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(P) no 0202 de 6 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11, 
do Decreto-Lei no 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Ofício no 0381/81 -GAB/SEAG, 

' 
RESOLVE: 

Art. 1 o - Designar lzequ ias Estevam dos Santos, Secre
tário de Agricultura do Governo deste Território e o técnico 
Sebastião Paulo de Souza, Chefe de Gabinete da SEAG, para 
viajarem de Macapá, sede de suas atividades , até a cidade 
de Manaus-AM, a fim de participarem de uma reunião sobre 
o PROVÁRZEA a convite do Ministério dà Agricultura, a ser 
realizada naquela Capital, nos dias 06 e IJ7 de março do cor- · 
rente ano. 

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

. PaláCio do Setentrião, em Maca pá, 6 de março de 1981, 
92° da República e 389 da Criação do Território Federal do 
A.mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0203 de 6 de março de 1981_ 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atrib~,; i ções que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem li, 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, · 

RESOLVE: 

Art. 19- Designar José Hilton Brandão, Engenheiro Agrô
nomo, da Tabela de Pessoal Especial ista Temporário do 
GTFA, para responder acumulativamente , em substituição, 
pelo expediente da Secretaria de· Agricultura do Governo 
deste Território, durante o impedimento do respectivo titular, 
nos dias 06 e 07 de março do corrente ano. 

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

Secretário d~ Educação e Cultura 
Dr. Alfredo Augusto Ramalho de Oliveira 

Secretário de Agricultura 
Prof. lzequlso Eotevam dos Santos 

Secretário de Segurança Pública 
Dr. José de Arlmathé& Vernet Cavalcanti 

Secretário de Saúde 
Dr. José Cabral de Castro 

Palácio do Setent rião, em Macapá, 6 de março de 1981, 
92o da República e 3Bo da Criação do Território Federal do 

Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0214 de 12 de março de 1981 

O Governdor do Territóri0 Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftom 11 , 
do Decreto-Lei no 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar Antero Duarte Dias Pires L..opes, Secre
tário de Planejamento e Coordenação do Governo deste Ter
ritório, para viajar de Macapá, sede de suas atividades, até a 
cidade de Manaus-AM, a fim de tratar de assunto de inte
resse da Adm inistração amapaense, no período de 09 à 11 
de março do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Território Fe.deral do A-
mapá. ' 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) no 0215 de 12_ de março de 1981 

O Governador do Territóri o Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, ftem 11 , 
do Decreto-Lei no 41 1, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Prorrogar por mais três (03) dias, a permanência 
do servidor José Carlos Mendes Jaccoud, Técnico para o 
Programa de Modernização Administrativa dos Territórios 
Federais, respondendo pelo expediente da Secretaria de 
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Planejamento e Coordenação do Governo deste Território, 
durante o impedimento do respectivo titular, no perlodo de 
09 à 11 de março do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as d isposições em contrário. 

Palácio do Setentrião, em Maca pá, 12 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Territór io Federal do A
mapá. 

AN NIBAL BARCELLOS 
Governador 

(P) n9 0216 de 12 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas em lei , etc, 

RESOLVE: 

Designar An tonio Cabral de Castro, Procurador Geral do 
Governo do Território Federal do Amapá, para viajar de Ma
capá, sede de suas atividades, até a cidade de Brasíl ia - DF. 
no período de 15 à 17 de março de 1981 , a fim de acompa
nhar processo de interesse do Governo que se encontra tra
mitando no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri
tórios. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de março de 1981, 
929 da República e 389 da Criação do Territór io Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

/ 

(P) nç 0217 de 12 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribu ições que lhe são conferidas em lei, etc, 

RESOLVE: 

Designar o advogado Luiz Carlos Gomes dos Santos, 
para responder acumulalivamente, em substituição, pelo ex
pediente da Procuradoria Geral do Governo deste Território, 
durante o impedimento do titular, no período de 15 à 17 de 
março do corrente ano. 

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de março de 1981, 
92° da República e 389 da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

(E) no 015 de 12 de março de 1981 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, etc, 

RESOLVE: 

Art. 1 o - Excluir do Processo de desapropriação, parte da 
área tomada de utilidade pública, através do Decreto nç 
151 /77-PMM, de 04 de novembro de 1977, pertencente ao Se-
nhor José Trajano Neto . · 

Art. 29- A área prevista no artigo antecedente, consoante 
o Memorial Descrit ivo no 13/80-CTM, limita-se ao Norte com 
área de proteção do aeroporto de Macapá (COMARA), bem 
como, com área remanescente do expropriado, por onde 
mede 490,00m (quatrocentos e noventa metros) em 2 (dois) 
seguimentos de retas; ao Su l, com a avenida Procópio Róla, 
por onde mede 490,00m (quatrocentos e noventa metros); a 
Leste, com área remanescen te, por onde mede 21 O,OOm 
(duzentos e dez metros), em 2 (dois) seguimentos de retas; 
e, finalmente, a Oeste, com terras ocupadas com residên
cias, por onde mede 210,00m (duzentos e dez metros). 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 12 de março de 1981, 
929 da República e 38o da Criação do Território Federal do A
mapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERA L DO AMAPÁ 

PROCURADO RIA GERAL 

CONTRATO No 010/81-PROG. 

Termo de Contrato de Prestação de Serviços que entre 
si fazem o Governo do Território Federal do Amapá e o Ser
viço Técnico de Máquinas Lida, Consoante as condições nele 
especificadas. 

Aos dezessete (17) dias do mês de fevereiro do ano de 
hum mil, novecentos e oitenta e um (1981 ), nesta cidade de 
Macapá, capital do Território Federal do Amapá, de um lado 
o Governo do Territór io Federal do Amapá, neste ato repr_e
sentado pelo senhor Governador ANNIBAL BARCELLOS, 
doravante denominado simplesmente GOVERNO, e de outro 
lado a firma Serviço Técnico de Máquinas Lida, empresa 
de Prestação de Serviços, com sede em Belém, Estado do 
Pará sito a Rua Benjamim Constante, no 187, inscrito no 
CGC. 04.989.662/0001 -60 ; doravante denominado 

DIÁRIO OFICIAL 
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 

Terr itório Federal do Amapá 
Diretor 

Pedro Aur.,io Penha TavareG 

ORIGINAIS 

• Os textos enviados é publlcacAo deverão ser datilografa
doa e acompanhados de oficio ou memorando. 

• O Dlério Oficial do T.F. do Amapé poderé ser encontrado 
paro leitura nas Representações do Governo do Amap6 
em Brasllia/ DF e Belém/ Estado do Pará. 

~TENDI MENTO 

Hor6rlo: 
Das 07:30 b 12:00 

Dae 14:00 ,M 17:30 horaa. 

PREÇOS - PUBUCAÇCES 

* Publlcaç!o - centlmetro de cotuna ..... .................. Cr$ 90,00 

PREÇOS - ASSINATURAS 

• Macapá ............... ...... .................................... Cr-3 1.12!5,00 

• Outras Cldades ...... .. ....... ........ ; .... ................ Cri 1.QOO,OO 

* As assinaturas são semestrais e venciveis em 30 de Ju · 
nho e 31 de dezembro. 

Preço do Exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crt 10,00 
Número atraecdo . . .. .. . .. .. ............ .. . ...... Cr$ 24,00 

Número atrasado em outras cidades . . ... Cr$ 40,00 

RECLAMAÇÚES 

~ Deverão ser dirigidas por eecrlto ao Diretor do Departa
mento de Imprensa Oficial do T.F. do Amapá, ató 8 diu 
após a publlcacao. 

\. 

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL. * Rua Cêndldo Mendea * Macapà Terri tório Federal do Amapl!i *Telefones 621 -4040 * Ramale 176 . 177 . 176 
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simplesmente Contratada, neste ato representada por 
seu procurador senhor José Marcos Almeida da Silva, brasi
leiro , casado, técnico em eletrônica, portador da Carteira de 
Identidade nQ 513.360-SEGUP/ PA e CPF. 045.345.497-68 
residente e domiciliado na rua da Marinha, n9 315, na cidade 
de Belém, consoante instrumente de procuração apresen
tada neste ato, resolvem celebrar o presente contrato, me
diante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- FUNDAMENTO LEGAL: 
O presente contrato encontra-se respaldado no artigo 18, 
item 17 do Decreto-Lei nQ 411 , de 08 de janeiro de 1969, com
binado com o que dispõe o artigo 126 § 2Q, letra "c", do De
éreto-Lei n9 200/67. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO:- O objeto do pre
sente contrato é a maf"lutenção mecânica eletrônica, por 

Número 

6416586 
68450369 
1-9344146 
1 - 9344131 
1 - 9149778 
1-9923200 
8- 10343811 

Modelo 

31 -10-14 (16) 26" 
31-10-14 (16) 26" 
400-720-80-20-A-4 
400-720-80-20-A-4 
400-204-80-20-N-4 
486-1 
486-1 

. 

b) Atender aos chamados de emergência para conserto 
de eventuais defeitos do equipamento. 

c) Realizar quatro inspeções periodicas . nos meses de 
fevereiro , maio, agosto e dezembro, para ajustes, limpeza e 
lubrificação do equipamento. 

d) Substitu ir, durante a .vigência do ajuste, sem ônus 
para o Governo, as peças e componentes eletrônicos ·dete
riorados pelo .uso, exceto aquelas que venham a se danificar, 
em razão de acidentes, roubo ou incêndio. 

e) Deslocar, no período.máximo de dois (02) d.ias, a par
tir da Comunicação .por parte do Governo. sem "ônus para 
este. o técnico para real izar o que dispõe a letra "b" da pre
sente cláusula. · 

CLÁUSULA QUARTA- VALOR DO CONTRATO- DO
TAÇÃO E PAGAMENTO:- Pela execução dos serviços, o Go
verno pagará a Contratada a importância de Cr$ 
1". 764 .000,00 (hum milhão, setecentos e sessenta e quatro mil 
cruzeiros), cuja despesa correrá a Conta dos seguintes Re
cursos, Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal 
e Territórios - Programa 03070212.499 - Elemento de Des~ 
pesa 3.1 .3.2.00, consoante Nota de Empenho nQ 450, no valor 
de Cr$ 1.508.688,00 (hum milhão, quinhentos e oito mil e 
seiscentos e oitenta e oito cruzeiros), emitida em 13 de fe
vereiro de 1981, e correspondente ao equipamento da Se
cretaria de Finanças; Nota de Empenho n9 451,no valor de 
Cr$ 127.656,00 (cento e vi nte e sete mil, seiscentos e cin
quenta-e seis cruzeiros), emitida em 13 de fevereiro de 1981, 
e, correspondente as despesas com o equipamento da Se
cretaria de Administração. Convênio INAMPS/ GTFA/ 
SESA, Elemento de Despesa 3.1 .3.0.00, consoante Nota de 
Empenho n9 15 no valor de Cr$ 127.656,00 (cento e vinte mil 
seiscentos e cinquenta e seis cruzeiros), emitida 1em 12 de fe
vereiro de 1981 ,-e correspondente as despesas com o-equi
pamento da ~ecretaria de Saúde. 

PAGAMENTO- O Governo pagará o valor do Contrato 
em quatro (04) parcelas iguais de Cr$ 441 .000 ,00 (quatrocen
tos e quarenta e hum mil cruzeiros), sendo a primeira, após a 
assinatura do Contrato e as demais até o dia quinze (15) dos 
meses deimaio, agosto e dezembro de 1981 , respectiva
mente. 

CLÁUSULA QUINTA - VIG~NCIA- O prazo de .vigência 
do Contrato será de onze (11) meses a contar de 1Q de fe
vereiro , até 31 de dezembro de 1981 . 

CLÁUSULA SEXTA - AL TERAÇOES: - O presente 
Contrato poderá ser modificado ou prorrogad o. através de 
Termo Aditivo, se assim desejarem as partes. 

parte da Contratada, das máquinas NCR de propriedade do 
Governo e localizadas nas Secretarias de Saúde, Secretaria 
de Administração e Secretaria de Finanças. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇ0ES: 

I - DO GOVERNO: 

a) Pagar a Contratada o valor de Cr$1.764.000,00 (hum 
milhão, setecentos e sessenta e quatro mil cruzeiros). 

b) Fiscalizar a execução deste Contrato, através das Se-
cretarias , onde se encontram os equipamentos. · 

11 - DA CONTRATADA: 

a) Efetuar manutenção preventiva e corretiva dos se
guintes equipamentos NCR de propriedade do Governo: 

Localização 

Secretaria de Administração 
Secretaria de Saúde 
Secretaria de Finanças 
Secretaria de Finanças 
Secretaria de Finanças 
Secretaria de Finanças 
Secretaria de Finanças 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO : - O presente ajuste 
poderá ser rescindindo , nos seguintes casos: 

I - De comum acordo entre as partes contratantes. 

11 - Por iniciativa do Governo: 

a) Por interesse do serviço público, devidamente com
provado, não cabendo a Contratada qualquer indenização. 

b) Por negligência , ou desidías da Contratada, no 
exercício. das tarefas objeto do presente Contrato. 

CLÁUSULA SÉTIMA - FORO:- Para dirimir quaisquer 
duvidas do presente instrumento, de comum acordo, as par
tes elegem o foro da Comarca de Macapá, capital do Terri
tório Federal do Amapá, renunciando a Contratada outro 
qualquer que por ventura venha a adquirir. 

E, por se encontrarem justos e combinados , firmam o 
presente, em cinco (05) vias de igual teor e forma, na pre
sença de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas. 

Macapá, 17 de fevereiro de 1981. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

JOSÉ MARQUES ALMEIDA DA SILVA 
pp. Serviço Técnico de Máquinas Ltda 

Contratado 

TESTEMUNHAS: 
Ilegíveis 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

PROCURADORIA GERAL 

TERMO ADITIVO 

Segundo (29) Termo Aditivo ao Contrato n9 01.2/79 
PROG. celebrado entre o Governo do Território Federal do 
Amapá e os Institutos Religioso das Irmãs de Caridade das 
Santa Capitãnio e Gerosa Consoante ·as condições 
abaixo: 

Aos doze (12) dias do mês de fevereiro do .ano de hum 
mil novecentos e oitenta e hum (1981 ), nesta cidade de Ma
capá, capital do Território Federal do Amapá, de um lado o 
Governo do Território Federal do Amapá, neste ato represen
tado por •seu Governador ANNIBAL BARCELLOS, doravante 
denominado simplesmente Contratante e ·de outro lado o 
Instituto Rel igioso das Irmãs de Caridade das Santa Capitã-
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nio e Gerosa doravante denominado simplesmente Contra·
tado, neste ato representado pela Madre Provincial Irmã Gean
nina Perico, acordam em celebar o presente Termo Aditivo, 
consoante as cláusulas e condições especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Pelo presente, fica alterada a 
Cláusula Terceira do Contrato primitivo, ficando o mesmo 
prorrogado por mais um ano, contrato de 19 de janeiro a 31 
de dezembro de 1.981 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - A Cláusula Quarta - Dotação
do Contrato ora aditado passa a ter a seguinte redação: 

"As despesas com o pagamento da gratificação a que se 
refere o presente Contrato, durante o exercfcio de 1981, cor
rerão à conta do Fundo de Participação dos Estados , Distrito 
Federal e Territórios - Programa 13754284-379 - Elemento 
de Despesa 3.1.3.2-00, consoante Nota de Empenho n9 329, 
em itida em 02 de fevereiro de 1981 , no montante de Cr$ 
345.240,00 (trezentos e quarenta e cinco mil, duzentos e qua
renta cruzeiros). 

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanecer inalteradas as de
mais cláusulas do Contrato original. 

E assim, por esta justos, assinam o presente Termo Adi
tivo, em 05 (cinco) vias de igual teor e forma , na presença 
das testemunhas abaixo nomeadas. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Contratante 

IRMÃ GEANNINA PERIGO 
Contratada 

TESTEMUNHAS: 
Maria José dos Santos 
Nadja Costa da Silva 

SECRETARIA DE PLANEJAM ENTO 

SUPERINTEND~NCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO -
SUNAB 

DELEGACIA DO AMAPÁ-DEAP 

"Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância, Lim
peza e Conservação , que entre si celebram a Superinten
dência Nacional do Abastecimento - SUNAB, e a Firma 
DUARTECON - Duarte Construção Engenharia e Comércio 
Ltda., com sede na Avenida Mendonça Furtado, 1661 , Ma
capá, T.F. do Amapá, inscrita no C.G.C/MF sob o n9 
05 .550 .314/0001-81, neste ato representada por seu Diíetor 
Henrique Duarte da Costa, brasileiro, casado, Engenheiro Ci
vil , CPF no 002293262-32, C.l. no 583/ AP-2' via, doravante de
nominado Contratada ... " 

"A Superintendência Nacional do Abastecimento - SU
NAB, Autarquia Federal, com sede no Palácio do Desenvolvi
mento, 119 andar, Brasflia-DF, inscrita no CGC sob o número 
33618323/0001/00, doravante denominada Contratante, 
neste e.to representado. pelo seu Delegado no Território 
Federal do Amapá, Raimundo Jorge Lugrime Bezerra, con
forme competência delegado pela Portaria SUNAB no 
505 de 03.12.79, Publicado no D.O.U. de 04.12.79, a firma 
DUARTECON- Duarte Construção Engenharia e Comércio 
Ltda., doravante denominada Contratada. resolveram cele
brar o presente Contrato, de conformidade com a legislação 
em vigor c nos termos da Tomada de Preços n° 001 /81-SU
NAB-DEAP, mediante as cláusulas e condiçõs seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - A Contratada , por força do 
presente Contrato, obriga-se a executar, sob sua exclusiva 
responsabilidade, os Serviços de Limpeza Conservação e 
Vigilância, nas dependências ocupadas pela Delegacia da 
Contratante no Território Federal do Amapá, situada na Ave
nida Raimundo Álvares da Costa no 1371, nesta cidade. 

CLÁUSULA SEGUNDA:- Os Serviços ora contrata
dos, compreendem: 

a) Diariamene: 

Espanação das esquadrias, Imobiliários de aço, ma
deira e estofados. 

Varrição.- Cimento, m&deira e cerâm ica Passagem de 
Enceradeira :- Madeira(tacos). 

Desinfecção das bacias , bidé e Pias. 

Remoção de Sujeidade das paredes de azuleijos. 

b) Semanalmente: 

Lavagem dos pisos de cimento e cerâmica. 

Enceramento nos pisos de madeira (tacos). 

c) Mensalmente: 

Vasculhação na Estrutura e Teto. 

Lavagem nas esquadrias. 

d) Bimestralmente: 

Remoção de Su jidade - Pintu ras. 

e) Trimestralmente: 

Remoção de Sujidade fachada externa. 

f) Capinação - Quintal. 

CLÁUSULA TERCEIRA:- Prestará ainda a Contratada, 
por sua conta e risco, os serviços de Vigi lância, sendo que a 
Vigilância, deverá ser mantida, nos dias úteis, após o encer
ramento de exped iente de um dia, até o . in icio do exped iente 
do dia subsequente, e durante as 24 horas do dia, nos sába
dos, domingos e feriados. 

CLÁUSULA QUARTA:- Fica reservado à Contratante o 
direito de acertar com a Contratada os horários e escalas de 
trabal ho, de acordo com os interesses e convi niência da 
Contratante, de modo a não prejudicar ou pertubar seus pró
prios serviços e atendimentos ao público. 

CLÁUSULA QUINTA:- Caberá à Contratada, fornecer 
todo o material empregado nos Serviços de Limpeza e Con
servação ora Contratados, usando os mais indicados, pela 
sua qualidade, e respondendo por todos os danos e pre
jufzo causados aos imóveis ou imóveis e utensflios, 
pelo uso indevido de material inadequado ou imprópios.>~: 
CLÁUSUAL SEXTA:- Os empregados utilizados pela Contra
taaa para a realização dos serviços or·a Contratados não 
manterão com a Contratante, qualquer vfnculo ou relação de 
trabalho, ficando a Contratada co mo única responsável pelo 
pagamento dos respectivos salários, inclusive o 13°, horas 
extra, adicionais noturnos e de insalubridade, férias, FGTS, 
PIS, Indenizações, contribu ições trabalhistas e providên
ciárias, de qualquer natureza, nada podendo ser reclamado 
da Contratante e este títu lo. 

CLÁUSUAL SÉTIMA:- Os empregados da Contratada 
serão mantidos uniformizados contendo o uniforme em
blema ou identificação previamente aprovado pela Contra
tante, a quem é assegurado o direito de exigir a substituição 
de qualquer empregado que, a seu exclusivo juizo, não es
teja se cond uzindo a contento ou não lhe mereça confiança. 
A substituição prevista se fará dentro do prazo máximo de 72 
horas à partir da entrega do ped ido, po r escrito, feito pela 
Contratante a Contratada. 

CLÁUSULA OITAVA:- A Contratada manterá um repre
sentante permanente, que se responsabil izará pelo fiel e 

. exato cumprimento das obrigações por ela assumidas, e 
atenderá a todos as sugestões e reclamações que forem fei 
tas pela Contratante, além disto , todos os empregados da 
Contratada deverão apresentar sempre que solicitado pela 
Contratante, documento de identi ficação fornec ido pela Con-
tratada. · 

CLÁUSULA NONA:- O prazo de vigência do presente 
contrato é de 12 meses (doze) , se iniciar na data de sua assi
natura e iJ. terminar em igual dia e mês de 1.982, indepen
dente de 1aviso, notificação ou interpelação judicial ou extra 
judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA:- Fica entretanto assegurado a 
qualquer das partes cont ratantes, independente de alegação 
de motivo, dar rescindido o presente contrato, antes de expi
rado o prazo acima fixado, sem direito a indenização ou mu l
tas, bastando para isto que avise, por escrito, a outra parte 
com o prazo de antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIM A PRIMEIRA:- A Contratante pagará 
à Contratada. pelos se rviços de Limpeza, Conservação e Vi 
gilância ora contratados . a importància de Cr$. 51.909,45 
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(cincoenta e um mil e novecentos e nove cruzeiros e quarenta 
e cinco centavos), até o decimo dia útil do mês subsequênte 
ao vencido , no Órgão próprio da Contratante, à - Av. Rai
mundo Álvares da Costa n9 1371 , mediante a ;apresentação 
da Nota Fiscal de serviços e respectiva Fatura da Contratada, 
e após ser o serviço certificado pelo Órgão ou funcionário 
designado pela Contratante, revestindo-se obrigatoriamente 
a qu itação da Contratada de todos os requisitos fiscais e le-

• gais exigfveis. A irriportância mensal fixada neste artigo será 
· automaticamente reajustada, quando houver alteração do 

salário mfnimo regional, de acordo com o critério estabele
cido pela Instrução Normativa (IN) n9 74/11 do DASP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:- Obriga-se a contra
tada a reparar e indenizar a Contratante ou terceiros, por 
qualquer dano, estrago ou prejuízo causado por ela, seus 

' prépostos ou emp'regados, decorrente dos serviços por ela 
prestados, por negligência , imperícia ou imprudência. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:- Os Vigilantes durante 
o seu turno de trabalho, não permitirão em hipótese alguma, 
a entrada ou permanencia em qualquer dependência de fun
cionários ou pessoas extranhas, salvo o Delegado, seus Che

fes de Seção e Assessoraes ou funcionários, quando apre
sentarem autorização por escrito e assinada por uma das au
toridades acima citadas, cabendo-lhes ainda, neste caso, 
certificar-se da autenticidade da autorização: Cabe-lhes, 
ainda verificar se todas as portas e janelas estão fechadas, 
apagar as luzes e verificar todas as instalações elétricas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Os Vigilantes ficarão 
obrigados a comunicar a Contratante, verbalmente ou pelo 
meio de comunicação mais rápida , qualquer irregularidade 
que venha a ocorrer durante seus turnos de serviços, no dia 
imediato em que se verificar a ocorrência. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:- Os elementos encarre
gados para o serviço de Vigilância ostensiva, terão anotados 
e sempre à mão alguns telefones de urgência: residência do 
Delegado, Companhia de Rádio Patrulha, Corpo de Bombei
ros, Secretaria de Segurança Pública, PolíCia Militar, Delega
cia de Menores, Departamento de Saneamento do Território 
Federal do Amapá, Prontidão de Luz, etc. e outros que se fi
zerem necessários. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:- As despesas com a exe
cução deste contrato correrrão à conta de Elemento de Des
pesa n9 3.1.3.2, Atividade 16.12.101, tendo sido emitida a 
Nota de Empenho por Estimativa n9 075, data de 06 de março 
de 1.981 , no valor de Cr$ 184.524,00 (cento e oitenta e quatro 
mil e quinhentos e vinte e quatro cruzeiros), para o presente 
exercício , obrigado-se a Contratante a emitir , no princfpio 
de 1.982 a Nota de Empenho por Estimativa correspondente 
a esse exercício". 

CLÁUSLA DÉCIMA SÉTIMA:- Fica eleito o Foro desta 
Cidade para dirimir duvida oriunda ao presente Contrato. 

E por estarem assim.juntos e contratados assinam o pre
sente , em 05 (cinco) vias, de igual teor, juntamente com as 
duas testemunhas, abaixo nomeadas, para que produzem os 
efeitos de direito, ficando 03 (três) vias com a Contratante e 
as demais com a Contratada. · 

HENRIQUE DUARTE DA COSTA 
Contratada 

RAIMUNDO JORGE LUGRIME BEZERRA 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 
Ilegíveis 

' COMPANHIA IJE ELETRICIDADE DO AMAPÁ- CEA 

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
I 

Em cumprimento ao artigo 1249 da Lei n9 6.404, ficam 
convocados os senhores Acionistas da Companhia de Eletri
cidade do Amapá- CEA, a comparecerem à reunião conjunta 
das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem 
realizadas no dia 14 de abril de 1981, às 09:00 (nove) horas, 
na sede social, na Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd , n9 
1900, nesta cidade de Maca pá a fim de .deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Fi
nanceiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores In
dependentes. Demais atos da Diretoria, referentes ao exerci
cio encerrado em 31 de dezembro de 1980; 

b) Exame da manifestação do Conselho de Administra
ção; 

c) Aprovação da manifestação monetária do Capital So
cial; 

d) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 

e) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respecti-
vos Suplentes; 

f) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 

ASSEMBLÉIA GERAL EXT-RAORDINÁRIA 

a) Aumento do Capital Social; 

b) Alteração do artigo 59, do Estatuto Social; 

c) Proposição de eliminação do parágrafo segundo do 
artigo 32, do Estatuto Social; 

d) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 

Macapá, 11 de março de 1981 

VIVALDO ELOY DE OLIVEIRA 
Presidente do Conselho de Administração 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
(PRAZO DE 8 DIAS) 

Pelo presente Edital fica Notificado José Fernandes Frei
tas, atualmente em lugar incerto e não sabido, reclamante 
nos autos do processo n9 161 /81, em que Jari Florestal e 
Agropecuária Ltda é reclamada, de que foi interposto Re
curso Ordinário na reclamação já mencionada, pelo que, tem 
o prazo de 08 (oito) dias, para, como recorrido, arrazoar o 
recurso. 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Ma
capá, 1 O de março de 1981. 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretaria da JCJ de Macapá 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 8• REGIÃO 

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
(Prazo de 5 dias) 

Pelo presente Edital fica notificado José Ramos de Al
meida, atualmente em lugar incerto e nâo sabido , exequente 
nos autos do processo n9 1090/80, em que Augusto Costa é 
executado, de que deverá indicar na Secretaria da Junta, no 
prazo de 5 (cinco) dias, bens penhoráveis pertencentes ao 
supracitado executado. 

Secretaria da Junta de Concil iação e Julgamento de Ma
capá, 1 O de março de 1981. 

EUTON RAMOS 
Diretor de Secretaria da CJC de Macapá 
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GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADM INISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N9 14/81 - CL 

AVISO 

O Presidente da Comissão de Licitação de Material e 
Serviço, faz público e comunica aos interessados , que 
acha-se aberta a Licitação para Tomada de Preço n9 14/Bi -
CL, para Matrizes Bovi na Girolanda e Matrizes Bovina Nelory 
PO, do Governo do Território Federal do Amapá. 

A Licitação será realizada às 9:00 horas do dia 24 de 
março de 1981, na sala de reuniões da Secretaria de Ad mi
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. 

JOSITO BELARMINO BISPO 
- Presidente-

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 

ALIENAÇÃO DE MATERIAIS INSERVÍVEL 

AVISO 

. O Governo do Território Federal do Amapá, através de sua 
Comissão de Licitação, fará realizar. no dia 09 de abril de 
1.981, às 15':00 horas na sala de reuniões desta Comissão -
Prédio da Secretaria de Adm inistração, à Av. Cora de Carva
lho n9 120, nesta cidade a licitação para venda pelo maior 
preço de Materiais considerados inservfveis para a Adminis
tração Territorial. 

O Edital completo e demais esclarecimentos poderão 
ser obtidos no endereço supra mencionado nas horas nor-
mais de expediente. I 

Macapá (AP), 09 de março de 1.981. 

JOSÉ ALMIR CHAGAS DE OLIVEIRA 
- Presidente da Comissão 

GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

SECRETAR IA DE ADMINISTRAÇÃO 

DIVISÃO DE MATERIAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N9 15/81-CL 

A V I SO 

o Presidente da Comissão de Licitação de Material e 
serv1ço, faz público e comunica aos interessados, que 
acha-se aberta a Licitação para Tomada de Preço n9 

15/81-CL, para Utensílios de Copa e Cozinha do Governo do 
Território Federal do Amapá. 

A Licitação será realizada às 9:00 horas d~ dia 26 d_e 
março de 1.981, na sala de reuniões da Secretana de Admi
nistração à Av. Cora de Carvalho, n9 120, nesta Cidade de 
Macapá. 

o Edital completo e demais esclarecimentos pode~ão 
ser obtidos no endereço supra mencionado, nos horános 
normais de expediente. 

Maca pá (AP) 1 O de março de 1.S81 . 

·JOSITO BELARMINO BISPO 
Presidente 

Segundo Term o Aditivo ao Ajuste Celebrado em 23 de 
julho de 1979, publicado no Diário Oficial da União de 02 de 
agosto de 1979, entre o Min istério da Agricu ltura e a Associa
ção de Assistência Técnica e Extensão Rural do Território Fe
deral dó Amapá, objetivando a erradicação do Moko da Ba
nanei ra e a Introdução de novas Explorações Agrícolas, 
como medida de combate da doença, na Região do Rio Pe
dreira. 

Aos 31 dias do mês de dezembro do ano de mil novecen
tos e oitenta, o Min istério da Agricul tura, doravante denomi
nado Ministério, representado pelo Doutor Alberto Bentes 
Guerreiro, Diretor no Território Federal do .A.mapá, nos e n
cargos de Delegado Federal de Agricultu ra, conforme dele
gação de competência confer ida pela Portaria Ministerial n9 
27 , de 17 de janeiro de 1980, publicada no Diário Oficial da 
União de 17 de janeiro de 1980 e a Associação de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, doravante denominada AS
TER-AP. representada pelo seu Secretário Executivo, Doutor 
Joaqu im Matias da Rocha, resolvem ad itar ao referido 
Ajuste, o seguinte: 

Cláusu la Primeira - O presente Termo Aditivo te m por 
objetivo prorrogar o prazo de vigência do instrumento origi
nal , a fim de dar cont inuidade às atividades de erradicação 
do Moko e de incrementação de novas explorações Agríco
las, em súbstituição a bananais infestados pela doença, na 
Reg ião do Rio Pedrei ra, Município de Macapá. 

Cláusula Segunda - O prazo de vigência do Ajuste, cons
ta•lte de sua Cláusula Tercei ra, fica prorrogado até 31 de de
zembro de 1982. 

Cláusula Terceira - Este Termo Aditivo foi ap rovado pela 
Comissão de Coordenação Financeira, através da Resolu
ção CCF n9 042, de 22 de dezembro. de 1980, em concordân
cia com a Portari a SG n9 113, de 29 de novembro de 1978, 
publicada no Diário Oficial da União de 04 de dezembro de 
1978. 

· Cláusula Quàrta - O presente Term o Aditivo será p~bli
cado no Di ário Oficial da União, permanecendo em v1gor 
as demais Cláusulas e condições até então esti puladas e não 
alteradas por este instrumento. 

E, para validade do que pelas part~s foi ~actuado, fir
mou-se este instrumento em 02 (duas) v1as de tgual teor, na 
presença das testemunhas que também o subscrevem. 

ALBERTO BENTES GUERREIRO 
Delegado no Território Federal 

do Amapá. 

JOAQUIM MATIAS DA ROCHA 
Secretário Executivo da 

ASTER-AP. 

TESTEMUNHAS: 

Luiz Alberto Lavor Benigno 
CPF- 000821632/00 

Sandra Maria Farias Ferreira 
CPF- 036560472/00 

COOPERATIVA HABITACIONAL DE MACAPÁ 
COOPHAB-COOHAMA 

AF do BNH - PA - 02 

Sede - Rua Când ido Mendes n9 1520 - Macapá-AP 

AVISO 

Em virtude das comemorações de aniversário do Go
verno do Território Federal do Amapá, que será realizada no 
próximo dia 20.03.81., a reunião de Assembléia Geral Ordi
nária da Cooperativa Habitacional de Macapá- COOHAMA, 
que estava marcada para esta data foi transferida para o dia 
26 do corrente na mesma hora e local. 

ABDALLAH HOUÀT 
Presidente da Cooperativa. 


	

