'li<! 

0 (;nvel n<Jclnr do Terr:tóri< FN;t'ral elr A n <·pr, u;:nn
rl0 elas atribuições qtn• lhfo 'ão ccnfPridr,~ f.~>lo flJ'liJ.;o Jll. 
;tPm Il do DPcreto Lei n" 411, dt" OR c!t? j-;neiro d,~ 1\lfifl, 
:• t~>ntlo t>m vi~ta o <!IH! <:otut 1 do Procc~s:. u9 O!il iô-GA B 

RESOLVE: 

\rt. 1.0 - 0<'~i~n3r no.> tern.os clns artl~o~ 72 P n. 
cl;; L"i n Q líll. dP 2H de ouhhrf" nP 1952, S:Jnrlo\'nl l\lnce
rln da Luz, ocupante do cargo:> de Auxiliar ele l~n!erm:Jg em 
ní"'''' 13-A, do Qu~dro de Funclonnrlos do Coverno d~~tP 
Terrílório. lotado n o Gabinete do Gon~rnador, p:~ra C'XPrce>r 
arnmulatlvamente. em ~ubstituh:iio, o cargo em comis.-ãn. 
símbolo "'-C. de Chefe do Set or de Audltnria, do Quadro 
ncirn:~ referido, durante o impedimento do respicti\'o titular 
o pa r tir de 21 de jl!lneiro do corrente. 

Art. 2.0 - Rl"\'Cigacias as di~posiçôe~ em contràric. 

Pal~cio do Setent rifio. Pm M11capf1, 21 de jnnf'iro de 
1!176. H7.0 da República e 33." da Crlat;'no elo Tenltório F ... 
dPrRI lo Amapá. 

Ten. Cel. Inf . .Tosé lndio Machndn 
Governador Substituto 

(P) n.0 0049 de 21 de janeiro de 19ifi 

O Governador do Terri tório Federal do Arnap:i, usan
do das atribuições que lhe ~íio conferidas pPlo <~rt!go IR, 
item II, do Decreto-Lei n• 41 1, de> O!l de jf!r.eirn dP 196!1. P 

tendo em v ista o que comta do Proce>so n.'' O~ilt';6-GAr:l, 

RIDSOLVE: 

Art 1' - Designar Vitor J,sé Mon~irH dos Santo~. 
Oficial de Adminiatração, nív1·l 14-B, Clwfe do Seniço d!! 
Aeronáut!ca e Arlindo Sil\·a de Oli\'Pira, .Mec:in!Lo de 
Aerona\'IIIS, nível 12-D, Chefe da SPção de l\1anui"nc,;1io. 
ambos lntegr;\ntes do Quadro de Funcionúrio~ de~t~ Terri 
t ório. lotados n o Qablnt-te do Guvtrnatior, com C':er. tc:ins 
ao Ser vlqo de Aercnliutlra. pnra vi~:~pretn da ~f·il: de ~liHS 
atribuições - Macapá - até Rio ele Jl!lneire e ~à-o Paulo, 

nn trat., de a~sttnto~ alo intPrPsse cln A<im!nistl'ação ama
P< 'ns~. no prazo de dez (lO) dia~. 

t\rt. ~o - Revogadas as disposiçô 'S l'lll ~;:onstrário. 

r ai.' rln dn S<'t"ntríão, t'm il'lacapí, 'J.l de ja!leiro 
dr !'17". !l';' da Hepúbll<a e 23° el:l Criaçlio du Território 
FPel 'r1• d'> Am:Jp.S 

Ten. Cel. lnf. .h•.~•; Imlío Mnch'ldo 
c; O\'•'rnador Sub~tilut o 

(P) n'' OO!i~ de Ml do jonl'irn ele l~i'~ 

() trO\'C'I nu rir. r do T<>rritórlo F'rcl~rnl do Amap3. 
11 a" In d·1s ·1tr l.>uitt·t~ q•JP liH' cnnf,,re o ;r1 h~·.o 2.8 da L~i 
n.•· 1· il, (]p .!l d" f•utubru de 1!152. e te>nclo Pm \'lsln qu<.' 
a C'omi·:qj::) ne Tnquér'to Arl:Hini~trativo. dr•ignarla pelo 
Df'CT!:'t-o tT'J n." lf-l!. di:! 1'1 ~:e> outubrn dP t:<·i5, moriificadn 
pPio IJNrPt•, tP) n.' 0852, d.:- •,u de lh:tt,bro d•• 1~75, e ainda 
rtll' !fil'JJ" ;1l'l,, T".-cr•'tn I!') 11.'1 111!. d<? i I d(' tHJ\'<'mbro cl.! 
Uro:t !1iiO Sl ]l''llo-•u dl' 1'11"' !l•fr r)S trilllllliJn·; l1tl p•a10 
pl-r.Pn1;-Hclr,, pl'luc razõt-a invt C'iHHl$ no úf. n i5, í!i-ClA, àe 
IR rle clcz<'mbrn de 1\H~. 

BESOLVE: 

Art 1." - N~ fnrma do artigo 21B e § llnko do arti
go 2 ~'' na refer da Lr•i n na .:onformir:larie do Pntt>ndimento 
firm 1d0 n'l f~xpo<it t o dP ML>tivos n.0 :1:\~. dP r,~ de março 
de 1~15 ~. pl blicadn nu ~ Di.il'io Oficial» S1 di r I. de 21 t.lo 
nt~!;o·nn p·,b< e 1100 do f)pr•nrtamer.•o A.cln1in.Jst: ai ivo, do 
St'·rv .;•: Publico CLil~Í::Í••r:.r di~~olvirh il refPrlrt:; ( omif~ão 
e d••.;i:.;tHtr nova C'nmissün dr• lnquf'rilt> Adminlstr!11h·o, 
t•ort.pe>cL ... ,. .1 r, i! AI\ c~ da Costn. Dc•lcg1dn dt' Pnlit.:i:l do 
!nl(·t·ior. ''Ínlbolo 1!-C, .lr•ão t·:~píndoln Tan:rf'~ l•et.•gado ele> 
Ordem Polít'ca e Soriul, o::irnllol,l 7-C e Carl'l~ Fulmoka, Ttcn!
co f'm Colltcbnitlaele, nível 1:{-A do Q:taclro de Funcionflrirs 
rle~te Território. p~<t·a, oob a prP:'id~nciü do primeiro pr('s
~e;,!uir os aludJ.io~ trnbnlhns e ernclui-!o!' nc• prnzu õtn;:H·(•r
rogãvel ilE' t>O da~. 

ArL 2.0 -· Hev-ogndas as ' di~:po;:i~üe~ Pn~ contrario. 

P~<l:'•cio do Sf't~ntrin'o, em JVlac:~pil, O!l de j1nPiro de 
1 !176, :n~ da República P :nº da Criação do 'l'i!rrit.~l'io F e .:i~ 
rnl do ,\n:Apá. 

Ten. Cel. Tnf. José lndio !\lnth:t'io 
Governador S\.óbstitutc 

r P) n° io058 de 22 elt> janeiro de I \li fi 

O GovP.mndor do Território FPdPrill tln Amapn, u~an
d o das ah,ibuições qne Ih» Rào conferidn~ pPlo artigo Hl, 
item TI. do Decrelo-L<•i n " .Jll, d<> 08 de janl•il·o de> 1969, P. 

tf;ndo em vista o que comta do Proce~so r..0 Oli5j7!1-SEC. 

RESOLVE. 

Art. Iº - Designar ne>s termos do arti~o lo! !i. item I 
cornbõn:dn eom o artii!C• H7, da Lei n." 1711. dP 2e de ou
tubl o de 1!152, Rr.irnundo Vnlrnte Bcrrt:!ro~ FiiLo, lnsr etc r 
d<' Altmos n!vel 9· A, rio QuHi:·o de F'un<:ion{triM do Go
\'emo de~le 'ferrítór4o. lot>'ldo na SFcrelflt iH ct,. Edu<'ac;àn e 
Cultur:J, para exercPt' n funçiio grntifioacln, Pind)Oio P· F, de 
Dfrl't<or cio Grupo Escola!· «Joaquim C'at>tann na Sil\·ao, 1o 
Qu1dro acima rPferido, c r•Htlr c:ie 1° de• agono dF 1?7~. 

Art. '2,. - Revogada~ Rs dí~pr.si~·ire~ em r('ntr&rlo. 

PalfJci') do 5et<'ntriiio, t>m Mnc;1íK. :!2 rle J:lne!r o 
de> l!li6, :1í9 da Repú!Jiicn f' ~:!" da Cnadio do T••rritório 
F'~cleral do Amapú. 

Tttn. Ct•l Inf .lo.<t' Judio l\.lnlha<io 
Go\·emudor Substituto 
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.\s RepartiçõE-s Pt'1 blicas I 
Tr·rritoriais deverão f!'OH'1Pr o 
L :-.pndieutc des~inado à publi
<·ac;iio ll<'Stt• DIARIO OFICIAL 
diarinnwntc até as l H: tJO horas 

EXPEDI E1~'fE 
IMPRENSA OFTCJ !\L 

~~ 
DIRETOR 

h anil r/o TrindadP Pontes 
DIÁRIÕ'OfrCIAL 

As Rrpartir;õcs Públicas 
cingi r-sc-ão às ussinaturt~s 
anuais reMvadas atE' 23 de 
fC'vcreiro de cada ano c às 
iniciadas, em qualquer época 

l 
prlos órgão:l competente~. 

A Hm de pos~ibilita r a 
rl'messa rir YalorPs acompa
nhados de C'I\ClarPcimentos 

Ac; t'ecla maçô('B pt>rlitH•n-
1<•·, à matéria rrt ril.mitla no" '1 

r·n'-<l"' dP erros ou omi~RÜI'"· 
<ii'\"I'J'ÜO i:PI' formuladas por I 
"'L'ril!l. a St'ção de l{prlaç~!lo, 
la~ !I àfl 12:ú0 horatl. (' dus 
i.··Oo à~ 17:00 horas, no má\i
ruo :1 tE' 72 horas a pó r-; a saída 
do-. órgãos oHeiai H. 

lntprc~~o nas Oficinas da 1!1'pr<'nsa Oficial ~-quanto a Rua aplicaçào, soli-
J\1ACAPA - T. F. AMAP:\ citamos UA<'IH o~ illft'rA:o;~arlos 

-G?-~ prcrcrenciawwure clwquP ou 
A S S I N A T U R A S I \"ale postal. 

Anual Cr$ ;10,00 Os suplcmPntos àR reli-
Semestral. . « ''5 00 c;ô<'R dos ôrgiio<; olklaiR ~6 

Os origmaiR dcn·riio ~cr 
•lll, 1lngrafadoR e aH!t•nti<·adus.l 
ri'~~ a h a das por quem r](' di ' 
r"il< rasuras C' rrnPnd: .. ,. I 

._,' ~e torncct•riio aos ns~inaufl·~ 
Trimestral . << 12,50 qut' as solicitar('m 1111 ato da 
Número avu lso t< 1.00 as~inatnra. 

BHASILIA Este Diflr~1 i> encont rarln para l<>tlu- O [nncionário pllblico fl'-
ra no Sali\o Nacional e lntcrnacional da Imprensa da I dPrai. terá lllll de~r~onto de F>..celtHJ das as par:1 o t•x

fr·rior. ()llt' scriio s r 111 p r f' 

<llllllliR as assinaturas porl<·r·-

10'> 0. Para faz(•r juH a este 
_ _ ~OOPF:R PHESS. no 'Brasília Jnw:rial Hot<'l . __ ! cJrsconto. Ol'VPrú Jll'O\ ar <.'f;t:J. 

t ;in romar, Pm qnalqtH•r J>ara farili1ar aos as~inan- A~im rlc• {' \ilur ~oiLu·üo I condir;ão no alo da aq~in ~tlura. 
lt·~ a \(•riti<'tH,:ão do prazo de dP conlinuidacl<' no rt'C\:bi- •

1 

O cu;:to de cada rxrmpla1· 
validt~rlr dP s ua~ ar;sinaturas, mPnto doH jornais, dt'\'t•m atras.tdo dor: órg-ãos oficiai-. 
na partf• ~npP rior do enderr- o<> !l!<~imlull•s providenciar a s<.>rá, na v••ncla avulso arre:.
~·o \'ito im pr<•s:.;os os números I rPRpCC'tiva rcnovaÇ'âo eom r ida de Cr$ 1.00 S\' do mPsmo 
do •aliio d<• rq~l~ti'O o mês e antecedência minima de I !'in la li ano, e de CrS 2,00 por ano 

Ppo<·a. por Rris llli'H'" ou um 
:,no 

.\s as:<inatura:-: \'< ncHlatl 
p•ui rão SP I' ~ll'<pt·Hrlls st·m 
::1i .n pre\"iO. o ano rm quP finda rá. (80} dias. decorrido. 

(P) n2 0059 cie ?2 dt> jnneiro de Hl76 

O Governadot· cio Território FPcienll do Amapfl, usan
r!n elas atribuições que lhe sào c,,nferidas pt.>lo art . 18, item 
11. ·Jo Decreto-Lei n .0 41\, de o8 de janeiro de 1969. e t endo 
<·m vista o que consta do Proct-ss( n." t;:- 76-SEC, 

RESOLVE· 

Art. 1.0 - Dispenst~r ex offitcio. no~ tPrmo~ do a r tigo 
7i, ri<J Lei n.0 1711, de 28 dt~ outubro de 19!'i:l, Raimundo 
Non.1to do Nascimento, Inspetor do En~ino Pl'im:'lrio, nível 
J I, cio QuadTo de Funcionários do Gov<>rno deste Terrltól'iO, 
lotado na Secretaria de Educaoâo e Cultu ra, da função 
~~rotificnda símbolo 4-F, de Dirt-tor do Ginãsio Rural de 
O i:"lpoque, do Quadro ac ima r eferido, a partir de 1.0 de 
;,gosto de 11175. 

Art. 2.0 
- Revogadas as dis posições rm contrérlo. 

PalÁcio do ::>etentrlào, em Macap{l, 22 de janei ro de 
1!1~6. B?.c da República e 33.0 da Criaçllo do Tenitório Fe- · 
rl<'rol do Amapá. 

Ten. Cel. In f . . Jeséo lndio Mar.hado 
Governador Substituto 

(P) n.• 0060 de 22 de Janeiro de 1976 

O Governad or do Território Federal do Amapá, 
11~ando des atribuições que lhe são conferidas pelo a rtigo 18. 
ltrm II , do Deoret(1)-Lei n• 41 1, de 08 de Janeiro de 1969, e 
tc1vlo em vista o q ue con~ta do Processo n.• 065/76-SEC, 

RESOLVE: 

Ar t. 1.0 - Des ignar nos termos do artigo 145, item I. 
combinado com o a rtigo 147, da Lel n.0 1711 de 28 de 
outubro de 1952, Mario Diana do Amaral, Professora de 
Ensino Pré- P r imÁrio e Prlmál'io, nívP! li , do Quadro de 
Funcionár ios do Governo deste TeJ"Tiiórilo. lotada na Secre
ta ri::~ da Eduoação e C ultura . para exercer a função gr atl
ticada, símbolo 4-li', de Diretora do Gln~sfo Rural de Oia
poque, do Quadro acima rcferidl'l, a partir ela 1.0 de agoste 
de J97ii. 

Art. 2.0 - Revogadas ru d isposições em contrário. 

Paláe~fo do Setentrlio. em Macapá, 22 de janeiro de 
197fi, 87.9 da República e 33 ° da G:rlação dg Território Fe
deral do Amapá. 

Art. J.<l - Dispensn r PX officio, nos termos cio artigo 
77, ela Lei n ° 1711, de ZR dE' outubro de 1952, Mnria DiaPa 
do Amnn1l, Profe:<sora do Ensino Pré-Primf·rio e Prim<'lrlo, 
nível 11. do Quadro dP Funcionftrios do Gt>Vt>l'l1CJ deste 
Território. Jota-la na Secrebria de EducaQão e Cultura, da 
funçiin gratific<·da, símbolo !I· F, de Dir"tora do Grupo E>
co!Rr Joaqulm C"a<'tano ria <:;il\'a , do Quadro "cim:-1 refF
r ido. 11 pl, rtir d<> I'' de agosto de 1975. 

Pa1il.c!o do Setentrfão, em Macapé, 22 r:le janf'iro rie 
1976, tnr da República e 38° da Criação do TNrltórlo Ft•dE::· 
rnl do Amapá. 

Ten. Cel. In f .. J o~f. Inclio Machado 
G0\-ern<~rlor Substituto 

Cotmssão Permanente de Licitação de Obras 
e Set viços 

EDITAL 

Tomada rlE' Preços n.O 03/76-C'PLO~ 

A V ISO 

O Presidentf' da Comi!'Sã(' Per mllm nt~ dE- Li
citação de Obras e Serviçol", designtda pE-lo D~::
creto (P) n. 0 0721/ 75, do Exct-le-ntissimo St:nhr,r 
Gúvernador do Território Federal do Amapá, terna 
púuiit:ü. paa1 conhecimPnto de quantos posH•m ~e 

interc•ssar, que ~e acha aberta a Licitação de 
Tomaria de Preços n<? 03J7G-CPLOS, para Reforma, 
Adaptação e Ampliação do Grupo Escolar Azevedo 
Costa. 

A Licitsção realiza r- se-á às 1 (1:00 
dia 9 de f e v e rei r o de 1976, na sala de 
da Secretaria de Obras Públicas sita à 
n.0 1276, nes ta Capital. 

horas do 
Reuniões 
Av. FAB 

Ten. Cel. lnf. Jod Indlo Machado 
Governedar Subsmuto 

(P) nº 0061 de 22 de janeiro de 197!1 

O Edital e os esclarecimentos complementares 
, se rão fornecidos pela Secretaria de Obras Públicas, 

no ende11eço acima menci(i)nado. 
O Gover flador do Território Faderal elo Amopá, usan- 1 

do das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo I 8, 
item II, do Deor do-Lel n .• 411, da 08 de janeiro de 1969, e 
tendo l'm vista o que côns•a mo Proces~o n° 06:1/76-Sl!!C, 

RESOLVE: 

Macapá, 21 de janeiro de 1976. 

Eniº Do'dglas Lobato Lopes 
Presidente em exerdcio 
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----------------------------------------------~·---
P refeitura Municipal de Macapá 

Termo Aditivo 

Termo Aditivo ao Conv.}nio nº 0-l/7-l-SOP 
que ctoltbrHm o GovPn1o d,, Territó1 ,o 
Fcdc1al do .1\mRpá e a Prefeitura Mu
nicipal de Macapá, n;:; forma a se~uir 
declarada: 

:\os vinte e llrês dias (23) do m~~ r!!' dezembno 
dP hum mll noverentns e sPtt>nta e c-inco (I H75), 
nesta cirlade de Macl'lril, Capitr-~1 do TPrrtlório Fe
dr·Pal do Amapá. os inna assinR'los.. Governo ctn 
Território J.<'ederl:ll do Amapá rf'preFentarlo pe:n 
Exmn. Sr. Domício Campos ele !Vlognlhã(~s. Secre-
t l'lrir. dP AdministrRçi:io e fmRnça~-~iAf' e a Pre- I 

f'!itura Municipal df' i.\'l<Jcapt;, repre~*!nt:::cla p•'•lo 
Exmo. Sr. Preft-ito Cleiton Figul-'ir;edo de Azevedo, 
por t~r~m valioso e bom assinam o pre:-:ente 
T.,rmo Adtti\·o à Clc.;u~ula 10a Piestr,çHo de 
Conta~. 

J O - Presl ação de Conta~ -- A PM\1 prE>.s
tlirft Ct.mtac:: dos n::ctn~r.s rPcehidos fi !'--r•crt-tarie r!E> 
:\dminstração e Finr.nca 9 do Gon'rTn do Tt:-rritório 
F'PdE>r ai do Amapá, meJiant" a?r Psentaç·ão li e 
doc11mentos cnmprflhr té>rios df.~ df ~p·' a~ pff't.w ch s 
no prazo de 60 (se~sent?) dia c:, a ron1 &r dA assm~ 

turt' oe;;te Termo Arlili\·o. 

E. por as~im es1ar<>m d<> ~:corri--, jlí~h' e 
colwt-ncionario as-.iraiT o pr>-;;entt Tt-rn10 Aditivo 
Pm 9 (no\'e) v1as de ig•Hll t!:'or e for ma com ;Js 
tP~temunh9s abllho r elacior·::dus OHJ a que prüduLa 
S<"tls legais efeitos. 

Maca pá, 

Domicio Campos de .:\1agHlhiies 
SEC AD:-.1. f' Final1~·as 

C'Jeiton Figueil edo d<> A7<>vrdl' 
Pr~'feitn l\1unicipal dE> :\1acap~ 

TP.:;temunh&s 

Junta 

Arthur Alt-Védn Henning 
Er!Pmb•Jrgo CMlho df' Almi'ida 

Comercial do T~>rritório Federal do 
Amapá 

Documr-ntos Deferidos t>m 04 de d~zembro de 197fi 
f irma Individual 

T unta Comercial do T~rritórlio Federal 
elo Amapá 

iJucumentos Deferidos em 11 de d<::zembro de 1975 

Firma Individual 

~'l4t'···- n.S.Sil\a osr3 
Serle: Vil<'~ l\luln, ~· r - l'orto df Santan:1 
Macapá , \p. 
Capital: Cr$-5.ooo,r'n 
Ob.ieti\'o: Projrç<io d!:' esppt{,r·ulo~ c·im.malo
gr:\fico~. 

SPde: A\' '\l,•nri,nça F\u tndo. I 7!!6 l\la-
c·apa .Ap. 
i'l.•:;unto: .\r(pli•'.dnent•.J dr. ,\C"; F rc" liz., !:; 
em 25 d,, .Hll emhrn i<> Hll5. quP ch,lib,.rou 
sr.Lre n orrlPm do dn.: t\UmPnto cit• c;:piwl, 
t 'lu -;,tfien~·iio dP Ar;ôe~ ['c·pf,•r e i•L'Iê•~ . 
Subooniç.'in dt> A~-,-,,.~ e E!Pic,iin ria Din;toria. 

Oô68 

h:1íi 75 - :\ht;~J;i ,\v,ropa::torll S/A l•titHl 
Seft>. H \til lndPpPndi>rda, !l i Comercial 

M :l';a pJ t\ p 
'' sctn:o: ;\rquiv•ww•Jto da .\G~. rd1liz.1dn 
t•m 17 I' ,,,,,,..rnbn dt' 1\.Ji;':. q1•P nprovou o 
r.•t:r'€11',.., Ul' r,;pit,·l 1,unc Cr~ :l.ISB.t• n 0u 
PrncP~ó'O Jlll~.hlt• e Lnlr (':.ou , m P:'C~: nd 1 
P"lo pl,.nírlo na pnuta rio dia 11 t.l<> 
drl.Pmbro de IHI;i. 

ô:l,, ,::; ,J. \', ~. Goncalv··~ unolac;ão. 

D,t·um .. r.tos Dt-ft>l idos em Hl -:!P dl"ten.bro de 1!175 

.J. M. Vhr.1 
Seclt: !{io !Vlaca< twri. 14 - EIPsuiio 
Cil!)â Ap. 
Assunto· t\llrn<~nl•• de C<lpital cl(' C'rS:· 5ot• oo 
p1ra Cr$-:lo.ooo,()o. 

Cont!atu Social 
SER~1AP - Sen•ico lnwhiiio t los dn 

A•napn Ltda 
St'de: A\·. Gen<'ral G•.trji-io, :!:; - Centrnl 

l'vlacao<i '' p. 
Capital: L'r$.:Jo.ooo.oo em :io qunt.as Odir 
NAscimento de ll:lnr;:.do, CrS-1~.ooo.oo e 
Orlando TPixdr!l du Costa Cr$-l:i "<'o.oo. 
Objetivo: ,'\drrdnistra~·Ao dl' lmóvl is, no que 
"e refere 3 n~~e~snratrl·nto nas co!T'prn~. 
\·endas nlugueis, lirrendamfllh'~ e cp,~l' PS 
de imrh'l!ii, bem como elabora~,:ão dos n,~· 
pectivos- contrntc•& e legalizc.(,'ÕP.;: pPrante os 
ca r tórios e ór'-'ãus competflite~. 

Proce~so julgf!do 1:: ~olocado em 1':-.igi•ncia 
pe lo plen:\rio nil pauta do dia IH de 
dfzembro de 1!17~. 

0!190 

fiC61 

tl2ll/75 - Assis de Soll7R 
Sede: Ax. Décima Quint:1. s /n9 
tan:J. - Macap2L 

San-
0812 1 6!Hlf7!1 - Alblno Nonato Dia~ Co•11inho F. Inuividual 

628/75 

6:G/ii 

Capital: Ct..S-:.!o.oGo,oo 
Objekivo· A ~ência de l\~vR~:lç:io . F.nlhl~cie 
Estivad~rn, Despacho e Co1•retagem. 

Anotações 
- Raymundo Nonato da Sllvn 

Sede: Vila de Befradão do Rio J::~ri , muni
clp!o de Mazagão Ap. 
Assunto: Aumento de carital de C'r$-l.ooo.oo 
para Cr$-1oo.ooo.oo: Muda dP "ndereço rfp 
Porto d.e Santans - l\Iacapá Ap., para à Vi!a 
de Belradão do !tio .Tari s lnP, munH:ipio de 
Mazagão AP. 

- P. Marques Na~cfm€'nto !F J. n° fi I li 
Sede: V Ila de Porlo G r ande. s/n° - mun i
cípio óe MAcapã Ap. 
A ssunto: Amplia o ot9jetivo comercial dP 
s u pe.--mercado, par:'l: super-merrnclo, c·om 
com pra e vEnda de gênero~ alimentlclos. e 
a rtigos Glo ramo em g~ral e a~:;ropecuária. 

P r ocesso Julgado e Colocado Pm F.x i ~Pncla 
p e!G P lenário na Paut.1 do l»a !'4 rlE' 
dezemb r o de 1975. 

O!>B9 

- Luzia S~lva Nogueira F . Ind ividlla l 

Junta de Conciliação e Julgamento de Macapá 

Edital de NotificaÇ'ão 

Pelo presePt e f~DITAL fica nolificBdo José 
Corrêa Cardoso. atualrr.Pnte fm Juga1 incflto e 
não sabido, reclamante nos autos do Proces~o niJ 
.JCJ-~1acapá-117:~ 75, em que Clarck Cha1 le~ Pln
t on e Danie l Tri'ndade da Silva. são rer.lsmado~. àe 
que deverá companc~:< r r a Junta de Com il iação e 
Julgamento de l'vlacapfl (acompanhado dl' seu 1 tt~
p0nsavel), a auclência c1esip nda p~ 1 a pr O"~egui~ 
m ento o dia 5 de fever tiro de 19í6, <i~ 8:00 hora!'., 
a Hm d e prestar depoimento sob pE>na ele cnnl'i:'s5o 
quanto a matéria do fato 

Secreta1 ia da .Junta de Conciliução ~ Julgn 
me nto de ~.·lacapã-Ap. 21 de .:anPir o de I ~lífi 

Ma nr,el \';~irr. faç·lnhn 
Enc. do Setor de Execuçf:o p/DiJ c to r de Secreta lia 



3a. e 4a.-feiras, 27 e 28 de janeiro de 1!)76 

Mlnle,étlo do Trabalho 
Secretaria de Mão-de-Obrn 

Programa Intensivo de P!·eparação df Mão-de-Ob ra 
P I P MO 

Comissão Especial do T. F. do Amapá 

Extrato de acordo especial, celeb1 a do pelo 
niqf>T io do Trabalho/SMO 'PIPl\10/Co müsão 
pt~ci:Jl do T. F. do Am8pa. 

Entidade convencnte no mês de dezembro 

OOR - Serviço Social da lndustr ia - SESI 

:Mi- , 
Es- 1 

a) Número e data de assinatura do Termo 
Adjtivo 06.101 - 008-00 I ' 75, de 16.12.75 

b) Número, data e valor do empenho 013 -
13- 12-75 - Cr$ 4 . ~oo.r , o 

c) Curso e numero de Trtinados 
Costureiro - 15 

oon Serviço Soei: l da Inr:lustria -- SESI 
a) Número e data de assinat•ura do Termo 

Aditivo ú!i. IOI - OOH-002 /75 - 16.12.75 
b) Número, data e valor do empenho 013 -

13.12.75 - CrS 4. 200.00 
c) Curso e núrr.e1 o de Trt-'inados 

Costureiro - 15 
OOR - Serviço Social da IndustriR - Sb.SJ 

a) Número e data de as;.inatura do Terme 
Aditivo 06.101 - 008-00:3/ 75 - JG 12.75 

b) Número, data e valor do empenho 013 -
13.12.75 - Cr$ 3.600.00 

c) Cur~o e número de Treinados 
Artesão em Palha - 15 

OOB - Serviço Social da Indústria - SESI 
a) Número e data de assinatura do Termo 

Aditivo 06 101. - 008· 004/ 75 - 16.12.75 
b) Núm ero, data e v9lor do empenho 013 -

13.12.75 - Cr$ 3.600,00 
c) Curso e número de Treinados 

Artesão em Palha - 15 

008 - Servi~o Social da Indústria - SESI 
a) Número e data de assinatura do Termo 

Aditivo 06.101 - 008-005175 - 16. l 2.'r5 
b) Núm ero, data e valor do empenho 013 -

13.12.75 - Cr$ 3.500.00 
c) Curso e núme11o de Treinados 

Cozinheiro - 15 
008 Serviço Social da Indústria - SESI 

a) Número e data de assinatura do Termo 
Aditivo 06. 101 - 008-006/75 - 16.12.75 

b) Núm ero, data e valor do empenho 013 -
13.12.75 - Cr$ 3.500,00 

c) Ourso e número de Treinados 
Oozinheiro - 15 

008 Sl!rvi~o Social da Indústria - SESI 
a) Número e data de Rssinatura do Termo 

Aditivo 06.101 - 008 -007; 75 - 16.12.75 
b) Núm ero, data e valor do empenho 013 -

13.12.75 - Cr$ 3.400,00 
c) Curso e numero de Tneioados 

Florista - 1§ 
008 - Serviço Sooi-al da Indúl!tria - SESI 

a) Número e data da a~sinatura do Termo 
Aditivo 06. 101 - 008 -008/ 75 - 16.12.75 

b) Núm ero, data e valor do empenho 013 -
U.12.75 -- · Cr$ 3.400,00 

c) Curso e n ú mero de Treinados 
Flollist a - 15 

Macapá, 24 dezembro de 1975. 

Leandro Alcâ ntara Filho 
Comissão Especial do T.F. do Amapá 

Coordenado1i 

DIAnTO OFTCIAL 4a pág. 

ESTATUTO 
TEA TI\0 DE AMADORES TELHADO 

(Continuação do número anterior) 

Art. 12.0 
- Sócio {undores ~ão os que partillfparam 

dn pr imeira reuni.lío, ocorrida a 20 de novembro de 1975, e 
Qllf> :l~~inl!r:~m re~pe~..tfva Ata. 

Art. 13º - Sócio! Honcrários s:io os que tiverem fei
to. ao T AT, donativos em cifra igual ou superior a dtz 
vezes o salário mínimo da Região. 

Art. 14.0 - Sócios Beneméritos são os que tiverem 
prestados serviços exct>pcionals ao TAT, segundo a unnnl
mldode dos votos da Diretoria. 

Art. 152 - Consideradas as quatro catt>gorin~ ile ~1'1-

(l(os. somente pe>deriio votar f' qer votado. na~ As;;eml>ll'ias 
do TAT, os sócios efetivos. 

Art. 16.1' Os sócios do TAT. qualquer que st>ja a 
suR categoria não respondem. individual ou subsidinria
mente, pe~as obrlgaç,ies contraída~ em nome ela Soclt>darlE' 

Cap1tulo !V - Da Adrnini&tnH;iio 

Art 17.'1 - O TAT st>rá di ri gido por uma Diretoria 
composta dos ~Pguintes membros: Diretoria Ge1 nl. 1 Ct Secre
tário, 22 Secretaio. I o Tesoureiro. 2.0 Tesou1·elro, Direto r 
de Cena. Diretor de PatrimôNio e Diretor Social. 

Art. 18.0 - Havera ainda uma Comis~ ào Fiscal, 
composta de três membros, para eX ::) mfnar e pronunciar-sE' 
sobre os balanços anuais apre>en~ados pela Tesouraria. 

Art. 19.0 - • .1, Diretoria r eunir-se·á todas às Vf'ZPS 

qut> se tor·nar r.etes~ilrio. mediantE' convocação feita pelo 
Dirrtor Geral. c, u eventualmente. por ma in riH c.b~olutn ctos 
mPmbros da Dir<'foria 

Art . 20° - CompP!e ao Dlretur Gerr1l. 
a. A iniciativA para or~ani7açâo df' quia,:quer ativfd:'l

dPS bem como provim,nto á sua efkientr> nnrmalid;;d(>, 
ouvida a Dire tt:ria com a qual. sPmpre e em todc.s os caso~ 
d t>Uberarn em C'Onjunto. 

b. Assimr com o Tesoureiro, o~ chequf's para r<'ti
r ada de dinheiro clepo:;itado em conta corren te no Rance> 
especificado. 

c. Representar o T AT em J ulzo ou fora r! ela, ativn 
ou passivamenfP, a~sim como, dt! um modo ger<JI, em toda~ 
r elações com tPrcelros ouvldél sempre a Dil'eloria acerca dos 
assuntos de intPrP~se para a Sociedade. 

Art 21.0 - Comp<>te ao \ 0 Secr·etário: 
a. Redação. recepção. expedição e arqui\·amenf o dP 

corrl"~pondéncl'l e docLHTte ntos. 
b. Substitu;r o Diretor Geral nas suas au~fncias e 

impedimentos. 
Art . 22.0 C'ompeta ao 2/' SecretArio: 
a. Lavr~turas das Atas de Renn tõo. 
b Ter s0b sua g•Jnrda o matertal de SecrPtaria e 

~rquivo Geral. 
c Substituir o I n Secretáno em ruas 1-'U•êncin! e 

impedimentos. 
Art. 23.0 - Compr>tf' ao 1.0 Te~oureiro: 

a. A arn•cadaçào e guarda dos lmporti'R dl' don:~ti

vo~. ~aldo de representações. auxLios, subvendio em sum1 -
todne flU?.Iquer imporWnda monetária, pertenrentP ar> Tt,T. 

b. Elfettw r pagame ntos, autorl?ado pelo Diretor GP-
ral cnm o qual as~inara cheques para retirada e movimento 
dos dinheiros e fundo~ depositados em Br.ncn. 

c. Prover à escrituraqào da Rl'!celta e Despesns. 
pr>rle'ldo c:>ntrai a r·. ouvindo a Diretoria. os sen iço~ de con~ 
tabilist?. idôneo. pt!lo qual será responsÁ\ el. 

Art. 24. 0 
- CompPte ao 2.0 Tesou~eiro: 

A uxil1ar t) 1 P TesoJ~reiro em suas atividades, funcio
nando, se isso lhe conv1er como •caixa » e s1.1bstituindo o 
evr.mtualmento, por ausência ou impedimento. 

Art. 2õO - G::ompete ao Diretor de Cena: 
mnca;regar-st:! Eie todo movimento de C'f'na. jogos de 

luz, sonoplastia. mobiliário de palco, adenços cenilrios, etc., 
zelando pela regularidade e pontual'dad~ do~ ensaioll e dos 
&spetãculos. 

Ar,. 262 - Compete ao Dlre~r de PatrimOnio: 
Ter sob 1'1.18 gvarda. devld<>mente inventariado. todo 

o material pertencente ao T AT. bem como aqueles que, 
por convênio ou empr éstimo, encontrem-se ~ob a r espon
lllbilfdade do TAT. 

Art. 2.7.0 - Compete ao Diretor Social: 
A àireçAo de fesllvldaàes prcmovidas pelo TAT, em 

Maoapá ou excursões , pro, ·idenelando o que fllr necessário 
para o bom txito do em~treellldimento. 

(Continua no próximo 11\\mero) 
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------------------~-~ --------------------------------
Secretaria de Obras Públicas 

CONTRATO Nº 07j7!5-SOP 

(Procesw nº 1.005175 SOP) 

I•!. 1, ele morlo amplo e completo. a ação da fhcali 
'· t ;do. permitin•lo-lhe livre acesso a todas as partE-s 
nt" serviço5. Fica res:c,l\·acn que a efetiva 
oconência da .fiscalii'ação não exclui nem restnng(! 
.. r..'sponsabilid: .e .-! a Empreiteira nr. execuc5o do 
suv~~o. que àeveril nprl"sentfu· perfeiç&o. 

.!.~ -- Da Ac;a • F'i~ tlit dora: - A Comissão 
Fi~r.tl dc, C'<ll1lr;;tvi tf! t ' :'lmplos poderes pare;. 
•,1e(liant~· in~tt uçàt' P' 1 t 't·: JtP: 

TPrmo de Cont:·ato de Empn i!t1da que, e·11 r_ 

si Cf'lebram o Go\·erno d•J T ,nitór in F'ederal cl0 
Amapá e a firma c.,nstrutora Aqu,•nus pEI' a li E:xe 
cução de serviços d~ con~t1·11.;i';n de Alrnoxarílarlo, 
repar(,s na Garag~m. LR\·anrlf'na e Ca!:nh,•iro da 
l1esidência Go\'!.>lllamental. conr.oante rleclllram 

' AhRixo: 

! - Pn ümhulo 

1.1- Gont1atnntPs. Coverno do T~'Iritódo F'f'· 
dr>u,l do Amap~, a :-:f'gui! denominado !limpl::·nn~:n
te Contratante, e a imn;-; Consb utora ..-\quár-ius 
uora\!-ant'! des)gmtdR Emprer1eira. 

a} - Exiuir da E:mpn·itf'ira a im~diata 1 etira
' da de engenh~ur•, me~trts e nper,..rin~ '1ll"' '"TI'h:->
' !';:tCI"m a fi ~c ali;•n çi'\0 . SU~t~liluin<r·< [' r• ri H dt ·!;' 

horns. ca.;o r.ão etc.>n•l:::m a f<-US ptdidnc; ou sua 
!'"'' mHn:'nria Pr> ;;e r vi co s~ jf' comidernda ir,com·e
nientt>. 

1 2 - Loc:d: L<n'J v do f ' assinado ne~ta 
cirhrlE- dP Il':ac~p{l, '~·upitêtl do TPrritÓtlO F<~d •nd do , 
t\mHpb, no edlfH:io SPdt- do G'Wt>llH' Ter:; Ho1 JRl, 
Palat'io do Stt. ntnií0. '-Ht a A\'ellid~ F,.; B. 

1.:~ - R~pre<>entante:;· Et>prH,·nt!: o Ctlllti ;.,tnn
te o Fxrno. Sr. S•>crPICtrio de Obrr!s Púllic ::~s o en
go-:llheiro Mann l Antôni" Dia~. por for.çk do A1 tigo 
11 d. D.:creto·L•>i 200 de 25 rle f:?VC'Jeiro de- l~(i7. I 

f' a Empre Jteira n :"lr . joi:u Vidf.lr J\lfiUIB d!" Ar
rudR GerPnte rh firmn. 

1.4 - Se-de da F.:mnr•'itfira: 
:_::pc]"' riP. sua.: at•Ylrif!~u, ;:.m 

A Empreiieira tem 
I\lacapá. C[:pital 

do TerJitórin F'cden J r\mapf.. à Hua G.,nerRI 
l~t>lldc n, N ° 1 H7. !!:cl. An,aud. ~ala :). 

b) - Su ,t:,r qnei.;quPr ser\'iços <-XPCttladc·s em 
rle-·ac,· rdn cc m fi b n t•, I~ i~' a '! t: Xigil ~ ur 1 epa. s. 
çã(• po: conta dJ Etn,JI'Piteira; 

<'' - E-:•1~ir ~1 <l :·:r. prf'i~f'ir a tv.ic·" 1" rsclnrt:' · 
cimE>r~lo: 11~-' l'PS•ánr:-- ao p,.rftit( conh-crn;u1tc t 

contrtJ!t: d,,~ ~ervit;( :·: 
d) -- Dr tNmmar ord~-rn de pr~op}f!ar!~ para f•S 

:-e r\'i<;oc;: 
~') -- Fxigir a :tt.lit<ção dE> f·'nDm"nt:'l;;; e ::qui

pamento~ al~·m d0s qut> t•ti\'et tm f'111 servit;us, 
dt>sde que- consid.,-r ndc.s l1P('es;:;á: i0~ pela (\,n1 ratantl'. 

IIl - Clausula St>gunr';., - Hespnn•f•biltdade 
ria Empreiteira. 

:l . l - Gcnnicac; A:ém d"~ rn!'•'S comun~. 

impl~ritos ou E::,pre:.sn!~ n• ste Co11tr~to. nus ESpcrJ· 
ficações, no memur wl oiscnl!vo P na;;; !fis rplicá
vcis 8 espéci". cabe e:.:elus!VP.t:IPnte, à Empr<-íteira· 

a) - Contratar 1.or:lo o seu pe~sc·al. obsl rvar 
~ assumir os ôr.us df•con tntes dto toda•· a.~ prescL
ções das Leis Trobalhi!'l:!s E' da Prt·\'idênci;., Sccinl. 
sEndo 1:1 única ~~~pon~Ú\ t"l pelr.s lnf1 H i' f'. que co
metr-r: 

l.:l - F'undamento rio Cr,n1 n.to: Este Con1.rato 
decou e da autor ii'ação elo Exmo. :.;r. G()v,..t'n&dt . .Jr, 

qut' homologou ~~ licit;:• fie, cJ,. pn ços. levuda a 
efEitll pela CartaJ-::om·i•e N° 18/ 75-CPLOS, rf-aliza
rJa em 11 de d :-zen bro de I 97!). t tt·ndo em vista 
o qu= consta do itPm XVII do A1 t. !H do Den• to
L..-i N° -!11/69, cornbin?.do com n Decr Pto íl'\) T\' c; 

O~í4 c~ e JO de outubro de l 075. 

II - Clbusula Primeiia -- Do Objeto 

b) - Ressarcir üS dano~ ou preJuízos cuusndc~ 
' à Cor1l atante e a pessoas e b!:'ns dt" 1t n•eiros, ain

da que ocnsionaclf 1- por a<;ão ou omi~sãn ue :::L·U 

pP5-,oal ou prepo~to:". 
: l - Naturf7.a rios Serviço5- e Fc,rma de sua Exe

cur;~o O objeto deste Cuntreto ~; a e-xecuç5.o pPla 
Emp1 eiteira. em r;egime de empreita dê"' global, dos 
sen i~·o~ de Constr ucão de Almoxarifado, Reparos 
na Gn ragem, Lavanderia e Ge linheiro da Residên
cia C o\·ernamental, d~vE ndo sert->m obt-decidos o 
p11ojeto. planta. espeeifl<'aÇÕPS. r.nemorial d~:.scribrvo ' 
e observações técnicos fornecidas pt>la Contratante 
que fat.em parte integrante deste ContrAto. 

2.2 - Mão-dt:-Obn:· A Empreiteira obriga-se 
a f~xecutar os serviços t>mpregando mão-de-obra 
d~ boa qualidadt'. 

IV - Cláusula TPrctira - Pn110 

.f.l -- Andant"ntn clns SerYic.;os: 0-= ~en•ko:; 
ter5.o andamento pre,'Í!:t<1 n<' cronngn ma d:> ob.ra . 
ar-imitida a toler[mcla máxima de 11), 11• 

-1.2 - Pra;ro de Conclusão: O pruzo conc:edioo 
para a conclusão total dcs ser viços é df' ()Q (sesst'nta) 
dias consecutivos. contarias a pArtir rio 5.0 (quinto) 
dia da assinatura do contrato, cujo prél/0 expirará 
em 15.03.76. 

4.3 - Rt'cebimento dos Serviçoc;: t\ Comissão 
fiscal, ao considt>J ar condu idos os ser \'iços, comuni
cará o fato à autoridadt> supPrior, quf' através da 
aomi:;são df> recebimento. pr ovidenci~n :'! a la\·ratura 
do Termo de Verihcação caso e~te-jam conlc•rm~;- de 
aceitação provbória ou definiti\·a, a partir da qual 
poderá sH utilizada a obra Mesmo depois de re
cebidos em caráter óehrrftivc, permanecerão os 5t>r-

2.3 - Alteração do Projetn. Omi:;sõl"s: Qual
quer alte-ração do projeto ou adoção de diretrizP.s 
trcni cas não constante-s do proje1io, da planta e das 
esp~cificações e memmial discritivo, assim como os 
a~r~scimos de SE'rviço<: quando sugeridos pe la Em
pneiteira. dependerão sempre de prévia e escrita 
aprovação da Contrat ante. rrsPrvando-se a esta. 
porém, a faculdade dt> dar solução ao~ casos técni~ 
cos omissos e de introduzir modificações sem 
anuência da Empreiteira. 

1 viço~ em estágio de observação pPio pr~zo de (j 

(spis) rreses. durante o qual ficará a er.1preitPira 
obrigada aos reparo:; e substituiçõt !. que. a JUÍZ(I 

da Secr:etnia d,.. Ol)rlis Públicas e st-m (,nus pa1 a 
o Governo. se fiz e r""m t1e-eessá ri0s 2 4 - Fiscalização: A fi:'calização dos serviços 

será feita pela Coruissão Fiscal designada pela Con
tratante e a Empreiteira deverá mantPr um enge· 
nheiro para represPntá-la em matéria de ordt>m téc
nica e suas relações com a fiscali7.dÇão no servi,.iço. 
Os mestres deverão str pess.Jas de experiência e id - ' 
neidade técnica e pessoal compro\ nda e estarem habi
litados a prestar quaisque-r ei'clarecim t>ntos sobre os 
serViços. Obriga-se ainda mais a Empreiteira a facr-

4.4 - Prorro(.1ação: O ~rezo c<,n1 ra1ual pcdn fl 
ser prorrogado a C'riténo c1a Crntn:t:.n1( fu1 ·daàa 
em conveniência administr~;tiva. rlesrlE- rruf· tenha 
sido requer.ido pelR Emp1 ~itdra durcnte a· vigência 
do contrato. 

V - Climsula QuartH - Vtdor 
Pagamento e DotaÇÕ!'S 

Contrato, 
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5.1 - Valor do ContF.ato e fi'orma de Paga

m ento: Pela execução dos serviços previstos a Con
tratante pagará à Empreiteira a importância de Cr$-
7J.651,00 (setenta e três mil, seiscentos e cinqu~ntt~ e 
um cruzeiros). "alor propo.>to pela l<~mpr eltf'ira, me
diartte a medição dos serviços reali:tados e aceitos pela 
SPcretania d e Obras Públicas. em parctias nãoinferio
resa l0° 0 (dezporcento)duva~or;co!1tr&tual. ()paga
mento da última psrcela dos serviços, CUJO valor não 
pccit->rá se r inferior a 10°10 (de! por Cfnto) do valor 
contratual, · só se rá efetuada após a lavratura do 
T. rmo de verificação de aceitaç~'O dehnitiva. pela 
Cumissão de RecPbim• nto. 

5.2 - Retenção de Pagamento: P oderá ser 
retirlo o pagamento de qualquc·r f::-tura, no todo ou 
e-m parte, nos cLsos de trabalhns defeituosos ou 
rirbitos da Empreitdra prira com terct-iros ou para 
com a Contratante, desdt que po~sam causar pre
,lUilos wateriais ou mvn.is a e:;ta. 

5.J -- Dotaçãn: As despE!~a:; decorrentes deste 
Con trato correrão a conta dos recursos do Minü;
tC:•r o do Interi~r. PrngJ8rra -OíU70'l.51.279, ele
merto de despesa -l 1.1 .0, conforme Nota de Empe
nho nº 2.799, no valor de Cr$ 73.65l.(i0 (c:etentR e 
tr,'s mil, seiscentos e cinquenta e um c·ruzt>iro!>), 
•·mitida em 18.12.75, pda Contratanh·. 

VI - Cláusula Quinta - Mul1as 

6.1 - Das Multas: EstE> contrat0 estabelece 
mP!tas aplicavei!' nos Hguintes c:;so~: 

a) Por dia que exc, der ao prAzo de coml·1~ão 
rln~ serviços: 0,3o, 0 do valc•r do contrHto: 

b) Por infrigência de qualquer outro dispositivo 
col'tratual: 0,3°/0 do va lor do c~ntrato. 

6.2 - Recolhimento: Qualquer multa ~mposta 
pP 1a Contratante poderá ser desde logo deduzk.ia 
'la caução efetuada ou ct:édito da Empreiteira 
rl"'>te órgão, caso depois dto notificada, não recolher 
a importância C'Orrespondente nu Tesouvaria da 
Contratante, no prazo de dez (10) dias. 

VII - CláusuJ& Sexta - Rescisões e S<'!nções 

7.1 - Por Acordo: Este Contrato poderá ser 
r e~cindido por mútuo acordu dcs Contratantes, aten
dida a conveniência dos serviços, rec~ bendo a Em
preiteira o valor dos serviços executados. 

7.2 - Por Iniciativa da Contrata!'lte: A Con
tr[ .. tante t erá o dir.eito de rescindir o presente con
trato, independente da ação, notifioé.ção ou inter
pelação judicial quando a Emprt>iteira: 

a) - Não cumprir quaisquer de suas obriga
ções contratuais; 

b) - Transferir, no todo ou em parte , os ser
\·iços sem prévia autorização da Contratante; 

c) - Pela reiteração de impugnações feüas 
pela fi!rcalização ou pela Contratante, ficar eviden
ciada a má fé ou a incapacidade da Empreiteira; 

d) - Se a Empr::eitaira falir, entrar em concor
data ou dissoJver a fioma; 

e) -Se a Empreiteira d~;ixar de inicial' os tra
balhos de execução das obras, sem justo motiuo de
vidamente comprovado, cinco (5) dias consecutivos 
após a assinatura do contrato; 

f) - Quando paralizados os serviços ou esgo
tado o prazo para a <!onclusão da obra, até 30 (trinta) 
dias sem motivo justificado, o contrato será auto
maticamente rescindido; 

:•) - ~e a Empreiteira reinc1di r em faltas já 

pun r ·"~· 

h) No inttresse do 1.erviço público, devida-
ment~ justificado. 

7 ;3 - Da Resci~ào: Salvo os casos pl·cvistos 
nas lt>has «d>· e .<hY- ào item ant~rior. a rescisão 
do contrato determinrn á a perda da caução em 
favor da Contratante. 

7.4 - Indenizações: Exceto no C8SO da re~ebão 
por n1útuo acordo, não caberá à Empreiteirs ne
nhuma ec;péct t de ind~nização, ficanrio amr~u e~tó

belt!cido qu~. mesmo naquo,Je ca:.o. a ( ontratbntc 
não pagara indE:nizações devid:.;s pel~ Emrreiteir a 
por força da Legislt~ção Trabalhista. 

Vlii - Clflusula ')i·tima - Subt>mpreitadns 

8 1 - D~o s Subempreitadas: Não podt-ní a Em
preiteira subE-mpreit&t no tocto ou em part•-, a 
execução de trabalhos, rPlativos a0s secviços t:'m 
curso. 

iX - Clilusub Oita\·a - Reajustan ento 

9.1 - In· xbt(·n<:ia: O pr~ço propr-sto, acPito 
e Pstipulnclo na cláusulA próprif1 é fixo e irr~aj11s· 
t avF>l. 

X - Clán$ula Nona -- Do Livro de (lcl)rt ênci:., 

10.1 - Do Livro dto Clcorrf->ncias: A Empn iteirt~ 
mantHá, no local dos .;;ervi.ços, um livro de ocor 
r encios devidumente numerad0 e rubrir&d.> pt>io 
Supervi'-or rla Comissão Fiscal, onde se1 ão r egis
trados os principais fat0s n:lativos a marrhu dos 
serviços, inclusrve a~ ordens, instr uçõ"s e reclama
ções da Comi~são Fis<·al. 

XI - Cl1uc:ula Déo.)ma - Vigência 

11.1 - Da Vigência do Lontra1o: O pre~pnte 

Contrato entrará Pm vigor após st.:a publica~ão no 
Diário Oficial do G.T F.t\. 

ll 2 - Início: Os st>rviços objeto do presPnte 
contr&to, rlt>\·erã o sH ill'iciadcs no prazo n.áxirr.o 
de 5 ~c inco) dia~ a contar da data da a!'sín&tur a d<J 
conLrato 

XII -- Cláusula llt\cima Primeira F'< ro 

12.1 - Eleição: FRrll di rimir torias f'S qtt<>i;'[Ões d ,_ 
correntt:os da execução rlt-sh. Contrato. fica t:leito o F01 o 
desta cidad~- de Maca pá, capital do Ten itóno Fe
deral do Amapá, nã0 ubstante outro domicíhn qw- a 
Empre1teira venha a adotar, ao qual expres:::amen
te venunda. 

E, por assim, estarem justos, combinados e 
contratados, declaram ambas as partes aceitar 
as disposições estabelecidas nAs cláusulas do 
preset1te Contrato, bem como observar fielmente 
outras disposições legais e regulamentares sobrt o 
assunto, firmando-o em 1 O (dez) vias dt! igual teor 
e forma na pre!.ença das testemunhas abaixo assi
nadas. 

Mncapá, 14 dP janeiro de 1976. 

Manoel Antônio Dias 
Dirigente da Contratante 

João Victor Moura de Arruda 
Representante da Empreiteira 

Testemunhas: Ilegíveis 


	

