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tP J n." 001 O de 17 df' janeiro de 1978 

O Govern~dor do Território Federal do A·mapá. u~oo
rlo das atrfbuicões que lhe são confetldas pelo 11rtilgo 18, 
Item II . rl o Dt-c reto-Lef n° 411. àe 08 de JliOefro de 191\0, 

RESOLVE: 

RetificaJ a red'l!çào dada "o Decreto (PJ n .0 0440. de 
2';' lie julho de 1Pi 7. public;;do n o Olér io (ificial n º 2 544. 
rle 08 de agMbo do mesmo ano. que passa <s vigor ar con' 
o EE'IHtfnJ,e leor: 

- Declarar llposentada, compulsoriament e, de acordl" 
r ·> m os artigos 176, Item I e 11!7. da Lei n º 1711. de 28 dF 
• utubrn de 195~. combt.nados com os anWgos 101. Item JJJ 
;i único e 102. item I. a línea «a». da Emenda Ccomtitucl r 
nal n° ()J . de 17 de outubro de J.9f.9. a par t ir de 1° cü· 
maír:J de 1977, Benedita Paul a do Nascfmenlc• C o~t~ ll' H 

trícula n .o 2.079.6!Hl, no cargo de Serviçal. GL-102. 6-B. dl" 
Quadro de Prs~oal - Parte Pf'rmanenlf' - do GcvHno 
d-este Territórin (Processo n .0 493/ 77- SA F). 

Palácio do SetentrHio. em Macapá, 17 de jAneiro rlP 
1978. 8!1" da RepLiblfcR e 35. 0 ela Cr iaçflo do Território F!' 
cif'rR 1 'lo Amapá. 

Arthur Azevedo Hennine 
Governador 

Gabinete do Governa dor 
Con sultoria Jurídica 

CONTRATO DO COMOLlATO 

Contz:ato d.e C0moda to , quP entr e ~i 
Íaze'm o Gove1 n ;,) do Te1 ritóÍ·io Ft-dera l 
do Amapá e a. Fund r.ção para o Desen· 
volvimento da Produçã,o Anina.J, no Ter
ritório Federal d'o Amapá, pa1a usn e 
gozo de Veioculos, Máquina& e, Equilpa
mentos Agrícolas de proprit' rade do 
G.T.F.A., so b a dPpenrlêflcia e c .~r~0 na 
Secretaria de Economia, Ag~-Jc,,J1 lll!'a e 
Colonização. localindas em FaHndi r.r.s. 
nP.!'Itoe Município. 

Aos dez ( 1 0) dias do mês de jAneiro 'lo aro 
dP hum mil J•ovecento~ e ~etentR e oit o ( 1·9~ 8), 
de um lado 0 Governo do Território Fed c> rsl do 
Am apá, neste ato repre~entad() pelo seu C'over!'1,;
dor Arthur AzevPdo Henning. daqui por disntt' 
d enominado si mpJecmente G.T.F.A., E' a f un'daçiio 
para o Desenvolvimento da Produção Arlit11al. do
ravante denominada FUNDEPRA. ne~te ato repre 
sentada p elo seu Gerente, João Eduardo ('e Vs~-
concelos Azeved<', têm justo e convenricn: do Cf

lebrarem -o presen-te Cdntrato dP Comodaw . m e
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiõõii;;;o,;;;.,;;;;;;;õiõõiiõiõõiiiiiiiiiiiiiiiiõ;;;;;;;;;;o;;;;;;;iiiiiõiiiiii!iiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;n;õiiiõ;;;;;;;;;;;;uo; 1 di ante d á w u 1 as ~ oo n di ç Cí e s segui n 1 es: . 
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EXPEDIENTE 
l ~JPRENSA OFICIAL 

Dlárh Oficial do Território Federal do Am'lpá 

* Dir etor ia 
* Administ ração 
* R edação 
• P arque Gráfico 

Rua Cândido Mendes s/nº - · Mac~pá - T . F. A. 

TELEFONES: 
G!lbinete tio Dire tor 
ChefE' das Oficin~s . 

DIRETOR 
IRA NILDO TRINDADF: PONTES 

i146~ 
5107 

TABELA DE Ml c; fNATURAS E P lJBLJCAÇOES 

NA CAPITAL 
Anual ........... . 
SPm Psfra l . . . . . . . . . . 

OUTROS ESTADO.S E MUNIC!PIOS 
Anual .. .......... . 
Scme~lral . . . . . . . . . . . 

Cr$ 500,00 
r.r$ 200.00 

f'r$ 800.00 
Cr$ 100.00 

D.O. número at r:nado: aumenta rinco cruzeiros 

Clá us ula Primei ra - F u ndamt'nto Legpl : O 
p resente Con trato t em seu fun damen to no item Ill 
e XVII do Decre to-Lei n .0 41 l j 69 combinado com 
o art. 1248 e segs . do Código C1vil Brasilei :-o. 

Cláusula Segunda: O G .T.F.A. , por este ato, 
faz, em ca rá ter irre tratá ve l e i'rrevogáv~J o em
préstimo gratuito à FUNDI!:PRA, pelo prazo de 
d ois (2) anos dos Veiculas , Máqudna s e, Equipa~ 
mentos Ag rí e'o la s localizados em Fa ze ndinha , neste 
Municí pio. como abaixo é de ~c rito e ca·racte ri zado: 

Sub'-Cláu ~ula Primeira:- DPscriÇão de Veículos, 
Máquinas e , Equipam entos 

Máquinas e Equipamentos Valor 

01. Trat or de es t e ira s ma rca Catterpillar m 0-
d elo D4 série D, nº de se rre 97 F1 203, equipado 
com lâ mina •bu lld ozeo.r », em r egu lar estado de con
servaQão ; ano de fabri cação Hl?a 1 7 1. ~65 ,.55 

02 . Tra tor de est-eiras marca Ca tterpillar, m o
d~lo D4 SÉ' rte o ; n D de séri e 7U28884~ equipec«o 
com lâmina «bulldozer », em regu lar esta do d e con
serva(}âo; ano de fabrioaçf.o ... ; co m pll aqueta do 
Patrimônio n,.0 2197 15.ooo,oo 

03. Th ator de esteiras rnarca Catterpilla 11, mo
de k:> D4, série D ; n. 0 de serie 97Fl083; equ ipa·do 
com lâ mina «bulldozer»; em regula r PStado de con
se r vação, a no de fabricHoão 1.!172 145.J23,oo 

04. Trator de esteiras mar:ca Cat terpillar, mo 
d elo D6 , série C; n. 0 de série l OR2600; equipa do 
co m lâmina «bulldo2ler »; em regulail" estado d e con
servação; ano de fabricação 1972; registrado no 
Patrimônio sob n° 2.185 181.784,65 

05 . Trator de Pneu-s mar ca Massey-Fergus un , 
m odelo MF-85X: n .0 de sériP 02 260401 : em re
g ula r es-tado de conservação; ano de fabri cação 
1973 44 .~5.oo 

06 . Trator de pneus m arca Massey- Ferg uson, 
mod elo MF' 85X; n. 0 de série 02260407300; re
g irstrado no Patrimônio sob n .0 67 .361 ; ano d e fa 
bricação 1·975; em re gular estado de conservação ... 

85.956,oo 
07 . Trator de pneuc; m a rca Massey- Ferg uson, 

mod elo Mtr 65X; n .0 série 20387398; ~no de fa-

PUBLICAÇOF.S 

PAgina comum. ra rl a rentímefr•o pt.r co luna Cr$ 20,00 
Preço dPAIP ExPmplar CrS 2,00 

Ma I é ria par a publicação das 07:::30 às 12:00 e ri a~ 
J 1:30 àfl 17:::30, excetuando os sábadM. 

RECLAMAÇOEg - 24 hora s após a circulação do 
Di&rio, capi tal. e 8 dias nos muni cí pios e outros C!' l ado~ 

O F!CIO OU MEMORANDOS - Deve ~comp~nh ~r 
f1Ualquer publicação. 

ASSINATURAS - Capital, 1\~un irípios e outrns 
est~dos em rJ ua lqu<'r É'poca 

FOR MA DE P AGAMENTO 

Avuls0: Em moPd& correnlP 

Assinaturas e P ublicações: Em cheq ue nominal para 
«Serviço de lmprPnsa e Radiocl if11 ~ão elo Amap;í 

SIR DA • 

Assina turt.s \·encidas pod<' rilo SP r sw:ppnsas 
sem a viso prév io. 

- Este Diário Oficial é encontrado para lcllnra nas 
representações do Gm·erno do Amapâ em nr ::1c:rli::~-DF 

e Bel ém. F.slaclo elo Para. 

bri cação 1 ~73 ; .,m r<'gular t'starlo de ronseivAçãn .. 
24.542,oo 

08. Trator dP pneus marra Ma~se~ -Fergu Fon. 
m'odelo MF-65X; n .0 de séiie l :3~ 602544 2; em lla 
zoável e~ ta do ck c-onser vação, at1o de fabricaçã o 
19173 36.47 J. oo 

09. Trator de pneus mar.ca Ma ssey- Fhguson, 
m ade lo MF-65X; n. 0 rlP sf.r re l '36602 544 7; em ra
zoável esta do de comervação; ano dP fabricação 
19n 34.4RJ,(o 

lO. Trator de pneus marca Mas!'e:v- F'ergus0n . 
modelo MF-65X. n º de s é- r ie 1356048039, em regu
la r estado rle c-onservação, ano de fabricação l 975 

72.29{!,00 

ll. Trator de pneu s m arca Massey-Ferguson, 
mod Plo MF-65X; n .0 rif· série 1356016447 , em r egular 
estAd o de con·sNvaçã0 , ano d e fabric'ação 1973 

34.82{! ',() 

12. Trator rir rodas marca \'Ias,;ey-Fergus0n, 
mod elo MF-!;OX; n ° de sf> rie ô:1~~1 2B3 8 . Em prr
cá r io es tado, ano rle fabrica c;-ão não dPt r- r m ir>ario 

19.%6,oo 

13. Trator rl e rodas marca Massey Fergu~on , 

m orlelo MF-50X; n .0 rle sr'• ic fi !)4 02 (' fi~fi ; r· m pr .. rA
ri o estado, ano rie fabri cação nã 0 dPterminado 

19.3 7R .on 

14. Trator de rodas marca Ma~sey· Fergusnn, 
m od elo MF~~OX; nº rle s€rie 65.;0206:37; em precá
rio estado, ano de fabricação não de tHminado 

24.:> 42.oo 

15. Trator de rodas m a rca Massey-Ferguson, 
mode lo M F-50X; 1". 0 d e :-é ri e e ano de fabriceç;io 
não dteterminados , em re gu lar estado !9.378,co 

16. Trator de roda s marca Massey-Fe rgu~on, 
m odelo MF- 265; n.0 de série 203BA3g472-D: ano 
de febriooção 1976 97 .ooo,oo 

17. T·rato r dP. rodas merca M8Ssey- F erguson. 
modelo MF· 265 ; nº rJe série 2151()067!jl(); Ano dP 

, fabricação 1977 l o8.ooo o o 

18. Tratbr de- rodas m:~l"ca Massey -Ferguson, 
MF·26!'i ; nº d e sér ie 0-140~19 149- C; ano de iabrica
çào 1976 l oo.ooo,oo 
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19. Carregadeira de rodas mHca Mas.sey-Fer
glltlon, m0delo MF-65R; nº d~> série SNF' 16'96000~ !1 7 : 
Pquipado com caçambél e respectivo s it\tema h• 
iráulico, em re-gular e~tado de oonservação ano 
~e fabnicação 1972 :36.556,oo 

20. Micro-Trator marca AGRALE, m odelo 416, 
n ° d-e série lL 711 046-6; E-m precário f'StRdo, ano de 
fabrícação J 9·72 l7.5oo,oo 

21. Motor Yamar, mode lo NT-85F; n ° de sé r iP; 
8!1 72;47; "' m pane; ano d e fabricação 19173 6.275,00 

22. Trator de rodas marca CBT, modelo CBT
l fJ OG. n.0 de ::;é rie 8:>8l;en'o d ... f<J bricação t977 

1 'ifi.OOO. no 
23. Planladeira-adubadeira ma rca Massey-Fer

guson modelo MF 411; n.0 i e serie l9C;)4'iiJ; r .:gi,
tro no PatnmônH.' n2 66 057, a no dP fabricação 
197 f> 7.210 ,00 

c::-J. Planta d E- ir a marca Maso;;ey-Fergu~on , m oue
lo 1\!IF' 37- 11 dP linha, nº de sé rie 13953410: ano 
de fabricaçã o 19n. Pm rPgular Pstado rl e conser
vação :t362,00 

39. Arad o marca Massey -Ferguson, modelo 
i\lf -204 de 3 discos; n.0 de !lérie 25t2413B: registro 
· :) Patrimônio n. 0 74.704; ano de fabricação 1..976 

9.5oo,oo 

4(). Arado merca Massey-Ferg uson, modelo MF-
6411 de :3 d iscü~; nº de séde -126406005; ano dP 
fab:icação 197:l 3.7oo,no 

41. Ara1o marca Massey- Ferguson, m ode lo MF'
fi~ 11 de 2 discos, nº de série 1393828; registr0 no P a
trimôn io nº 2.Ql,fl: ~no de fabricação 1972 2.284,oo 

42. Arad 0 marca Massey-Ferguson. mod~> l0 
MF-6411 de 3 discos; n. 0 de sE>rie 126427622; r ~
gistro no Patrimônio n. 0 0:12f8 ; ano de fab1icaçà o 
1 ~72 3.t9o,oo 

43 . Arado cultJvador marca 1\la~sf'~·-P'Prgn~nn , 

modelo MF-226; o º de sé ni t 25301982, registro no Pa
trimônio n2 74 .7000 am de fab ricação 1976 ll.ooo,oo 

44. Arado I nt~rnacic nal de ~ disco.,; sem n. 0 

rl" sér.1e def;inido; em razoáve l rondições 2oo,oo 

45. Arado marca Baldon de 4 dio;c<.s sem n Q 
•le série dP~(i ni do: ano de fabritaçã'O 1977 29 .,íoo,no 

2!5 Roça r:I PHa marca \llassP y- Ferguson , modelo 
vlfi'-77 - 11; nº rie scn ~ 1491717 4; ano rle fabricação 46. Ancinh o para uso em tJator CAT D4D: 

7 3 200 O sé rie MA4- ~ 3/62500; regi~tro no P atrimônio n.(1 
19 2 o ,O I 658 02276; &no de fabricação 1972 24. ,oo 

26 Rnçarl Pll l'\ marra l\1a&sf'y F'PI guson, mod elo 
Ml<'-77-11: n. 0 sf>riP 14\.1140(, 9 , ano d~> fabricação 
1 H7 3 4.266,00 

27 . R oçadeira marca Massey-FHgu oo, modelo 
'.I F'-77'-l'l ; n° d e ~éri" 14!112146; ano rl.e fabr,icação 
1!.)72 2.791 ,00 

2'8 . Roçadei ra marca \·I assey- Fe~u t-on, mbdelo 
MF- f:80, nº d~ s é rie 2t5fl433868; ano de fabricação 
I !l77 ll.8oo,oo 

29 Roçade 1ra marca Mas&ey- Ferguson, modelo 
' 11F-88o, n. 0 r:i e s&rie 25483667; ano de fabdcaQão 
1 r;:J77 ll .8oo,oo 

~0 . R oçadeira marca [nt ... rn <ciona1 , n9 de série 
n;'ío r:l e finido. em pane 21.97o ,oo 

:~1 Roçadei'ra marcFJ I C MA, nº d e série não 
i Pfínklo; em boas condrções de func\onamento 

~ l oat, O'O 

3J. Saneade.ira-arlubadeira ma rca Massey-Fer
guson m odelo MF- :H - 11 : n. 0 de série 19 161940; em 
precário estado de consPrvaçiio 2.ooo,oo 

33. Plaina niveladora ma rca ICMA , sem n.0 

rJe sé rie definido 1.5-oo,oo 

34 Arado marca ~assey-Ferg~c"t'l, modelo MF- ' 
20 4 d e 3 discds, n.0 de s é ri f' 2f>2411 ~ 11 ; re gistro 
no Patrimônio nº 7fi .668; ano de fabricação 19'77 

12.ooo,oo 

Jo5. Ara 'lo marca Mass-ey-Ferguson, modelo 
'VIF 204 de 3 disco!! ; n2 de sé ri e 2~24 11009; r egrs
tro 1'1'0 Patrimônio n .0 76.669, ano de fabricacão 
1977 12.ooo,ro 

36. Arado marca Mas5e y- F'erguson, modelo MF- , 
204 de 3 discos, n2 de ~ érie 252-111007: registro no Pla
tri.mônio nº 7fi.ô 10: ano de fabricação 1977 12.ooo.oo 

:n. Arado m ::1rca Massey -F<'rguson, nwde lo 
MF-204 de 3 discos; n ° de sé rie 252411512; regis
tro no Patrimônio n. 0 76.768; ano de f~br icação 
1977 13.7oo,on 

47. Ancinho para uso Pm trator CAT D6D: 
nº de sé ri e 65.773: ano ri P fabricação 1973 35.0oo,oo 

48. Cultivadof" marca Massey-Ferguson . mode
lo MF-567; n º de séri':! 1396f.198 ano de fabricaçât1 
1 D76 6 .ooo,oo 

49 . CultJvador marca Pillee ; &no de 
cão 1972 

fabri ca -
1.938 .oo 

50. Co lhedei ra de Jorragem, regi~tro no Fatri
mônr o n . .a 02264, ano de fabricação 1972 9.95o,oo 

51. Carreta marca SANVAS, modelo SRCT 
' .n p11ecái"io e stado de co nservação , ano de fabr'i 
,, ção 11972 3.2o4,oo 

:1 2. Carreta metrca Port~l. ano dP fabricação 
1 172 em precá rio ~>s tado de co n se rvação l.l7o ,oo 

53. CJ.arn•ta marca Massey -Ferguson, mod€1o 
'1 F'-802 n. 0 de série 2~421 ~56, ano ::le fabricaçã o 
1976 1 ~.ooo,oo 

54. Ca rreta marca Masse,v-FNgmon , modlelo 
;\IF- 8()~ n .0 de série 254:1354, ano dP fabricação 
I \.17 5 l5.ooo,oo 

55 . B~oca para perfurado r de solo 
rJ p fabricação 1~72 

de 12" ano 
5oo,oo 

1G72 
618,00 

56. Broca de 18"; ano dP fabricação 

57. Broca de t 2"; ano de fabricaçãtfl 
gist ro no Patrimônio nº 76 .674 

1 n77; re-
2. 400,,00 

58. Broca 'ie 12 ''; rPgi stro no Patrimôrio n."' 
76 675; ano de fab r icac,:ão 1977 ~) .400,00 

59. Distribuid()r de Calcário me1 c a Massey
Fe r·guson, modelo MF 302; rC'gistro no Patr J.mô nio 
Fob nC> 74.697 ; an o de fabric ação 1976 12.000,0(1 

00 . Distribuido r de Cal< á rio marca Ma~sey
Ferguso n, modelo MF-302: regi~tr o no Patrimônio 
s ob n2 74.008 ; Rno de fabricação 1976 l ~ .oo o,oo 

38. Arado ma~:~ca Massey-Ferguson, m ode lo '61. Carreta-Te nque com capacidade pera 3.0(}0 
Ml"-204 de 3 discos; nº do série 25'~4142; ano de litros; registro no Patrimônio n ° 0'2052; a no de 
fabricdção 1977 13.7oo,oo 1 fabricação 1'9'72 7.24C) ,oo 
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62. Grade marca M as sey-Fuguson, modelo 
MF125 de 32 d.lí scos; n.0 de série 2533977; r Pgistro 
no Patrimô nio nº 76.671 ; an o de fabricação 1977 

19 .ooo,oo 

63. G,rade m arca Massey- Ferguson, modelo 
MFl25 de 32 discos; n. 0 de sé lie 25313924~ rPgistro 
no Patrimônio nº 76 672; ano ele fabri.oeção 1977 

19.ooo,oo 

64. Grade m a rca Massey· F ergu fo n, modelo 
MF125 de 3"2 disc os; n.o de série 253::! 989; r egis
tro n o P atrimôni o n º 76. ti73; ano de fabricação 
1977 19.ooo,oo 

65. Grade m a rca Massey-Ferguson, modelo 
MF·l25 de 32 di scos: n .0 de sé rie 2533991; registro 
no Patrimônio nº 76,77 0; ano de fabri cação 1'97.7 

24.5oo,oo 

66 . G ra de marca Massey- F erguson , m odelo MF-
12S de 32 discos; n.0 de série 2333971; registro no 
Patr;mônro n.0 7ô.770; ano d e fabricação 1977 

2 +.5oo,oo 

67 . Grade marca MR ssev- F erguson. modelo 
MF-123 d e 26 discos. n °. de série não definido; 
registro no Patrimônio n°. 74 .703; ano rle fiabrica
çâo 197ô 1l.oo o,oo 

68. Grade marca !vla ~sey- F erguson, mod elo MF-
23-11 de 24 discos , n. 0 tle série 1-19613926: reg istro 
oo Patrimônio n .O 02265, ano de fab ric ação 1973 

3.198 .oo 

69, Grade malrca Ma.ssey-FPrguson, m o d elo MF-
2\3-1 1 de 22 discos, n. 0 de sér ie 14('6159oo; ano de 
hbricação 197 3 3.43l ,oo 

70. Grade marca Internacional de 20 discos 

71.. Grade Internacional de 32 dtscos 

72 . Grarle marca ROME de 2o dis cos, 
no Patrimônio n° . !.897 

5oo,oo 

~oo,oo 

registro 
5oo ,oo 

disoos , registro 
lo.54o,oo 

73 . Grade m_arca ROMg_;; de 20 
no Patrimônio n .0 2.277 

74. C·hass i de Grade marca R O ME 

75 . Grade Ba ldon de 24 dis cos 
3oo,oo 

29.5oo,oo 
76. Perfurador d e solo marca F N I - Howars; 

registro no Patrimônio n°. 022fi7, an o de fe brica
ção 1972 2.383,oo 

7'/ . Perfuradon d e solo mM('a FNI - H oward; 
registro no P atrimônio n. 0 02 266, <1no de fa lni-
cação 1974 2. :HlJ,oo 

71l . Bigorna pera ferreir o (l972) 659,oo 

79. Bomba de óleo Wa yne (1972) 45,oo 

80 . Bomba de graxa Wayne 0972) 85,oo 

8l. Co m pressor marca Douat n. 0 de série CD2V 
280/ 200-809 097·3) 4.ooo,oo 

82. Máquina d e solda elé tr ica , refe rên cin IB 
250/1 A-1369 (1973) 1.6oo,oo 

83. Máquina d e Vu'lceniZét;ã o MUSSI; registro 
no Patrimônro n.0 021:16 (1972) 4·oo,oo 

fl4 . Gerador de solda de a cetileno. mode lo 
BI-71127; registro no Patrimônio n º 2-084 (l 972) 

1oo,oo 
85. Motor elé1rico atoplado a es meril 86,oo 

86 . Mo tor elétrico de 5 HP, n º 3173010 l. ooo,oo 

87. Macaco Hidráulico cop. d e 5 tondadas 
52o,oo 

88. Ma ()aco Hidráulico cop . de 3 tonf'!a ds s 
52o,oo 

89. Forja maroa ASTEN 58o,oo 

90. Tuilga para carregar bateria marca LIEPIN 
2lo.oo 

91. To lha pAra suspensão de motor ô2o,oo 
92 . Talha para sus pensão de motor fi2o,oo 
93. Pistola para pintura marca F\RES-MAX. 

registr o no Patrirrônio nP 04875 73,oo 
94. Ferramentas diversa~ 
95. Pe~,:es de re posição diversas ma1 cas 

S ub-Cl8usula Segunda: 0Pscriminação rle VPí-
culos 

VEÍCULOS VALOR 

01. Pick-Up. Farei Willys, re~stro no Patrimô
nio n .0 663 33 6 cilin -Jros 91 CV; ano de fabricação 
1975 38.499,oc• 

02 . Cc.çamba ba-sc.ulha n te marc& Mercedes Bem, 
ano de fa b! i cr~ção I 972; r egbtro n o Patrimônio n º 
481:! 4l' .o4 5,oo 

03 . 'fratol' de este.ira s marca Komatsu, mod elo 
D656B, com m ot or Cummins de l4o HP, ::l no rlP 
fabricação 1977 1.2~5.ooo ,oo 

CJáusula Terceira: - P razo O presente Como
dato terá validad e p elo prazo de dois (2), anos, com 
vigênci a apóg a publicação destP instrum E>n to no 
Diário Oficial ào Território. 

Parágrafo Único - O - presen te Comodato p r.
derá ser pror rogad0 se as~im C< nvi er às partPs 
contratant e~. 

r ' láusula Q uarta - Obrigações: 

I - Da FU~DEPRA 

a) Caberá à FUNDEPRA a obrigação d e zelar 
pel a conserv.ação, como se ~u a fo1 a. cs b ens err.
prestados, não podendo usá-k·s senão de acordo 
co'm o con trato , ou naturEtZ.a deles sPndo defe~o 
~a n sferir ou cede r a C'Utnm, no tcdo 0u em par
t e , sem prévia autorização do Comodante, sob 
pena d e r esponder por pe rdas e danos. 

b) A FUND·EPRA ca,berá aiooa a manutenção 
e ampliação das linhas regula.res às C-o lônias Agrí 
colas e interiores do Territór~o para transportf> de 
prodJ..!tos agrícola s para a Capital, e outros servi
ços de apoio ao meio rural. 

I! - D.o G.T.F.A .. 

R espe itada a lei vigente o G.T.F. A. não p0r1" 
r á transferi r a outrem os veículos, máquinas ~. 
equipa.m~ntos, sem anuêoria da FUNDEPR A. 

t;láusula Quinta -- Po r resdsão ou por extin
ção natural do pr esente Comodato a FUNDEPR A 
fica obrigada a restituir. os bens dado E>m Comoda
to, em perfeito estado de conservação, salvo o <: 
de;gastPs na.t ureis dt uso pelo decorr.er rio temp o. 

C'láu:suloa SeX'ta - O G.T.F.A .. e a FUNlDF.PHA 
podPrão rescindir o prese nte instrumento dE' Co
modato ao tempo que julg.arem êonveniente. 

Cláusula S.étima - Fo ro - F ita e]Pito o Fr r 0 
da cidade de MBtca p á, Capital do Território Fed e
r a l do Amapá, p.ar a d i rim~r quaisoql)(· r dt'1vidrs 
proven iPnte deste Contllato de Comodato. 

E, pa ra firmeza e valid.ade de tPrlo quanto 
ficou estipulado, lavram-se o pr esentP. Contrato de 
Como-jato, em rlt>z (lO) vias. de igual tr or P form~. 
lido e achado <:lOnfor.m P v ai assioodo pe]P~ J!lart E>s E' 

por duas (2) testémunhas abaixo assinarias. 

Macapá , 11 de janeiro dP. 1978. 

Arthur Azevedo Henning 
Goverb'ad or 

João Eduardo Vasconcelos Azevedo 
FUNDEPRA 

Testemunhas: - Ilegíveis 


	

