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DECRETOS-------------------~----__, 
(P) n9 0010 de 9 de janeiro de 1981 

O Governador do Território Federal do· Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Item 11 , 

' • do Decreto-·Lei rJ 9 411 , d~ 08 de janeiro de '1969, e tendo em 
vista o que con·sta do Processo n9 3/08.388/ 80-SESA, . 

' . 
RESOLVE: 

Conced~r aposentadoria, de acordo com os artigos. 176, 
ftem 11 e 178, Item I, alfnea "a", da Lei n9 1711 de 28-de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de_ dezembro de 197z, a Anto~io Barbosa de Figueiredo, 
matricula n9 1.687.616, no cargo de Prático de Farrl')ácia, 
P-1702.11-B, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente- do 
Governo deste Território, devendo seus proventos mensais 
serem acrescidos da vantc:..gem financeira- de 20%, de acordo 
com o artigo 184, ftem 11, da citada Lei n9 1711 / 52, em face 
do que disRõe a Lei n9 6.701, de 24 de outubro de 1979. , 

Palácio do . Setentrião, em Macapá, 9rtlde janeiro de 
1981 , 929~da Rep(lblica e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

. (P) n9 0011 de 9 de janeiro de 1981 

O Governador do Território .Federal do Amapá, 'usando 
das atribuições que ~lhe são conferidas pelo artigo 18, ftein li , 
do Decreto-Lei nY 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 

/ vista o que consta do Processo n9 1/ 02.979/ 80-SOSP, 

RESOI:VE: \ 
' 

Co?ceder aposentadoria, de,acordo com os .artigos 176, 
ítem li e 178, fter:n I, alfnea "a", da Lei n9 1711, de 28 de outu
bro de de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481 , 
de 05 de dezembro de 1977, · 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
, ftem 1) e 178, ftem I, alfnea "a", da ~ei n9 1711 , de 28 de outu-

. bro de 1952 com a no v~ redação dada pela Lei n9 6.481, Çje 
05 de deze,;,bro de 1977, a Adernar Pinheiro da $ilva, matri
cula nY 2.071 .804, no cargo de Ferreiro, A-1703.12-D, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste 
Território, devendo seus proventos r:nensais serem acresci-
dos da vantagem financeira• de 20%, de acordo com o artigo 
184, ítem 11 , da citada LE)i n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 9 de jane r o de 19S1, 
929 da República e 389 da Criação do Território FE ":Jeral do A-
mapá. -

ANNIBAL BARCELLOS 
-Governador 

(P) n9 0012 de 9 de janeiro de 1981 

O Governador do -Terrifório Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, . 
do Decreto-Lei nY 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cot:~sta do Processo nY 5/ 14.121/80-SEGUP, 

RESOLVE: ~ 

Conceder aposentadoria, de acordo com os arügos 176, 
ftem 11 e 178, ftem I, alfnea "a", da Lei n9 171 1, de 28 de outu
bro de 1952, com -a nova redação dada p.ela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a Francisco Pereira da Silva, matri
cula n9 2.079.615, no cargo de Guarda, GL-203.10-B, do 
Quadro de Pessoal - Parte Permanente - do Governo deste ., 
Território , devendo seus proventos mensais serem acresci
dos da vantagem financeira de 20%, de acordo com o· artigo 
184, Item 11 , da citada Lei n9 1711 /52. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 9 de janeiro de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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'(P) n9 0013 de 9 c;le janeiro' de 1981 

o Governador do Térritório Federal .do Amapá, usando. 
das atribl.lições que lhe são,conferidas pelo artigo 18, Item 11 ,
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, e ten'do em 
vista o que consta do Processo o9 6/17.001 /8 1-SEAD, · · · 

. . - . .,. . : . ,. 

'RESOLVE: 

'conceder ap·osentadoria, de acordo corri os artigos 176, 
Item 11 e .178, ltem·l, alfnea "a", da Lei'n9 1711 , de 28 de outu
bro de 1952, com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a Antonio dá Silva Figueira, matri
cula n9 1.962.768, no cargo de Zelador, GL-101 .7-A, do'Qua
dro de Pessoal Parte Permanen'te -·do Governo deste Ter ri- ' 

. tório ' devendo perceber p.rov~ntos correspondentes ao nlvel 
8-8, 'de acordo · com o artigo 184, Item I, da citada Lei n9 
l?t1 /52. " . ' . . ' . 

Palácio do Setentrião,em Maca pá, 9 de_janeiro de 1 98~, 
929 da República e 389 da Criaç~o do Território Federal do A
mapá. 

' 

ANNIBAL BARCELLOS 
· · Governàdor 

(P) n9 0014 de 9 _de j~0eir'o -de 1981 

O Governador-do Território Federal do Amapá,. usa.ndo 
das atribuições que lhe são co_nferidas pelo artigo 18, Item li . 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , e tendo em 
vísta o que consta do · Processo n9 1 ; o;t-981 /80--SOSP, 

) . ' 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176,. 
Item 11 e 178, Item I, a lfnea ·"a", da Lei 1711 , de 28 de outubro 
de 1952,cóm a nova red,ação çJada pela Lei n9 6.48.1, dê 05 de 
dezembro de 19i7, a Raimundo Alves dos Santos

1 
f'}1atrlcula 

n9 2.258·.611, no cargo de Pedrei ro, A-101.9-B; do Quadro de 
Pessoal - Parte Permanente -. d9 Governo deste Território, 

·devendo perceber proventos .correspondentes ao nlvel 1 O-C 
de acordo com o.artigo 184, Item I, _da citada Lei nY 171.1/52. 

Paiácio do Setentrião , em Macapá, 9 de janeiro de 19?1, 
929 da República e 389 da Criação do Territó rio Federal-do A-
m·apá. · 

ANNIBAL BARCELLOS 
Govern·ador 

(P) n9 001 5 de 9 de janeirJ de 1981 
"' : . . 

O Governador do -Territóri o Federal do Amapá, usando . 
. . 

das atribuições que lhe são confeirdas pelo artigo 18, Item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08· de janeiro de 1969, · · , 

RES'OLVE: 

Art. 19 - D-esignar nos termos dos artig os 217 e ?19, da · 
Lei n9 1711, de 28 de outubro de 1952, l.:uiz Gonzaga Pereira · 
'de Souza, Oficial de Administração, nlvei16-C; And ré Pereira 
da Graç~. ·Arquivista, nlvel 9-8 e Alzerina Maciel de· Souza, 
Escriturário, nlvel 10-8, todos do Quadro de Funcionários 
Públicos do Governo deste Território, lotados na Secretaria 
cie Admihist r.ação-SEAD, para, sob a presidênCia dp pri- · 
meiro,·co nstitulrem a Comissão de Inquérito A_dmiriist rativo·, 
encarre'gada de apurar os fatos constantes do Processo n9 
6/19.568/80-SEAD. -

. Art. ·29 - Revogam-se as disp<;>sições~ em . cont rá~io . : · 

Palácio do Sefentrião, em Macapá, 9 de janeiro de 198( 
92? da República e 389 da Criação,do Térritóriq Feder·al do A~ 
·ma pá. 

~NNIBAL BARCEL'LOS· 
Governador 

· SENAC-ServiÇo Nacional de Aprendizagem Comercial 

Delegacia Executiva no-Amapá ~ Macapá.-
, . 

TOMADA DE PREÇOS ('J9 01 '/81 

SENAC/ Mtb/ BIRD 

A V I SO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comerciai-S'E
NAC, represe.nta.do neste 'Território por sua Delegacia Execu
tiva: torna público que devidamente autoriZado pelo Presi

. dente do Conselho Nacional, fará realizar Tomàda de Preços 
. para aquisição de Mobi liário Especial, d~stinado ao Cent ro 

de Formação Profissional d9 · SENAC eni .Macapá-AP. 

Os interessados poderão adquirir o Edital de Tomada de 
Preços e demais documen'tos e informações, na sede_ da De

' legacia, Exec.ut.iva do SENAC em Macapá, na Av. Henrique 
Galúcio, ·n9-1999 - .Macapá-AP, de 2' a 6' feira das 09:00 às 
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

. . As propostas serão recebidas ·no dia 05 de fevereiro , às 
14:00 horas na · sede da Delegacia Executiva, no endereço 
acima ci_t?do. 

JONf>,S PINHEIRO ·.BORGES 
Presidente da 

Comissão de Licitação de Const rução 

DIÁRIO 'OFICIAL · 
DEPARTAMENTO DE .JMPRENSA OFICIAL 

Território Féderal do Amapá 
Diretor • 

Pedro ·Aur.,io ·Penha h vare• 

ORIGINAIS 
' . 

~ · Os textos enviados â publicaçAo dever Ao ser datilografa
dos e acompanhados de oficio ou memor_ando. 

* O Diário Oficiai do T.F. do Amapé poderé ser encontrado 
. para leitura nas Rep_reaentações do Governo do Amapá 

em Braaflla/ DF e Belém/ Estado do Par•. 

ATENDIMENTO 

Horl!lrlo: 
Daa 07:30 àa 12:00 

018 14:00 àa 17:30 horaa. 

PREÇOS - PUBLICACOES i' 

" 

* Publlcaçlo o ~ntlmetro de coluna ........ ....... : ... .' ... Cr$, ~.00 

~--------~----~--------, 
PREÇOS o ASSINATURAS 

* Macàpé .. .. -.. : .. ................................................ Cr$ ,1.125,00: . 

. * Outras Cldadea .... ... ..................................... CrS 1 .~.00 · 

* As-assinatu ras são 'semestrais e vencíveis em 30 de ju
nho e __ 31 de dezembro. 

Preço do Ex~m'plar . . . . . . . .. . :, . ... . . . . ... . ... .. . CrS 10,00 
Número atraaado . . . ......... .... _ ... . .... . . .. .... . CrS 2<4,00 

Número atra~do em outràs cidades .. ... Cr$ 40,00 

. RECLA_MAÇ0ES 

* DeverAo eer dlrlgldae po_r escrito ao Diretor do Departa
mento de l mpren~ Oficial do T.F. do Amapâ, a_té 8 dlaa 
após a· publlcaçéo. 

DEPÀRTAMEN_TO DE IMPRENSA QFICI~l *Rua CA~dldo Mendes* MacapA Território Federal do Amapé *Telefones 621 o4040 * Ramala 176 • 177: 178 

r 

.. 
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SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Delegacia Executiva no Amapá - Macapá. 

TOMADA DE PREÇOS NY' 02/81 

SENAC/Mtb/BIRD 

A V ISO / 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comerciai-SENAC 
representado neste Território por sua Deleg-acia Executiva, 
torna público qu·e devidamente autorizado pelo Presidente 
do ·conselho Nacional, fará realizar Tomada· de Preços para 
a·quisição de Mobiliário Convencional, destinado ao Centro 
de Formação Profissional do SENAC ell) Macapá-AP. 

Os interessados poderão adquirir o Edital de Tomada de 
Preços e demais dq.cumentos e informações, na sede aa De
legacia Executiva do SENAC .em Macapá, na Av. Henrique 
Galúcio, n9 1999 Macapá-AP, de 2• a 6• feira das 09:00 às 
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. 

As propostas serão recebidas no dia 05 de fevereiro, às 
14:00 horas na sede da Delegacia Executiva, no endereço 
acima citado. 

JONAS PINHEIRO BORGES 
Presidente da 

Comissão de Licitação de Construção 

SENAC-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

Delegacia Executiva · no Amapá- Maca pá 

TOMADA DE PREÇOS N9 03/81 

SENAC/ Mtb/ BIRD 

A V IS O 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comerciai-SENAC 
representado neste Território por sua - Délegacia Executiva, 
torna público. que devidamente autorizado pelo Presidente 
do Conselho Nacional, fará realizar Tomada de Preços para 
aquisição de Equipamentos para Cozinha Pedagógica, desti
nado ao Centro de Formação Profissional do SENAC em Ma
capá-AP. 

Os interessados poderão adquirir o Edital de Tomada 
de Preços e demais documento e informações, na sede da 
Delegacia Executiva do SENAC em Macapá, na Av. Henrique 
Galúcio, nY 1999 Macapá-AP de 2' a 6•_ feira das 09:00 às 
12:00 e.das 14:00 às 18:00 horas. 

As propostas serão recebid&s no dia 06 de fevereiro, às 
14:00 horas na sede da Delegacia Executiva, no endereço 
acima citado. 

JONAS PINHE180 BORGES 
Presidente da 

Comissão de Licitação de Construção 

SENAC-Serviço Nacional de Aprendi zagem Comercial 

. Delegacia Executiva no Amapá-Macapá. 

TOMADA DE PREÇOS No 04/81 
SENAC/Mtb/BIRD 

A V I SO 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comerciai-SENAC 
represe!'ltado neste Território por sua Delegacia Executiva, 
torna pútilico que devidamente autorizado pelo Presidente 
oo Conselho Nacional, fará realizar Tomada de Preços para 
aquisição de Equipamentos para as Salas Ambientes, Admi
nistração e Demais 'oependências, destinado ao Centro de 
Formação Profissional do SENAC em Macapá-AP. 

Os interessados poderão adquirir o Edital de Tomada de 
Preços e demais documentos e informações, na sede da De-

legacia Executiva do SENAC em Macapá, na Av. G Henrique 
Galúcio, n9 1999 Macapá-AP de 2• a 6• feira das 09:00 às 
12:00 e das 14:00 às 18:00 horas. · / 

As propostas serão recebidas no dia o·6 de feverei ro, às 
14:00 horas nà sede da Delegacia Executiva, ·no endereço 
acima citado. 

JONAS PINHEIRO BORGES 
Presidente da 

Comissão de Licitação de Construção 

CARTÓRIO DO REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, 
Território · Federal do Amapá, República Federativa do 
Brasil, faz saber que pretendem se casar: Ne'11on Wan
derley Salomão e Maria das Graças Teixeira Pontes. 

Ele é filho de Di mar Dias Salomão e de Dulcinéa Wan
derley Salomão. 

Ela é filha de Benedita Beni'cio Pontes e de Maria Tei
xeira Pontes. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba 
de casar um com o outro acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 29 de dezembro de 1980. 

José Tavares de Almeida 
Oficial e Tabelião 

CARTORIO DE REGISTRO PÚB~ICO 
.PROCLAMAS DE CÁSAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federa!' do Am·apá, República Federativa do Brasil, faz 
saber que pretendem se casar: PAULO RANDOLFO DE OLI
VEIRA SANTARÉM e DARLENE R!=IS OLIVEIRA. 

Ele é filho de José Santarém ~ de Nazareth Oliveira. 

E·la é filha de Walter Rodrigues Oliveira e de Esterliná 
Reis Oliveira. 

Quem souber de qualquer impedimento que o~ iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 02 de jan~iro de 1981. 

JOSÉ TAVARES DE ALMEIDA 
Oficial e Tabelião 

CARTORI,J DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO . ~ 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Macapá, Terri
tório Federal do Amapá, República Federativa do Brasi l faz 
saber que pretendem se casar: LAZARO RAMOS BRAGA e 
DÁRIA CHAGAS GOMES. 

Ele é filho de João Braga e de Maria Judith Ramos 
Braga. -

Ela é filha de Francisco Gomes e de Julita Ribeiro Cha
gas. 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de 
casar um com o outro, acuse-o na forma da lei. 

Macapá, 12 de janeiro de 1981. 

JOSÉ TAVARES DE ALMEIDA 
Oficial e Tab~lião 
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CARTGRI O DE REGISTRO PÚBLICO 

PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Oficial do Registro Civil da Comarca de Maéapá, Terri
tório Federal do Amapá, 'República Federativa do Brasil, 'faz 
saber que pretendem se casar: VITAL D'E VI. LH ENA e MARIA . 
DO ROSÁRIO FERREIRA BRAGA. 

Ele é filho de Thom·as Mo~icio de Vilhena, lavrador e de . 
Maria Ermina de Vilhena. 

/ 

Ela é filha de Raimunda Ferreira Braga, .f{llecida. 
' 

Quem souber de qualquer impedimento que os iniba de . 
casar um com o outro, .acuse-o na forma da lei. .. 

Macapá, 12 de janeiro de 1981. 

JOS~ TAVARES DE ALMEIDA 
Oficia) e Tabelião 

PROCÚRADORIA GE~AL . 
CONTRATO N9 001 /81-PROG. 

Contrató' que celebram o Governo do Território Fe
deral do Amapá e a'Fundação para o Desenvolvimento da 
Produção Animal do Território Federal do Amapá, visando 
a prestação de serviços da Execução Rnanceira do Proj~~o 
de "Produção de Mudas Frutlfefas ·e Ornamentais . 

· Aos seis (06) dias do mês de )aneiro do ano de hum mil 
novecentos e oitenta· e hum (1981\ nesta cidade de Macapá, 
Capital d.o Território Federf!_l do Amapá, no Palácio do Seten- · 
trlão de um lado o Governo·do Território Federal do Amapá, 

. repr~sentado neste ato- pelo Senhor Governador Annibal 
Barcellos, daqui por diante denominado GOVERNO e a Fl.!n
dação para o Desenvolvimento da Produção Animal no Terri
tório Federal do · Amapá, representada pelo seu Gerente -In- · 
terino o Senhor German Javier too Li, doravante simples-_ 
mente designada de FUNDEP,RA-AP , resolvem, de comum 
acordo ·fi rmar o presente Contrato, consoante as Cláusulas e 
condições seguintes: · 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal:- O presente 
Contrato foi elaborado com respaldo no que preceitua .o ar
tigo 18, item 111 e XVII do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro 
qe 1.969. . ' 

Clá.usula Segunda - Objetivo:- O objetivo para o pre
se~te Contrato é a prestação de serviços da execução finan
ceira das atividades: Projeto de Produção de Mudas Frutífe
ras e Ornamentais. · 

Cláusula Terceira - Obrigações: · ' 

I - DO GOVERNO 

a) Transferir à 'FUNDEPRA-AP os recu rsos na ordem 
de Cr$-375.000,00 (trezentos e setenta e dnco mil cruzei ros). ' 

• ~ / . t ....... 

b) Proceder o indispensável acompanhamento e fisca
lização da execuÇão .financeira do presente, Contrato; 

c) Assegurar à FUNDEPRA-AP, remuneraÇão no valor . 
de 1 O% sobre o valor do Contrato, pelos serviços mencio
nado na Cláusula Segunqa do presente instr\)mento. . ~ 

d) Pagar à FUNDEPRA-AP a importânci!l equivalente a 
1 O% (dez)' por cento do valor do presente contrato a tftulo de . 
.tax~ de administração. 

11 - DA 'FUNDEPRA-AP 
a) Executar os serviços· financeiros das atividades de 

acor9o cor:' os Planos de Aplicações ou Plànos de Trapa
lho apresentados pela Secr~taria de Agricultura; 

, b) Observar obrigatoriamente o prazo de prestação de 
contas dos recursos transferidos e estipulados em Cláusu la 
própria deste instrum_nto; · 

c) Prestar contas dos recursos· recebidos à Secretaria 
de Finanças através de documentos bastantes e sufucientes, · 
comprobatórios das despesas rea)izaaas, consoante as nor
mas estabelecidas pelo Governo; 

. ' . d) Restituir através do Governo ao Ministério da Agri
cultura até o dia 30 de junho de 1981, a importância ora 
transferida, de Cr$-375.000,00 (trezentos e setenta e cinco 
mil cruzeiros), acres'cida deCr~- .37.500,00 (trinta e sete mil e 
quinhentos cruzeiros) correspondentes a taxa de 10% sobre 

. ' 

_. o capital transferido, deverá ser recolhido a.conta do Fundo 
· Federal Agropecuário.- FFP, Lei Delegada n~ 08/62 - Rendas 
não Ádjudicáveis na forma· da Sistematica da Portaria 
IGP/MA .. r:~9 .14/ 78; 

r 
e) Executar as atividades descritas na Cláusula se·-

gunda .deste Contrato. · 

. Clausula Quarta - Óos Recursos:- A transferência de
corrent.e· da assinatura deste Contrato, oo valor de Cr$ ~ . 
37.5.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil cruzeiros) é prove
niente do' Conv.ênio celebrado entre o Governo e o r\;1inistério 
oa Agricultura, a conta da Atividade- 1.3014.051/10-FFP - • 
Apoiq às Atividade's a Cargo do M.A. - Elemento de Des
pesa 3.2.1.5-02 -Outras Despesas Corre~tes . Empenho .,n9 
002/80. ' . . . . 

Cláusula Quinta - Liberação de Recursos:- Os ·recu r
sos destinados a execução deste Contrato serão libera.dos 
em única parcela após sua publicação no Diário Oficial do 
Território. -

Cláusula Sexta- Do Depósito dos Recursos:-_ Os recur
sos que por f<1rça deste Contrato deverão ser transferid.os à 
FUNDEPRA-AP, serão depositados em conta vinculada GO
VERNO/ FUNDEPRA, na agência local do Banco da Amazô
nia S/ A, devendo somente ser movimentádos pela FUNDE-

. PRA, mediante ctleques nominativos, obrigando-se esta.-a 
enviar ao GOVERNO, extrato dessa conta e fazer. constar nos 
diversos documentos de suas prestações de conta, o nome 
do sacado, os números, valóres e. datas das emissõe·s dos 
cheques Gom que forem pagas a~ suas obrigações. Os recur
sos só p~derão ser, sacados para saldar compromissos ime
diatos, não podendo ser transferido para outro estabeleci
mento. 

Cláusula Sétima - Controle Financeiro:- Além.do con
trole financeiro adotado pela FUNDEPRA, o processamento 
das peças contábeis obedecerá as · normas adotadas pelo 
GOVERNO, com comprovantes de despesa, extrato'S de con
tas co'rrentes bancárias e gu ias de recolhimento de saldos · 
não utilizados, se tor o caso, balancete financeiro e relatório 
circunstanciado da execução do referido Contrato. Podendo, 
ainda, o GOVERNO realizar durante a vigência do presente, 
através de seus órgãos próprios •. auditagem das contas da 
FUNDEPRA, no que diz respeito a transferência ora efetuada. 

Cláusula Oitava- Prestação de Contas:- A FUNDEF.?RA 
prestará contas dos recursos destinados à execução deste 

·· _instrumento, trinta (30) ,dias após a expiração deste ajuste. 

. C l~ usula Nona - Vigência:- O presente Contrato vigirá 
da data de sua .publicação no Diário Oficial do Território, ex
pirando em 30 de junho de 1981. · 

páusulá Décima- A~eraÇoos:- O presente instrumento 
poderá. ser·alterado através de aditamento, para o fiel cum
primento dos motivos que lhes deram origem. 

Cláusu.la Décima Primeira - Rescisão :- A inobservân
cia de qualquer Cláusula, cÓndições ou obrigações do pre
sênte Contrato, bem como por motivo de··, conveniência ou 
·por acórdo· as partes convenentes, provocará sua imediata 
rescisão, independente de notificação ou interpelação judi'
cial. 

Cláusula Décima Segunda - Foro:- Para dirimir quais
quer ·dúvidas surgidas em consequência do não cumpri
mento deste instru.mento de comum acordo, as partes inte
ressadàs .elegem o Foro da Comarea de Macapá, capital do 
Território Federal do Amapá, com exclusão de qualquer ou
tro por mais privilegiado que seja. ' 

E para fi rmeza e v~ li dade do que ficoú ~stipulado, la- · 
vrou-se o presente Termo,..que depois de lido e achado cor
forr:ne, vai assinado pelas partes contratantes em cinco (05) 
vias de igual teor e forma,. para o mesmo fim na presença 
das testemunhas abaixo nomeadas·. 

Macapá, 06 de janeiro de 1.981. 
~ . 

ANNIBAL BARCELLOS GERMAN JÂVIER LOO LI 
Governado I Gerente Interino FUNDEPRA/ AP 

TESTEMUNHAS: 
01 . M' de Nazaré Rodrigues' Botelho 

02. Bernardino Mendes dos Santos 
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