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DECRETOS--~----------------------· 

· (P) n9 0160de 20 de feverei ro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ítem 11, 
do Decreto-Lei nY 411 . de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista ó que consta do Processo n9 1_100402/ 81-SOSP, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo com os artigos 176, 
ítem 11 e 178, ítem I, alínea "a". da Lei n9 171 1, de 28 de outu
bro de 1952. com a nova redação dada pela Lei n9 6.481, de 
05 de dezembro de 1977, a Francisco Ramos da Silva, matri
cula nY 2.258.604, no cargo de Pedreiro, A-1 01 . 9-~. do Qua
dro de Pessoal- Parte Permanente- do Governo deste Terri
tório, devendo perceber proventos correspondentes ao n[vel 
10-C, de acordo com o artigo 184, ítem I, da citada Lei n9' 
1711/52. 

Palácio do Setentrião , em Macapá, 20 de fevereiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0162 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18·, item 11 , 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo nY 2/05043/81-SEEC, 

RESOLVE: 

Conceder aposentadoria, de acordo c9m os artigos 176, 
ítem 11 e 178, ítem I, allnea "a", da Lei nY 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 Maria da Saúde Pimentel Canto, 
matrícula nç 2.259.939, no cargo de Professor Auxiliar do En 
sino Primário, EC-516.7, do Quadro de Pessoal- Parte Per-

manente - do Governo deste Território, devendo seus pro
ventos mensais serem acrescidos da vantagem financeira de 
20%, de acordo com o artigo 184, ítem 11, da citada Lei n9 
1711/52, em face do que dispõe a Lei n9 6.701 , de 24 de ou
tubro de 1979. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981 , 929 da República e 389 da Criação do Terr itório Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0163 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art igo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411. de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
-vista os termos do Ofício n9 0070/ 81-GAB/ SEGUP, 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar José de Arimathéa Vernet Cavalcanti, 
Secretário de Segurança Pública do Goverrio deste Terri
tório, para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a 
cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de assunto de interesse 
da Ad ministração referente a Penitenciária do Amapá, junto 
ao Departamento do Penitenciarismo Federal do Ministério 
da Justiça, no período de 24 à 27 de fevereiro do corrente 
ano. 

Art. 2ç - Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Govern~dor 
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(P) n9 0164 de 23 de fevere iro de 1981 

O Governador do Territó rio Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são confer idas pelo artigo 18, Item 11, 
do Decreto-Lei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista os termos do Offcio n9 0070/81-GAB/S EGUP 

RESOLVE: 

Art . 1 ç - Designar Airton José de Araújo Ag uiar, Diretor 
do Departa mento de Trânsito, slmbolo 5-C, para respond er · 
acumulativamente, em substitu ição, pelo exped iente da Se
cretaria de Segurança Pú blica do Governo deste Territór io, 
durante o impedimento do respectivo titu lar, no perfodo de 
24 à 27 de fevereiro do corrente ano. 

Art. 29 • Revogam-se as disposições em contrário. 

Palácio do Setentr ião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981, 929 da Repú blica e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) nç 0165 de 23 de fevere iro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atr ibuições que lhe são conferidas pelo arti go 18, Item 
11 , do Decreto-Lei no 41 1. de 08 de janeiro de 1969, 

RESO LVE: 

Art . 19- Designar lzequias Estevam dos Santos, Secre
tário de Agricu lt ura do Governo deste Território, para exer
cer acumulativamente, em subst itu ição, o cargo de Governa
dor do Terr itório Federal do Amapá, durante o impedimento 
do respectivo titular, no período de 24 de fevereiro à 19 de 
março do corrente ano. 

Art. 2° - Revogam-se as d isposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, ?3 de fevereiro de 
1981 , 929 da República e 38o da Criação do Terr itório Federal 
do Amapá. 

ANNIBA L BARCELLOS 
Governador 

(N) no 009 de 23 de fevere iro de 1981 

Institui a Comissão Territorial do Ano Internacional das 
Pessoas Deficientes. · 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe confe re o art igo 18, ítem ·11, do 
Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE: 

Art. 19 - t: instituída, no Territóri,o Federal do Amapá, a 
Comissão Terr itor ial, para planejár e coordenar a nfvel deste 
Território, os programas relativos ao " Ano Internacional das 
Pessoas Defi cientes" a ser celebrado no corrente exercfci.o, 
conforme Resolução n9 31 I 123, da Assembléia Geral das Na
ções Unidas, Decreto- Lei n9 84.919, de· 16 de julho de 1980 
da Presidência da República e os termos do Ofíc io no 49/ 81 
da Comissão/ MEC. 

Art. 2° · A Com issão de que trata o artigo anter ior com
por-se-á dos seguintes membros: 

I · Dois representantes da Secretaria de Educação e Cul-
tura; · 

11 · Dois representan tes da Secretaria de Saúde; 

11 1 - Dois represen tantes da Secretar ia de Promoção So-
cial ; · · 

IV - Um representa nt.e da Secreta ria de Planejamento; 

V - Um representante da Secreta ria de Segurança Pú 
blica; 

VI - Um rep resentante da Legião Brasileira de Assistên
cia - LBA; 

VIl - Um representante do Ministério do Trabalho ; 

VI II - Dois representantes de entidade não Governamen
tal de reabi li tação e Ed ucação de Deficientes-Associação de 
Pais e Am igos do Excepcionai -APAE e Associação dos Vo
luntários do Amapá-AVA; 

IX - Um representante de entidade não Governamental 
interessado na admi nistração de treinamento para pessoa 
deficientes e na prevenção de ac identes no trabalho, no trân
sito e domésticos, Servi ço Social da lndústria-SESI, Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comerciai-SENAC, Serviço Na
cional de Aprend izage m lndustriai-SENAI. 

Parágrafo Ún ico - Os membros da Com issão serão 
designados por indicação dos dirigentes dos respect ivos Or
gãos ou Entidad es, sob a presidência da Primeira Dama do 
Território, que delegará as funções de Vice- Presidente , Se
cretária e/ou substituição. quando for o caso. a um dos membros 
da· Comissão. 

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação. 

Palácio do Setentrião. em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981, 92o da Re pública e 38" da Cr ia_ção do Terr itório Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 
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(E) n9 008 de 23 de fevereiro de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinado 
com o artigo 64, do Decreto-Lei n9 9.760, de 05 de setembro 
de 1946; · 

RESOLVE: 

Art. 19- Ceder com fulcro no parágrafo 39 do artigo 64 do 
Decreto-Lei n9 9.760, de 05 de setembro de 1946, ao Minis
tério Público do Distrito Federal e Territórios o lote de terra 
situado no Município de Macapá, localizado no perímetro ur
bano da cidade de Macapá, Quadra 04; Setor o4; n9 12 (doz«t, 
Bairro Central 

Art. 29- O lote em referência é representado por UITl polÍ
gono regular de quatro (04)'1ados, medindo 13,20m (frente) e 
26,00m (fundos), topografia regular; pedologia normal e 
forma retangular; limitando-se ao Norte: Leste 01 (um); Sul: 
Lote onze (11 ); Lote 02 (dois) e 03 (três) e a Oeste: rua Ma
noel Eudóxi9 Pereira (frente). 

Art. 39 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 23 de fevereiro de 
1981, 929 da República e 389 da Criação do Território Federal 
do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONTRATO ÓE COMODATO 

Contrato de Comodato, que entre si fazem o Governo do 
Território Federal do Amapá e a Fundação para o Desenvol
vimento da Produção Animal no Território Federal . do 
Amapá, pa1 a uso e gozo de veículos, tratores e implementas 
Agrícolas, de propriedade do Governo do Território Federal 
do Amapá, sob a dependência da Secretaria de Agricultura, 
localizada na Colonia Agrícola do Matapí e Fazendinha neste 
Município e Território. 

Aos quinze dias do mês de fevereiro de hum mil nove
centos eoitentae um (1981), de um lado o Governo do Terri 
tório Federal do Amapá, neste ato representado pelo seu 
Governador Comandante ANNIBAL BARCELLOS, daqui por 
diante denominado simplesmente GTFA, e a Fundação para 
o desenvolvimento da Produção Animal no Território Federal 
do Amapá, doravante denominado FUNDEPRA-AP, neste 
ato representado pelo seu Gerente Doutor German Javier 
Loo Li , tem justo e convencionado celebrarem o presente 
Contrato de Com<;>dato, med iante Cláusulas e cond ições se
guintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal : O presente Con
trato tem um fundamento no ítem 111 e XVII do Decreto-lei n9 
411 /69 combinado com o art. 1.248 e segs. do Código Civil 
Brasileiro. 

Cláusula Segunda : O GTFA, por este ato faz, em caráter 
de empréstimo gratuito à FUNDEPRA-AP por prazo indeter
minado dos Veículos, Tratores e Implementas Agrícolas loca
lizados na Colônia do Matapí e Fazendinha neste município 
e Território como abaixo descrito e caracterizados: 

01 . Trator Agrícola, mod. MF-248, série n9 2152-004675 
valor Cr$ 212.900,00 

02. Trator Agrícola, mod. MF-285 , série n9 2152-04670 
Valor Cr~ 212.900,00 

03. Micro Trator, mod. M-1 30 Tobata va lor Cr$ 
50.000,00 . 

04. Carreta Agrima, com capacidade para 3000 kg com 2 
rodas Cr$ 25 .075,00 

05. Carreta para micro trator com capacidade para 750 
kg Cr$ 12.500.00 

06. Perfurador de solo com broca de 12" ref. 1322 R 12 
valor Cr$ 12.875,00 

07. Carreta agrícola, em estrutura de ferro, valor Cr$ 
3.000,00 

08. Trator de rodas marca CBT mod. 1000 série 8581, 
com motor Perkins modelo D-4-203, série B-64p8-01 valor 
Cr$ 98.000,00 

09. Grade niveladora com 22 discos de 20", hidraulica 
de 3 pontos valor Cr$ 6 .~50,00 \ 

10. Arado de 4 discos com ·28" ou 710 mm. valor Cr$ 
12.490,00 

11 . Roçadeira com rotação de 540 RPM, para 3 pontos 
Mod. "B" ICMA v. Cr$ 12.205,70; 

12. Compressor de ar, marca PRIMAX, mod. 15·-V-360 
com motor de 3 CV, 4 polos rotação bloco 650, tanque para 
228 litros, série n9 3.1510114, valor Cr$ 14.000,00; 

13. Carreta Agrícola marca AGRIMA, mod. REGULUS, 
com capacidade para 4.000kg. com 2 eixos valor Cr$ 
37 .000,00; 

14. Trilhadeira marca LINDNER n9 03, com estrutura me
tálica e rolamento de esferas, trilhando de 50 a 60 sacos de 
arroz, 80 a 90 de milho e 35 a 40 sacos de feijão por hora va
lor Cr$ 60.000,00 ; 

15. Distribuidor de calcáreo (adubadeira/ plantadeira), 
marca Lavrale, com regulador de controle e dispositivo para 
aplicação em 3 linhas com regulagem para quantidade valor 
Cr$ 40.000,00 ; 

16. Balança automática, ensacadeira, com estrutura me
tálica e depósito valor Cr$ 30.440,00 ; 

17. Classificador-cilíndrico TRIEUR, marca PAMPEIRO, 
completo , bico de descarga, um elevador de 4 ton/ h valor 
Cr$ 37.759,00 ; 

18. Mesa ·de gravidade, completa, bico de descarga, 
acionamento e motor, boca com regulagem e 2 saídas valor 
Cr$ 17.138,00 ; 

19. Suporte metálico para si los de tratador, mesa de gra
vidade, TRIEUR e silos de classificadqra valor Cr$ 33.462,00; 

20. Conjunto de secagem MINIMAX, marca PAM
PEIRO, composto de secador, máquina de limpeza, silo e 
elevador metálico, forragem e amarração para fornalha a le
nha, completo, acionamento e motores, 1 ciclo n9 1 completo 
valor Cr$ 64.297,00 ; ' 

21. Classificador-selecionadora, mod. C-15, marca 
PAMPEIRO, elevador metálico duplo, de 7,5 ton/h, teclas 
para arroz, milho, feijão e 1 ciclone n9 1 completo valor Cr$ 
69.079,00 ; 

22. Elevador metálico para 4 ton/ h e 6,50 m total com
pleto, acionamento e motor, 1 boca simples de 1 O em. valor 
Cr$ 50.038 ,00 ; 

23. Plantadeira Adubadeira conjugada para 41inhas, MF 
401 valor Cr$ 28.000,00 ; 

24. Trator de rodas, marca, Valmet, com motor Diessel, 
mod. 85-ID, série n9 085.2.6819, motor n9 0225.041.9813 na 
cor amarela valor Cr$ 148.700,00 ; · 

25. Trator de rodas, marca Valmet, com motor Diessel, 
mod. 085.2.6816, motor n9 02250420321, na cor amarelava
lor Cr$ 148.700,00 ; 

26. Grade de aração, hidráulica, de 28 discos de 20", 
marca Baldan, na cor amarela valor Cr$ 12.700,00 ; 

27. Roçadeira com suspensão hidráulica, em três pon
tos, marca ICMA, no valor Cr$ 14.900,00 ; 

28. Arado de tração hidráulica , c/ 3 discos de 26" , na 
cor amarela, marca Baldan valor Cr$ 14.700,00 ; 

29. · Garreta tanque , com bebedouro, capacidade para 
2000 litros , tipo pipa valor Cr$ 22.000,00 ; 

30. Perfurador de solo, marca FNI, mod. 19.1, com 540 
rotações no PTO, 130 RPM, com broca de 30 em e 12" de 

diâmetro profundidade de cova de 90 em, sistema hidráulico válor 
Cr$ 10.222,00; 
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31. Carreta marca Pelicano, com capacidade para 2000 
kg. Basculhante, com carroceria de madeira, chassis 2,50 x 
0,90 m, com molas 1 ·eixo duas rodas aro· 16 valor Cr$ 
1s.7sci",óo ; 

32. Carreta marca Gemag, mod. UIRAPURU, com capa
cidade para 4.000 kg. com 2 eixos, pneu 660 x 16, cor verme
lho valor Cr$ 25.500,00 ; 

33. Geladeira elétrica marca BRASTEMP, mod. W, série 
078977, valor Cr$ 1.375 ,00 ; 

34. Bizouro elétrico de 1/2 à ~ polegada valor Cr$ 4.800,00 ; 

35. Carreta agrícola mod. MF-802, 1 eixo 2 pneus, carro
ceria de madeira de lei completa com freios valor Cr$ 
83.000,00 ; 

36. Roçadeira marca MASSEY-FERGUSON. mod. 880 
valoí Cr$ 65.000 ,00 ; 

37. Plataforma metálica para trator de rodas MF-802 va
lor Cr$ 12.000,00 ; 

38.· Guindaste para trator de rodas MF-802, valor Cr$ 
12.000 ,00 ; ,.. 

39. Distribu idor de Calcário, a lanço com regulador 
para esterco e, chapa de cobertura em três linhas , marca 
Levy valor Cr$ 37.600,00 ; 

· 40. Lêmina fron tal para trator Valmet 85-ID, marca Su
per-tatu no valor Cr$ 44.800,00 ; 

41. c·ultivador de 3,20m, com 9 enxadas, cor vermelha 
valor Cr$ 11.000,00 ; 

42. Pá carregadeira mecânica Ref. tatu valor Cr$ 
19.250,00 ; 

43. Máquina de vulcanizar câmara de ar valo r Cr$ 
6.350,00 ; 

' 
44. Arco de serra de 12 polegadas valor Cr$ 400,00 ; 

45. Arco de serra de 12 polegadas valor Cr$ 400,00 ; 

46. Bizouro elétrico de 3/ 32 a 1 / 2 polegadas Cr$ 
9.991,00 ; 

47. Talha mànual tamanho grande valor Cr$ 27.840,90 ; 

48. Tesoura para flandre de 6 polegadas valor Cr$ 
420,00 : 

49. Tesou ra para cortar flandres de 12 polegadas valor 
Cr$ 500,00 ; 

50. Arco de seea de 8 polegadas valor CrS 450·,00 

Cláusula Terceira : Caberá à FUNDEPRA- AP a obriga
ção de zelar pela conservação dos Bens do referido contrato, 
correndo poí conta da mesma todas as despesas que o 
GTFA julgar exigível, por ocasião das inspeções periódicas 
que promoverá de conformidade com o previsto no art. 70 do 
Decreto-lei no 9.760 de setembro de 1946; 

Cláusula Quarta : A FUNDEPRA- AP não poderá transfe
rir a outrem nem ceder no todo ou em parte, qualquer bem , 
objeto do presente Contrato, sem prévia autorização do 
GTFA, através de seu órgão competente; 

Cláusula Quinta : O GTFA e a FUNDEPRA--AP, poderão 
rescindi r o presente instrumento de cessão , em qualquer 
tempo que julgarem conveniente; 

Cláusula Sexta : O GTFA respeitada a Lei vigente , não 
poderá ceder a outrem os Bens do presente contrato, sem 
anuência da FUNDEPRA-AP, no caso de restituição do 
mesmo, a FUNDEPRA-AP fica na obrigação de fazê-lo em 
perfeito estado de conservação, salvo os desgastes do uso 
pelo decorrer do tempo; 

Cláusula Sétima : Fica eleito o Foro da Cidade de Ma
capá, Capital deste Território, paradirimirquaisquer dúvidas 
deste Contrato de Comodato; 

E para firmeza e validade de tudo quanto fica acima esti
pulad~. lavrou-se o presente Contrato de Comodato, e.m 05 
(cinco) vias de igual teor e forma, o qual áepots de lido e 

achado conforme, vai assinado pelas partes e por 02 (duas) 
testemunhas presentes a este ato. 

Macapá, 16 de fevereiro de 1981 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GERMAN JAVIER LOO LI 
Gerente da FUNDEPRA 

TESTEMUNHAS: 
Edna Rod rigues 

Renilda L. Costa Barros 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO No 005/ 81-PROG. 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre si 
celebram o Governo do Terr itório Federal do Amapá e a 
Firma Serviços de Recuperação e Manutenção de Aviões 
Ltda , para assistência Técnica especializada as Aeronaves 
do Governo. 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de janeiro do ano de 
hum mil novecentos e oitenta e um (1981 ), nesta cidade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, o Governo 
do Território Federal do Amapá, neste ato representado pelo 
senhor Governador Annibal Barcellos, daqu i em diante de
nominado simplesmente GOVERNO e de outro lado a firma 
Serviços de Recuperação e Manutenção de Aviões Ltda -
SERMAV, sediada em Fortaleza-CE, no Hangar "Santos Du
mont" - Aero Clube de Fortaleza- CGC. 07282213/0001-00 e 
CGF 06109090-5, representada por seus Diretores Carlos 
Augusto Martins , portador da Carteira de Identidade no 
156701-MA. CPF. 001092153-20 e Crizanto Hitzschkw Ma
deira Barros, portador da Carteira de Identidade no 149042-
MA, CPF. 018751083-00 daqui por diante denomin.ado sim
plesmente CONTRATADA, resolvem de comum acordo assi
nar o presente Contrato, consoante as cláusulas e condições 
seQuintes: 

Cláusula Primeira - Fundamento Legal:- O presente 
Contrato tem como fun damento legal o disposto nos itens 111 
e XVII do artigo 18, do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 
1969, combinado com os artigos 125 e 127, item 111 do De
creto Lei no 200. 

Cláusula Segunda - Objeto:- O objet ivo do presente ins
trumento é a recuperação, manutenção e a reposição de pe
ças em um (01) avi?o PT-FDA (EMB-820), PT-FCY (BEECHE
CRAFT BARON-B-55) PT -FC2 (Cessna 206) de propriedade 
do Governo. 

Cláusula Terceira. - Das Responsabilidades:

! - DO GOVERNO: 

a) Pagar a impotância estimada de Cr$-2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros) 

b) Fiscalizar os serviços a serem exercitados pela Con-
tratrada, através da Divisão de Transportes Aéreos do 
Governo do Território. 

li - DA CONTRATADA: 

a) Proceder as inspeções, manutenções e serviços que 
se fizerem necessários na aeronave objeto do presente Con
trato, a serem atingidas (cem) 100, (quinhentas) 500 e (um 
mil) 1000 horas de vôos , conforme as exigências da legisla
ção da espécie, normas do Departamento de Aeronáutica Ci
vil , recomendações do fabricante e o que !or pleiteado pela 
tripulação. 

Cláusula Quarta - Valor do Contrato, Pagamento:- Pela 
execução dos serviços ora contratados o Governo pagará a 
Contratada a importância estimada em Cr$ -2.000.000,00 
(dois milhões de cruzeiros). contra apresentação das faturas 
após a realização das inspeções e comprovação pela Divi
são de Transporte Aéreos do Governo. 
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Cláusula Quinta - Dotação:- As despesas. decorrentes 
deste Contrato correrão à conta dos recursos oriundos do 
Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Terri
tórios - Programa 03030212.499 - Elemento de Despesa 
3.1.3.2 -00, conforme Nota de Empenho no 274 de 30.01.81, 
no valor de Cr$-2 .000.000,00 (dois milhões de cruzeiros). 

Cláusula Sexta - Recisão:- Este Contrato poderá de pleno 
direito e unilateralmente ser rescindido, independentemente 
de notificação ou interpelação judicial, nos casos de inte
resse aa Administração ou quando a Contratada não cumprir 
as obrigações estipulad.as. 

Cláusula Sétima - Multas:- Por infrigência de qualquer 
dispositivo contratual a Contratada pagará a multa de 0,3 
(três décimos por cento) do valor do Contrato. 

Parágrafo Único:- Qualquer multa imposta pelo Governo 
poderá ser, desde ·logo, deduzida da fatura da Contratada. 

Cláusula Oitava - Dos Danos: - A Contratada responderá 
civi lmente por quàlquer dano que, culposamente ou por 

. dolo. cometer na ae ronave. 

Cláusula Nona - Reajustamento:- O valor do Contrato é 
fixo e irreajustável. 

Cláusula Décima:- O presente Contrato vigirá de janeiro 
à 31 de dezembro de 1981 , 

Cláusula Décima Primeira - Foro: - Para dirim ir toda e 
qualquer questão oriunda do presente Contrato, as partes 
elegem o Foro da Cidade de Macapá, capital do Território 
Federal do Amapá. 

E, por estarem justos , combinados e co ntratados ,.decla
ram ambas as partes , aceitar as disposições estabelecidas 
neste Termo, assinando-o em cinco (05) vias de igual teor e 
fo rma. na presença de duas (02) testemunhas abaixo no
meadas 

Maca pá. 22 de janeiro de 1981 . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

CARLOS AUGUSTO MARTINS 
Contratado 

CRIZANTO HITZSCHKW MADEiRA BARROS 
Contratado 

TESTEMUNHA S: 

Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Unificação de Con
tratos nQs 004/76 e 007177 , firmado entre o Governo do Terri
tório Federal do Amapá e a Firma PARABRILHO - Empresa 
de Prestação de Serviços Ltda, consoante Cláusulas e Con
dições seguintes: 

Aos noze (11 ) dias do mês de fevereiro do ano de hum 
mi l novecentos e oitenta e um (1981 ), nesta cidade de Ma
capá, Capital do Terr-itório Federal do Amapá, o Governo do 
Território Federal do Amapá, neste ato representado .pelo 
seu Governador Annibal Barcellos, doravante denominado 
simplesmente Governo e a Firma PARABRILHO - Empresa 
de Prestação de Serviços Ltda, neste ato representado pelo· 
Sócio Adriano de Queiroz Santos Filho, daqui em diante de
nominado simplesmente Contratada. resolvem de_ comum 
acordo celebrar o presente Termo Aditivo consoante cláusu
las e condições seguintes: 

Cláusula Primeira:- Pelo 'presente·a Cláusula Quarta do 
Termo de Unificação dos Contratos n9s 004/76 e 007177, nos 
itens refe;entes ao valor do Contrato ficam consignados os 
segu intes recursos para fazer frente ao cumprimento do 
Contrato e respectivo reajustamento: 

a) Recursos alocados ao Fundo de Participação dos Es
tados Distrito Federal e·Territórios, Programa 03070212.499, 
Projeto "Manutenção do Ensino de Primeiro Grau", Elemento 
de Despesa 3.1 .3.2.00 - Outros Serviços e Encargos, no valor 
de Cr$ 4.577.301,12 (quatro milhões, quinhentos e setenta e 
sete mil , trezentos e hum cruzeiros e doze centavos), con
forme Nota de Empenho n9 221 , emitida em 27 de janeiro de 
1981 . . 

b) Recurso na ordem de Cr$ 274.740,28 (duzentos e se
tenta e quatro mil, setecentos e quarenta cruzeiros e vinte e 
oito centavos) proveniente do Fundo de Participação dos Es
tados , Distr i to Federal e Territórios, Programa 
03070212.499, Elemento de Despesa 3.1.3.2.00, conforme 
Nota de Empenho nQ 220, emitida em 02 de janeiro de 1981. 

_; 

c) Recurso na ordem de Cr$ 85.718,94 (oitenta e cinco 
mil, setecentos e dezoito cruzeiros e noventa 'e quatro centa
vos), alocados do Fundo de Participação dos Estados e Dis
t rito Federal e Territórios, Programa 03070212.499, Ele
mento de Despesa 3.1.3.2.00, conforme Nota de Empenho nQ 
295, emitida em 28 de janeiro de 1981 . 

d) Recurso ·na ordem de Cr$ 952.078,64 (novecentos e 
cincoenta e dois mil, setenta e oito cruzeiros e sessenta e 
quatro centavos) , alocados do Fundo de Participação dosEs
tados, Distrito Federal e Territórios, Programa 08421884.767, 
Elemento de Despesa 3. i .3.2.00, conforme Nota de Em
penho n9 330, ·emitida em 1 O de fevereiro de 1981. 

e) O total dos recursos .alocados para pagamento do 
presente Termo Aditivo perfaz a importância de Cr$ 
5.889.838,80 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, 
oitocentos e trinta e oito cruzeiros e oitenta centavos). 

Cláusula Segunda - O valor do reajustamento estabele
cido na cláusula corresponde aos meses abaixo relaciona-
dos: · 

a)\,novembro/80 a abril/81 - a importância referente a 
alfnea "c" da cláusula primeira. 

b) janeiro/81 a bril/81 - as importâncias referente as · 
alfneas "a" , "b" e "d" da mesma cláusula. 

Cláusula Terceira. - Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas e condições do Termo de Unificação dos Contratos 
n9s 004/76 e 007177 . 

E, por estarem justos e combinados, resolvem as partes 
de comum acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 
cinco (05) vias de igual teor e forma, na presença das teste
munhas abaixo assinadas. 

Macapá, 11 de fevereiro de 1981. 

ANNlBAL BARCELLOS 
Cpntratante 

ADRIANO DE QUEIROZ SANTOS FILHO 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 

01. José Aluizio de S. Nunes 

02. llegfveis 

MINISTI:RIO DA AGRICULTURA 

DELEGACIA FEDERAL DE AGRlCUL TURA DO AMAPÁ 

EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N9 01 /81 

AVISO 

A Comissão Permanente de Liclta_ção de. Delegacia Fe
deral de Agricultura do Amapá, leva ao conhecimento dos In-

r 
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teressados que no dia 20 de Março de 1.981, às 16:00 horas, 
na Seção de Material, localizada à Rua Tiradentes, n9 469, 
nesta cidade, receberá proposta para prestação de serviços 
no que concerne a Vigilância, Limpeza, Conservação, inclu
sive a manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado, Refri
geradores, Rede Elétrica, com substituição de peças e aces
sórios, em dois (2) prédios onde funcionam os órgãos da De
legacia Federal de Agricultura do Amapá. 

O Ed ital . acha-se afixado na portaria da Delegacia Fede
ral, sito à Rua Tiradentes, n9 469, nesta cidade. 

Macapá-AP, 19 de Fevereiro de 1.981. 

PEDRO CORDEIRO BARBOSA FILHO 
Pte. Comis. Licitação 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETA RIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DI VISÃO DE MATERIAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N9 11 /81-CL 

A V ISO 

O Presidente da Comissão de Licitação dá Material e 
serviço, faz público e comunica aos interessados, que acha
se aberta a Licitação para Tomada de Preço n9 11/81 -CL, 
para Materiais para Construção do Governo do Território Fe
deral do Amapá. 

A Licitação será realizada às 9:00 horas do dia 09 de 
março de 1.981 , na sala de reuniões da Secretaria de Admi
nistração, à Av. Cora de Carvalho n9 120, nesta cidade de 
Maca pá. 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão ser ob
tidos no endereço supra mencionado, nos horários normais 
de expediente. 

Macapá (AP), 20 de fevereiro de 1.981. 

JONES ERNANI ASSIS DE AZEVEDO 
Presidente 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N9 12/81-CL 

A V I SO 

O Presidente da Comissão de Lici tação de Material e 
Serviço, faz público e comunica aos interessados, que acha
se aberta a Licitação para Tomada de Preço n9 12/81 -CL, 
para Peças para Velculos, do Governo do Território Federal 
do Amapá. 

A Licitação será realizada às 9:00 horas do dia 25 de 
março de 1.981, na sala de reuniões da Secretaria de Admi
nistração, à Av. Cora de Carvalho, n9 120, nesta cidade de 
Maca pá. 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão 
ser obtidos no endereço supra mencionado, nos horários 
normais de expediente. 

Macapá (AP) . 09 de março de 1.981. 

JONES ERNANI ASSIS DE AZEVEDO 
Presidente 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ-CAESA. 

RESOLUÇÃO N9 001 / 81-CAESA 

A Diretoria da Companhia de Água e Esgoto do Amapá, 
no uso das suas atribuições legais, e 

Considerando que os serviços públicos de saneamento 
básico desenvolvidos no Território Federal do Amapá, pela 
CAESA, fora m integrados ao Plano Nacional de Saneamento 
- PLANASA; 

Considerando também o que determina a Lei n9 6.508, 
de 11 .05. 78, o Decreto n9 82.587, de 06.1 1. 78 e a Portaria n9 
012, de 16.01 .79, do Ministério do Interior; 

Considerando ainda o especificado pelas normas do 
BNH para formulação do Plano Tarifário das empresas parti
cipantes do Plano Nacional de Saneamento; 

Considerando, enf im, que a atual estrutura tarifária da 
Empresa deve se adequar às disposições contidas nos docu
mentos acima mencionados, 

RESOLVE: 

19 Criar, na Categoria Residencial da estrutura tarifária 
da Empresa. duas (2) novas faixas de consumo: 

a) de 31 a 40m3 

b) acima de 40m3 

Parágrafo Primeiro - Atribuir à primeira das faixas cria
das a tarifa de Cr$ 7,00/m3 e à segunda Cr$ 1 O,OO/ m3. 

Parágrafo Segundo - Com a criação dos novos nfveis de 
consumo, mencionados no item 19, a tabela tarifária refe
rente à Categoria Residencial passa a ter a seguinte estru
tura: 

De O a 1Om3 - Cr$ 42,30 

De 11 a 20m3 - Cr$ 4,40/ m3 

De 21 a 30m3 - Cr$ 5,60/ m3 

De 31 a 40m3 - Cr$ 7,00/ m3 

Acima de 40m3 - Cr$ 1 O,OO/ m3 

29 Suprimir da estrutura tarifária 1,1igente a Categoria de
nominada Não Residencial. 

39 Criar, nessa mesma estrutura, três (3) novas Catego
rias de Consumidores - a) Comerciai , b) Industrial e c) Pú
blica -. atribu indo-lhes os seguintes valores: 

Categoria Comercial 

De O a 10m3- Cr$ 77 ,50 

Acima de 1 Om~ - Cr$ 11,30/ m3 

Categoria Industrial 

De O a 10m3 - Cr$ 77,50 

Acima de 1Om3 - Cr$ 11,30/ m3 

Categoria Pública 

De O a 10m3 - Cr$ 77,50 

Acima de 1Om3 - Cr$ 11,30/ m3 

49 Os efeitos das alterações instituídas por esta Resolução 
passarão a vigorar a partir do dia 19 de março do ano em 
curso. 

59 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Dê-se Ciência e Cumpra-se 

Macapá, 25 de fevereiro de 1981 

JOSÉ MARIA PAPALÉO PAES 
Diretor-Presidente 

AMIL TON LOBA TO COUTINHO 
Diretor-Técnico 

NELSON BENEDITO SALOMÃO DE SANTANA 
Diretor -Administrativo 


	

