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~lU lSTÉRIO DO INTERiOR 

Te rritório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 1061 de 26 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item I I , 
do Decre to-Lei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Decreto n9 85 . 177, de 19 de setembro 
de 1980, e Ofício n9 1490/84- SEPS, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomear ~1ARILENE DA SILVEIRA DE SOUZA, para 
exercer o Ca r go em Comissão de Dire tora do Departamento de 
Higração , Código DAS-1 01. 2, da Secretaria de Promoção So
ciai/SEPS , a partir de OI de dezembro do corrente ano . 

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

Palácio do Setentr i.:io ,'"m Hacapá, 26 de novemb ro de 1984 , 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove r nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território f edera l do runapã 

DECRETO (P) N9 1062 de 26 de novembro de 1984 

O Governador do Terr i tór io Federal do Amapá ,usando da s 
atribuições que lhe são conf er idas pelo artigo ·18 , item II , 
do Decre t o-Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 , e tendo em 
vis ta o que consta do Processo n9 28760.00 11 70/84-GABI, 

RESOLVE: 

Ar t . IQ - Exonerar, a pedido, CARLOS ELIO~~R CHAGAS DE 
ARAGÃO , da Função de Membro , do Conselho Regional de Despe.:_ 
t os do Amapá (C.R:D.AP). 

Secretário de Educação e Cultura 
Pro[ . FRANCISCO DE :\SSIS GURGEL HEDEIROS 

SecreLário de Agricultura 
Dr. LUlZ lRAÇÚ GU [~lARÃES COLARES 

Secretário de Segurança P~blica 
Dr . AIRTON JOSI!. DE ARAÚJO AGUIAR 

SecreLário de Saúde 
Dr . JO,\O llOSCO PAPALÉO PAES 

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

Palácio do Setentrião,er.l Nacapá ,26 de novembro de 1984, 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1063 de 26 de novembro de 1984 

O Governado r do Ter ritór i o Federal do Amap<Í,usando das 
atribuições que l he são conferidas pelo artigo 18 , item li, 
do Decre to- Lei n'? 411 , de 08 de janeiro de 1969, e tendo em 
vista o que cons ta do Decreto n'? 85 . 177 , de 19 de setembro 
de !980 , e Oficio n9 0544/84-SEGUP, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Nomea r DIAl'IA BENJJ\J'IIN DO CA~tO , para exercer 
o Cargo em Comis são, de Chefe da Divisão de Criminal i stica , 
Código DAS- 101 . 1, do Departamento de Políc i a Técni ca/SEGUI' , 
a partir de OI de dezembro do corrente ano . 

Ar t. 29 Revogam- se a s disposições em cont rár i o . 

Pa l ácio do Setentrião, em ~~capá , 26 de novembro de 
1984, 979 da RepÚblica e 429 da Cr iação do Terri tór io Fede
ra l do Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itóri o Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1064 de 26 de novembro de 1984 

O Governado r do Ter r itório Federal do Amapá , usando das 
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atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Exonerar , a pedido, NARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA 
AHORIM, do Cargo de Natureza Especial , de Secretári'! de Pr~ 
moção Social do Governo des t e Território, a partir de 30 de 
novembro do corrente ano. 

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

Palácio do Setentrião , em Macapã, 26 de novembro de 
1984, 979 da República e 429 da Criação do Território Fede
tal do Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gove rnador 

PROCURADORIA GERAL 

CONTRATO N9 115/84-PROG. 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÁ E O SENHOR JOÃO DOS 
SANTOS ROCHA. 

O Governo do Território Federal do Amapá, neste instru 
mento representado por seu Governador, Senhor ANNIBAL BAR 
CELLOS, nomeado por Decreto de 15 de março de 1979, do Exce 
lentíssimo Senhor Presidente da República, daqui por diante 
denominado de LOCATÁRIO e o Senhor JOÃO DOS SANTOS ROCHA, resi 
dente em Itaubal do Pir irim, Muni cípio de ~lacapá , inscritÕ 
no Cadastro Geral de Contribu i nte do Ministirio da Fazenda 
sob o númer o 004 648 302-06, doravante denominado s imples -
mente LOCADOR, t êm entre si, justo e cont ratado o que se
gue : 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Contrato encontra respal 
do no item XVII do artigo 18 do Decreto l ei n9 4 11 , de 08 de 
j aneiro de 19&9 e nas Leis que r egem a Locação de Imóveis 
Urbanos. 

CLÁUSULA SEGUNDA : O LOCADOR é l egítimo proprietár io de 
um imóvel localizado em Itaubal do Piririm, Município de Na 
capá, e o dá em locação ao LOCATÁRIO, destinando- se ao fun 
cionamento do Sub-destacamento da PM- AP. 

CLÁUSULA TERCEIRA : O prazo de l ocação será de três(03) 
meses , a contar do dia OI de outubro de 1984 até o dia 31 de 
dezembro do mesmo ano . 

CLÁUSULA QUARTA: O LOCATÁRIO pagará mensalmente ao LO
CADOR a i mportânc i a de Cr$:76 . 160 (setenta e se is mi l e cen 

to e sessenta cruzeiros) mediante a remessa de recibos atra 
vês da Secretaria de Segurança Púb lica ao Departamento de 
Despesas da Secretaria de Finanças - SEFIN , deposi t ado o va 
lor corresponden te em conta bancária do LOCADOR ou pago na 
Tesouraria do LOCATÁRIO . 

CLÁUSULA QUINTA : Todos os impostos e taxas que a t ual -
mente recaem sobre o imóvel locado, bem como qualquer aumen 
to dos mesmos, ou novos que venham a ser criados pe l o Poder 
Público, serão de inteira r esponsabilidade do LOCATÁRIO,que 
se obriga a pagá-los di retamente a qu em de dire ito, em seus 
respec tivos vencimentos, dent r e o's quais se i nc luem agua , 
luz e imposto predial (JPTU) . 

CLÁUSULA SEXTA : Excetuadas as obras ou reparações que 
sejam necessárias à segur ança do imóvel , obriga-se LOCATÁ
RIO pelas dema i s, devendo manter o i móve l l ocado que or a r e 
cebe , em pe rfeito estado de funcionamento, conservação e l i~ 
peza, notadamente as instalações sanitárias , elit r icas e pi:_: 
tura . 

CLÁUSULA S~TI~~ : Todas as benfeitorias que forem fei
t as, exc l uídas natura l mente as instalações de natureza pro 
f i ssional , f icarão int egradas aJ imóvel, sem que, por elas~ 
tenha o LOCATÁRI O d i reito a qualquer indenização ou pagamen 
to. A int rodução de tai s benfeitori as depende r á de autor iza 
ção prévia e por esc ri tório do LOCADOR. 

PARÁGRAFO ON ICO : Quando do término da locação , o LOCA 
TÁRIO restituirá o imóvel nas mesmas condições em que o re 
cebe agora , ficando desde já co:wencionado que se não o f1 
zer T o LOCADOR fica autorizado a mandar executar todos os re 
paros necessários, cobrando do LOCATÁRIO a impor tância gas~ 
ta, como encargos da locação . 

CLÁUSULA OITAVA: ~ defeso ao LOCATÁRIO sublocar o imó
vel no todo ou em parte , cedê-lo ·a tercei ros, seja a títul o 
gratuito ou oneroso, transferi r o contrato ou dar destina -
ção de uso ou f inalidade prevista neste Contrato, seo pre
via anuênc ia do LOCADOR. 

CLÁUSULA NONA: No caso de desapropriação do imóvel ob
jeto deste contrato, o LOCADOR f ica desonerado de toda e 
qua lque r responsabilidade decorrente deste instrumento . 

CLÁUSULA D~CIMA: Fica o LOCADOR autorizado a vis t oria r 
o imóvel sempre que julgar conveniente , avisando o LOCATÁ
RIO previamente . 

CLÁUSULA D~CIMA PRIMEIRA : O LOCATÁRIO se obriga a satis 
fazer, por sua conta exc l usiva, a qua l quer exigência dos pÕ 
der es públicos em razão da at iv idade exer cida no imóvel , ai 
sumindo toda a r esponsabilidade por quaisquer infraçÕes em 
que incorrer a esse respe i to , por inobservância das determi 
naçÕes das autoridades competentes. -

CLÁUSULA D~CUlA SEGUNDA: O LOCATÁRIO declara,neste ato, 
ter pl eno conhecimento de que o resgate de recibos pos t er i o 
res não signif ica rrem representa quitação de outras obr iga~ 
çÕes estipuladas no presente contrato, deixadas de cobrar 
nas épocas certas, principalmen ~ e os encargos fixados neste 
contrato . 

CLÁUSULA DeCUIA TERCEIRA: Se o LOCADOR admitir , em be 
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nefício do LOCATARIO , qualquer atraso no pagamento do a l u 
gue l e demais despesas que lhe incumbe, ou no cumpr imento 
de qualquer ou tra obrigaç~o cont ratual, css • to lerincia n~o 
poderi ser conside rada corno altedas condiç5us des t e Contra
to , pois se constitu iri em ato de mera liberalidade do LOCA 
DOR . 

CLliUSULA D~Cl~!A QUARTA : As despesas decorrentes do pre 
sent e Contrato co r rerão à conLa do F. I'. E. - Programã 
06300214.135 - Natureza da Despesa 3132 .00, consoante Nota 
de Empenho n9 9504 emitida em 19 de outub ro de 1984 , nova
lor de Cr$:228.480 (duzentos c vinte c oito mi l quatroccn -
tos e oitenta cruzei ros ). 

CLAUSULA O~ClNA QUINTA : O LOCATÁRIO se obri.ga a entre 
gar o i móvel li.v r e e desembaraçado de coisas e pessoas, no 
estado em que ora o r ecebe, que confessa estar em perfe i.to 
estado de conse rvação e asseio, com todos os seus pertences 
em perfeito func ionamento , independente de notificação, in
terpc la ç~o ou aviso , que r judicial ou extra jud i c ia l, res 
sa lvada a hipótese de prorrogaç~o da locação o que somente 
se fa rá por escrito , avisado o LOCADOR no decurso do último 
rncs da vi gência deste inst rumento . 

CLÁUSULA D~CIMA SEXTA: Na h i pótese de ocor rer a pror
rogação da locação ora cont r atada , o a luguel mensa l se ra 
reajus tado de acordo com o Índice de reajustamento nominal 
das Obrigações Reajustáveis do Tesour o Nacional (ORTN). O LO 
CATÁRlO concorda desde já com esse s i stema de reajustamento 
do aluguel, ou com qualquer outro que seja considerado ofi 
cia l, de acordo com a legislação em vi.gor à época da even
tua l prorrogaç5o deste Contrato . 

PARÁGRAFO tlNICO: Este Contrato só poderá ser prorroga
do mediante edição de Termo Aditivo . 

CLÁUSULA Di!C P!A Si!TU!A: Tudo o que for devido em razao 
deste Contrato, se rá cobrado em Processo Executivo ou em 
ação aprop riada , no foro da situação do imóve l, com renún
c ia de qualquer out ro, por mais privilegiado que s eja , cor
rendo por conta da pa rte vencida , além do principa l, todas 
as despesas judic i ais e extra- j udiciais, afora honorários 
advocatícios desde já fixado s em 207. (vinte por cento) cal
culados sob re o valor da causa . 

E, por es tarem justas, contratadas , cientes e de acor 
do com todas as cláusulas e condiçÕes do present e Contrato 
de Locação , a5 pa r tes por si , seus herdei ros c sucessores as 
s inam este instrumento em cinco (05) vias de igual teor e 
forma , na presença das testemunhas abaixo . 

Nacapá, 19 de outubro de 1984 . 

ANNiilAL BARCELLOS 
Locatário 

JOÃO DOS SANTOS ROCHA 
Locador 

TESTEMUNHAS : Ilegíveis 

CONTRATO N9 I 10/84 - PROG 

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) 
BALSAS DE 600 TDW 

CONTRATADO: ESTA}~N - ESTALEIROS 
~~NAUS S/A. 

TERNO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAI-1 O GOVERNO DO 
TERRITÓRIO FEDERAL DO Al-!APÁ E A I'IRI'!A ESTAI-~N - ESTA -
LEIROS ~!ANAUS S/ A. , PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) E~!
BARCAÇÕES . 

PREÂNBULO 

CONTRATANTES : 

O Governo do Territó rio Federal do Amapá, neste ato r c 
presentado pelo Excelentí ssimo Senhor Governador do Territo 
rio Federa l do Amapá , Comandante A'lNIBAl. BARCELLOS, rcsiden 
te e domiciliado na Cidade de Nacapá , Capital do Território Fede 
ral do Amapá, daqui. po r diante denominado A RI'~ DOR e a Empresã 
ESTA}(AN- ESTALEI ROS HANAUS S/A. , com sede na Cidade de Na
naus , Estado do Amazonas, inscri.ta no Cadastro Geral do Con 
tribuinte do Hinistério da Fazenda C.G. C. n9 04 . 168 . 76 1 7 
000 1-08 , neste ato representado pelo seu Di r etor Senhor GER 
NANO PEREIRA LUlA, daqui por dian t e denominado CONSTRUTOR-;
resolvem de comum acordo firmar o presente CONTRATO , conso
ante Cláusula abaixo : 

FUNI>Al'!ENTO DO CONTRATO 

Este ContraLo decorre da autorização do Excelentíssirno 
Senhor Governador do Terr i.tó r io Federal do Amapá , exarada às 
fls . OI do Edita l n9 02/84 - C.L.O c do Rela tório da Licita 
ção relativa à Tomada de Preços n9 02/84 - C.L.O. - SENAVA-;
comb i nado com o ítem XVll do ar tigo 18 do Dec reto-Lei n9 411 
de 08 . 01.1. 969 . 

NATUREZA DOS SERViÇOS E FORNA DE SUA EXECUÇÃO: 

O objet i vo deste Contrato ~ a execução pe l o CONSTRUTOR 
em regime de Emprei tada Global - dos serviços de cons trução 
de 04 (quatro) BALSAS de 600 TDW, devendo ser obedec idos os 
projetos, planta s e especi.ficaçÕes tjcnicas fornecidos pe lo 
CONSTRUTOR, que fazem parte deste Contrato . 

CLÁUSULA PRIMEI RA 

01 - OBJETIVO DO CONTRATO 

1. I -O CONSTRUTOR cons truirá em seus Estaleiros c cn
trcgari ao ARl'~DOR, e este receberá ao preço e segundo os 
termos daqui por diante est ipul ados, 04 (quatro) Bal sas de 
600TDW,quE tomarãoosnúmerosCN- 434, 435 , 436 , e437, de agor a 
em diante denominadas EMBARCAÇÕES na conformi.dade dos docu
mento s def inidos na subcláusu l a 1. 2. 

1.2 - As Especificações de Construção e o Arranjo Pre
liminar ap r esentados pelo CONSTRUTOR, doravante, em conjun
to , passam a ser denominadas ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS , ru 
br icadas pelas partes contra tantes e fazem parte i ntegrante 
deste Cont rato , com a mesma força e efe ito com se aqui. esti 
vessem integralmente transcritas . Se juntarão a elas o Arran 
jo Geral c Especificações Fi.nais consequen t es do projeto pôS:. 
contrato e adequados às exigênc i as e modificações propostas 
pelo ARI'~DOR e de acordo com Órgão Fi.nanci.ador. 

1. 3- As Es pec i f i caçÕes de Construção e os Planos dos 
Proj etos de Construção se comp l e t am . Havendo di screpânc ia , 
o texto do Contrato prevalcceri sobre o da Especificação, e 
o deste sobre os Planos. 

1. 4- O CONSTRUTOR fornecer i ao ARNADOR com a ent rega 
das ENBARCAÇÕES , os documentos de entrega previ stos na Esp~ 
cificaç5o de Cons trução . 

1. 5 - As ENBARCAÇÕES, objeto do presente Contra to , se
rão ent regues em ~~CAPÁ com todos os equipamentos , aparelhos 
acessórios , utensílios e sob ressalentes cons tantes das Espe 
cifi.cações Con t ratuais, comp reendendo-se na expressão EHBAR 
CAÇOES todo esse con j unto . 

CLÁUSULA SEGUNDA 

02 - CARACTER1STICAS PRINCIPAIS E CLASSIFICAÇÃO 

2 . I -As ENilARCAÇDES serio do tipo Balsa , com casco 
em aço, destinadas a t r anspor t e de veículos e cargas sobre 
convés , const ruídas e completadas de acordo com as Espcc ifi 
caçoes Cont ra tuai s , como definidas na subc láusula 1. 2. -

2.2 -As EHBARCAÇÕES te rão as seguintes característi -
cas pri nc i pais : 

-Comprimento total 50 , 00 metros ; Boca Noldada 11 00 
metros ; Pontal Noldado 2, 20 metros; Calado do Projeto 1,70 
me tros ; terá rampa para embarque e desembarque de veícu l os 
acionadas a r oldanas " TIFOR". 

2. 3 - As EHBARCAÇDES serão construídas sob fiscaliza -
ção especial , classificada c r egi.strad~ para receber a e l as 
s i ficação ordinir ia da Sociedade Classificadora Bureau Co~ 
lombo , doravante denominada de SOCI EDADE CLASSIFICADORA , de 
acordo com os regulamentos e convenções mencionadas nas espe 
c i fi.caçÕes de Construção e Normas pa r a a Construção Naval dã 
ABTN , que estejam em vigor na data da assinatura deste 
Contrato . 

2. 3. 1 -Todos os emol umentos e despesas necessár ia s a 
Classificação e cumprimento das regras, r egulamento e con
vençÕes aci.ma mencionados , bem como as necessárias à satis
façio das exigências deste Contrato , correrão por conta do 
Construtor. 

2. 3. 2 - As EHBARCAÇÕES estarão a qualquer tempo SUJel
tas às inspeções e testes exigidos pelas Normas , Regras e 
Regulamentos da SOCIEDADE CLASSI FICADORA e do Governo Br asi 
leiro. As instalações, mio- de-obra e materiais necessários 
à execução adequada c segur a dessas inspeções e testes , se
rão fornecidos pel o CONSTRUTOR , sem Ônus para o ARHADOR . 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

03 - ALTERAÇ0ES E PLANOS 

3. 1 - Poderão ser introduzidas alterações nas Especif~ 
cações Contratuais e nos Planos de Construção, a 
belecidos por escr i to e de comum acordo entre o 
e ARMADOR e confo rme subcláusula 1 .2. 

serem es t a 
CONSTRUTOR 

3. 1.1 -As partes não considerarão as alteraçÕes que 
lhe forem apresentadas com antecedência inferior a 90 (no -
venta) dias da data da entrega contratual. 

3.2 - Se as alteraçÕes resultarem em modificações de 
preço, do prazo de ent rega ou das característ icas das E~m~ 
CAÇOES, o fato deverá constar de TERMO ADITIVO a este Con
trato , mas o ac réscimo do preço.decorrente dessas mod~fica
çÕes correrá por conta da parte proponente da alt~raçao. O 
decréscimo de preço, caso venha a ocorrer, será abatido no 
Valor Global deste Cont rato ou aplicado em melhoria das EH
BARCAÇOES. 

3. 3 - Na hipótese de ocorr er escassez de dete rminados 
materiais e equipamentos constan.tes deste Contrato e das Es 
pecificações Contratuais e/ou Planos de Construção, podera 
o CONSTRUJOR, uma vez comprovadas estas ocorrências, subst~ 
tui- l os com autorização prévia do ~UillOR , por materiais ou 
equipamentos de qualidade equivalentes , que não prejudiquem 
a construção e satisfaçam os requ isitos do presente Contra
t o. 

3.3. 1 - A falta de resposta do ARMADOR dentro de 10 
(dez) dias Úte is, a partir do r ecebiment o do pedido da subs 
tituição feita pelo CONSTRUTOR, será considerada como apro~ 
vação deste pedido, sempre que da substituição não resultar 
al t eraçÕes de preço e/ou prazo de entrega das E~ffiARCAÇOES. 

3.3.2 - Quando a substituição acarretar modificações de 
preço e/ou prazo de en:rega das EHBARCAÇOES, a concordância 
do A~UillOR deverá ser expressa no máximo dentro de 20 (vin
te) dias úteis, a partir do recebimento do pedido da ~ubst~ 
tuição feita pelo CONSTRUTOR, celebrando-se a alteraçao me
diante TERMO ADITIVO de ré-ratificação . 

3.4 - O CONSTRUTOR fornecerá ao ARMADOR 30 (trinta) 
dias antes da entrega das E~ffiARCAÇOES , a lista final dos 
equipamentos, lista de inventários, lista de sobressalente~ 
cartões de manutenção e condução de equipamentos de acordo 
com o navio padrão da série do CONSTRUTOR. 

3. 5 - Hediante proposta do CONSTRUTOR devidamente fund! 
mentada na legis l ação pertinente em vigor , o A~UillOR podera 
au tor izar importação de quaisquer materiais ou equipamentos 
destinados as EHBARCAÇOES. 

3.6 - O CONSTRUTOR assume a responsabilidade tota l p~
la cons trução das EHBARCAÇOES de acordo com o Projeto, nao 
sendo entretanto responsável quanto a qualquer acréscimo 
de pr~ço, dilataç~o do prazo de ent re~a ou modificações das 
características das EHBARCAÇOES r efer~das em 2.3, 2. 4, 2. 5 
e 2~6, do presente Contrato, caso ~aja neces~idade de alte
ração de ítens do projeto de que nao tenha s~do o autor o 
contratante direto , por não estar o mesmo enquadrado na~ ~~ 
terminações legais ou exigências a cumprir para exped1ç~o 
dos cert ificados previstos nas EspecificaçÕes de Construçao 
vigentes na data da assinatura deste Contrato. 

3. 7 - A responsabilidade do CONSTRUTOR é limita da a f i e l 
observância e obediência as determinações técnicas de cons
t rução , contidas no projeto básico aprovado pelo A~~DOR, ~u 
por mod i ficações inseridas, de comum acordo, no desenvolv~
mento daquele projeto. 

CLÁUSULA QUARTA 

04 - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

4 . 1 - O A~UillOR , exercerá nos Estaleiros do CONSTRU -
TOR, por intermédió de fiscais por ele d:s~gnados, a.f~sca
lização de materiais equipamentos, acessor1os, utens1l~os e 
qualidade do trabalho empregado na const rução das EHBARCA -
çOES. Se o ARMADOR não nom<'a r esses fiscais ou os mesmos 
se ausentar em sem substituição em qualquer fase ou evento 
da const rução, serão aceitos-pelas partes contratantes os_ 
certificados ou observaçÕes apresentadas pela SOCIEDADECLA~ 
SIFICADORA. 

4 . 1. 1 -
CONSTRUTOR de 
ção de acordo 
bem corno pela 
dos. 

A f iscalização pelo A~'UillOR não desobriga o 
sua responsabilidade pela execução da constr~ 
com o proj eto , nos termos da subcláusula 3.6 , 
qualidade de mão- de-obra e materiais aplica 

4.2 - O CONSTRUTOR obriga-se a fornecer mobiliário ad~ 
quados em seus Esta leiros onde o A~OR possa conservar os 
documentos e outros materiais necessários ao exercício da 
fiscalização, bem como facilita r o acesso dos fiscais, du -
rante as horas de trabalho normais e ex traordinárias, às 
oficinas, diques e carreiras de construção e outras depen -
dências nos Estaleiros do CONSTRUTOR e seu subcontra tante , 
onde es tiverem parte das E~!BARCAÇOES, acesso aos planos, d~ 
senhos e manuais de cons trução , bem corno aos locais em que 
se faça necessária a presença dos fiscais. 

4.3 - Durante a construçro , os fiscais deverão imedia
tamente levar ao conhecimento do CONSTRUTOR, por escrito,as 
observações e/ou impugnação que julguem necessário fazer 
Caso o CONSTRUTOR não aceite as observações e/ou impugna 
çÕes , deverá contestá- las por escrito no prazo de 10 (dez 
dias Úteis. A omissão do CONSTRUTOR implicará na sua concor 
dância implícita com as observações e/ou impugnações, obri~ 
gando-se o CONSTRUTOR a procerie r as correçÕes necessárias , 
observados os padrÕes do CONSTRUTOR. 

4 . 3 . 1 - Se a contes tação do CONSTRUTOR não for aceita, 
o fato será r eduzido a termo e reuolvido entre o A~'~DOR e 
o CONSTRUTOR, median t e arbitragem, conforme a Cláusula Déci 
ma Oitava do presente. 

4.3.2 - Durante a fase de arbitragem, a const rução da 
EMBARCAÇÃO não será paralizada, a menos que a matéria, obj~ 
to da controvérsia, imponha essa paral ização. 

4.4 -O CONSTRUTOR proverá a fiscalização do A~~OR 
de todos os meios destinados ao fiel cunp rirnento da tarefa. 

CLÁUSULA QUINTA 

05 - GARANTIA 

5 . 1 - O CONSTRUTOR se responsab i lizará, por um perío
do 06 (seis) meses, a contar da data da entrega das EMBARC~ 
çOES, por possíveis defeitos e deficiências de fabr icação 
e/ou instalaçÕes que , do ponto de vista técnico, ao CONSTRU 
TOR se possa atribuir . 

5 . 2- Durante o prazo assinalado o CONSTRUTOR se com
promete a reparar, por sua conta, qualquer defeito e/ou de
fic iência coberto pel a Garantié, desde que dela seja cient~ 
ficado, por escrito , imediatamente após a ocorrência do fa
to. 

5. 3 - O CONSTRUTOR não responde r á por qua l que r defeito 
decorrente de desgaste normal,de danos causados por aciden 
tes, de operação imprÓpria, de manu tenção defeituosa ou de
ficiente de paralização prolongada das E~!BARCAÇ0ES ou de 
ocorrência de natureza ou efeito semel hante, quando não fo
rem observados os requisitos de conservação no rma lrnen te apl~ 
cados nessa circunst~ncia, bem corno de causas e suas conse
quências fora do controle do CONSTRUTOR. 

5.4 - O CONSTRUTOR não responderá por quaisque r defeito 
e suas consequências verificados em quaisque r pa rtes das E~ 
BARCAÇOES que após a entrega , tenham sido subst i tu ídas ou 
r eparadas po r terceiros sem sua autorização , bem corno,q~ai~ 
quer defeitos e suas consequências em quaisquer partes, que 
tenham sido fornecidas pelo A~~OR ou em seu nome. 

5. 4 . 1 -O CONSTRUTOR não ex tenderá sua Garantia aos equipa
mentos, sistemas, peças e acessórios fornecidos pelo AIU-UillOR. 

5.5 - Se ocorrerem defeitos cobertos pela Girantia , e 
forem confirmados pelo CONSTRUTOR, deverão eles se r repara -
dos no Estaleiro do CONSTRUTOR . Caso as ci rcuns tâncias sejam 
tai s que as E~!BARCAÇÕES só possam ser reparadas por tercei -
ros o AIU-~DOR consultará o CONSTRUTOR, que indicará dentro 
de Í (dois) dias úte is, o Estalei ro, a Firma de Reparos ou 
Representante do Fabricante do equipamento ao qual devem as 
E~!BARCAÇ0ES recorrerem. Se não houve r tal indicação, o A~~
DOR providenciará, livremente, as execuções dos r~paros n~- · 
cessários , devendo o CONSTRUTOR no prazo de 25 (v~nte e Cln
co) dias, improrrogáveis, contados da data do recebimento da 
cobrança , reembolsar o A~'UillOR das despesas por ele fei t~s , 
até o limite de preço para reparos executaods em Estaleiros 
Brasileiros ou Fi rma de r eparos de primeira c lasse , nas mes
mas circunstâncias, mediante co:nprovação de tais r eparo s de
vidamen t e autenticados pelo CONSTRUTOR. 

5.6 - Por ocasião do término do per íodo de Garantia , o 
ARHADOR encaminhará ao CONSTRUTOR , um relatório de f im de g~ 
rantia, devidamente visado pelo CONSTRUTOR, relacionando to
dos os defeitos ocorridos nesse período, cobertos pela Gara~ 
tia e que ainda não tenham s ido sanados pelo CONSTRUTOR . 
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5 .6 . 1 - Não caberá ao ARNADOR, apôs envio ao CONSTRU 
TOR, do Relatôrio de Fim de Garantia, reclamar a execução de 
qua l quer outra pendência não prevista no Relatôrio com base 
na Garantia pelo CONSTRUTOR. 

5.6. 2- O não encaminhamento pelo ARHADOR ao CONSTRU 
TOR, do Relatôrio de Fim de Garantia, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, contados da da ta do t êrmino do período de Ga
rantia , determinarâ automaticament e a cessação das obriga -
ções e responsabi lidade do CONSTRUTOR. 

S. 7 - O CONSTRUTOR não será responsável pela perda 
tempo ou de fretes, ou por quaisquer prejuízos ou danos 
tos ou indiretos , resultantes de defeitos cobertos pela 
r antia . 

de 
di r e 

Ga-

5.8 - Pelo CONSTRUTOR serão transferidas ao AR/>!ADOR com 
a entrega das HIBARCAÇÕES todas as garantias sobre equ i pamen 
tos adquiridos a terce iros que excedam ao período de 6(se is) 
meses . Essa transferência deve ser feita atravis de um Certi 
ficado de Transferência de Garantia, emitido pelo CON STRUTOR 
a favor do AR/>!ADOR . 

5 . 9 - No caso da subst i tuição de peças cobertas pela Ga 
rant ia , as substitutas serão garantidas pelo período de ~ 
(seis) meses contados da data da substituição. Se utilizadas 
sobressalentes das E}IBARCAÇÕES, o CONSTRUTOR os re porá desde 
que a u t ilização tenha sido autorizada por si ou pela Garan
tia . 

5 .1 0 - Os perÍodo de reparos cobertos pela Garantia e 
que impliquem na paralização das EHBARCAÇÕES, serão automati 
camente acrescidos aos prazos de Garantia das EMBARCAÇÕES . 

S. 11 - O vencimento do prazo de Garantia estipulado na 
subc l áusula 5 . 1, não eximirá o CONSTRUTOR da ob r igação de exe 
cutar os r eparos ainda pendentes e que hajam sido comunica ~ 
dos na conformidade da subcláusula 5.2. 

CLÁUSULA SEXTA 

06 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAHENTOS 

6. 1 - A aquis i ção de ma teriais, equipamentos e sistemas, 
des tinados as EriBARCAÇÕES , será de inteira responsabil ida
de do CONSTRUTOR , que tomará para isto as providências ne
cessárias ao seu recebimento no Estaleir o, nas êpocas neces
sârias a sua aplicação na construção da s EHBARCAÇÕES e/ou nas 
datas previ stas nos respectivos cronogramas de aquisição. 

6 . 1. 1 - As marcas e tipos de materiais e equipamentos de
vem ser submetidos a aprovação da Fiscalização do AR/>!ADOR 
quando das inspeções à ob r a das EHBARCAÇÕES . 

CLÁUSULA S~TH!A 

07 - PREÇO 

7. 1 -Os preços-base das EHBARCAÇÕES, objeto do presen
te Contrato são os seguintes: 

BALSA N9 1 31 . 255,0523 (trinta e hum mil, duzentas e 
c inquenta e cinco ORTN 's e quinhentos e vinte e três décimos 
de milêsimos) . 

BALSA N9 2- 31. 255 , 0523 (trinta e hum mil, duzentas e 
cinquenta e cinco ORTN 's e quinhen tos e v i nte e t rês déc i mos 
de mi l és imos) . 

BALSA N9 3 - 31.255,05 23 ( trinta e hum mil, duzentas e 
c inquenta e cinco ORTN's e quinhentos e vinte e três décimos 
de milésimos) . 

BALSA N9 4 - 31 . 255 ,0523 (trinta e hum mil, duzentas e 
cinquenta e cinco ORTN's e quinhentos e vinte e três dicimos 
de mi l is imos); 

Sendo JANEIRO de 1. 984 o mes ba se . 

7 .1. 1 - Os custos dos tributos de quaisquer espécies ,in 
clusive contribuições , emprêstimos ou depôsitos compu l sôrios, 
encidentes sobre empre itadas de construção das EHBARCAÇÕES e 
sobre aquisiç,ão dos componentes , seja qual for a base tribu
tada, ê de inteira responsabilidade do CONSTRUTOR, vedado 
qua l quer pretexto, seu destaque em separado do preço- pasepre 
vis t o nesta subcláusula para o fim de transferir sua respon~ 
sabilidade para o ARP!ADOR . 

7 .1. 2 - Caso , durante a Contrução das EHBARCAÇÓES e, até 
a sua ENTREGA, ocorram a l t eraçÕes na legis l ação tributária , 

das quais decorram aumentos ou reduçÕes na carga tributária 
total incidente sobre a construção das E~IBARCAÇÕES , o preço
base das EPlBARCAÇÓES será alterado para mais ou menos atra -
ves escritura aditiva de ré-ratif icação. 

7 . 1. 3 - Na hip~tese de extinção das ORTN' s (Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional ) adotar-se-á para cálculo 
éos Preços-Base das EHBARCAÇÓES o seu sucedâneo . 

CLÁUSU LA OITAVA 

08 - FORP!A DE PAGAHENTO 

8 .1 - O pagamento das parcelas do Preço- Base da BALSA 
N9 1, estabelecido na subcláusula 7.1, será feito pelo AR}~
DOR ao CONSTRUTOR na sequência e esquemas seguintes: 

PRIHEIRO EVENTO - 10% (dez po r cento) na assinatura do 
pre sente Contrato, equivalente a 3. 125 , 5052 ORTN's , converti 
das em Cruzeiros na data do efetivo pagamento, desde que to~ 
dos os anexos estejam assinados pelas partes contratantes; 

SEGUNDO EVENTO- 25% (vinte e cinco por cento) , equiva
l entes a 7 .813 , 7630 ORTN's, convertidas em Cruzeiros na data 
do e f e tivo pagamento, desde que comprovada pela Fiscalização 
do Governo a encomenda do Aço; 

TERCEIRO EVENTO - 10% (dez por cento) equivalePtes a 
3.1 25 , 5052 ORTN's , convertidas em Cruzeiros na data do efeti 
vo pagamento , desde que comprovada pela Fiscalização do Go ~ 
verno o início do processo do Aço; 

QUARTO EVENTO - 20% (vin te por cento) equivantes a 
6 .251,0104 ORTN's, convertidas em Cruzeiros na data do efeti 
vo pagamento , desde que comprovada pela Fiscalização do Go
verno o início da montagem na Carreira; 

QUINTO EVENTO - 20% (vinte por cento) equivalentes a 
6 .25 1, 0104 ORTN ' s , convertidas em Cru ze iros na data do efeti 
vo pagamento , desde que comprovada pe l a "iscalização do Go~ 
verno a EHBARCAÇÃO em condições de lançamento; 

SEXTO EVENTO - 15% (quinze por cento) equivalent es a 
4.688,2578 ORTN's , convert i das em Cruzeiros na data do efeti 
vo pagamento, na entrega da BALSA N9 1, desde que assinado Õ 
Termo de Entrega e Aceitação . 

8 . 2 - O pagamento das parcelas do Preço- Base da 
N9 2, estabelecido na subcláusula 7. 1, será feito pe l o 
DOR ao CONSTRUTOR na sequência e esquema seguintes : 

BALSA 
AR/>!A-

PRINEIRO EVENTO - 10% (del por cento) na assinatura do 
presente Contrato, equivalentes a 3 .1 25,5052 ORTN's conve~ti 
cas em Cruzeiros na data do efet ivo pagamento , desde que to~ 
cos os anexos estejam assinados pelas partes contratantes; 

SEGUNDO EVENTO - 25% (vinte e c inco por cerito) equiva 
lentes a 7 .8 13,7630 ORTN ' s, convertidas em Cruzeiros na data 
co efet ivo pagament o , desde que comprovada pe l a -Fiscal ização 
co Governo a encomenda do Aço; 

TERCEIRO EVENTO - 10% (dez por cento) equiva lentes a 
3.1 25,5052 ORTN's, conve rtidas em Cruzeiro s na data do efeti 
vo pagamento , desde que comprovado pela Fiscalização do Go~ 
verno o início do processamento do Aço; 

QUARTO EVENTO - 20% (vinte por cento) equival ente s a 
6.251,0 104 ORTN ' s, convertidas em Cruzeiros na data do efe t i 
vo pagamento , desde que comprovado pe l a Fi scal ização do Go~ 
verno o início da montagem na Carreira ; 

QUINTO EVENTO - 20% (vinte por cento) equival ent es a 
6. 25 1, 0104 ORTN's , conve rtidas em Cruzeiros na data do efeti 
vo pagament o , desde que comprovada pe l a Fiscal i zação do Gover 
no a ENBARCAÇAO em condi çÕes de lançamento ; 

SEXTO EVENTO - 15% (quinze por cento) equivalentes a 
4. 688,2578 ORTN' s , convert idas em Cruzeiros da data do ef et i 
vo pagamento, na entrega da BALSA N9 2, desde que assinado Õ 
Termo de Ent r ega e Aceitação. 

8 .4 - O pagamento das parcel as do Preço- Base da BALSA 
N9 4, estabel ecido na subcláusula 7 . 1, será fe ito pelo ARP!A
DOR ao CONSTRUTOR na sequênc ia e esquema seguintes: 

PRHIEIRO EVENTO - 10% (de z por c ento) na assinatura do 
presente Contrato , equivalentes a 3 . 125 , 5052 ORTN' s , conver
t idas em Cruzeiros da data do ef etivo pagamento , desde que 
t odos os anexos es t ejam ass inados pe l as partes contratantes ; 

SEGUNDO EVENTO - 25% (vinte e cinco por cento) equivalen 
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tesa 7.8 13 , 7630 ORTN ' ;, conver tidas em Cruzei ros na data do 
efet ivo pagamento, desde que comprovada pela Fiscalização do 
Governo a encomenda do Aço ; 

TERCEIRO EVENTO - 107. (dez por cento) equival entes a . . . 
3 .1 25 ,5052 ORTN's, convertidas em Cruzeiros na data do efeti 
vo pagamento , desde que compr ovado pela Fiscal ização do Go~ 
verno o início do processamento do Aço ; 

QUARTO EVENTO - 207. (vinte por cento) equivalentes a ... 
6. 25 1,0 104, ORTN ' s , convertidas em Cruze i ros na data do efe
t ivo pagamento , desde que comprovado pe l a Fiscal i zação do Go 
ve rno o i nic i o da mon tagem na Carr eira ; 

QUINTO EVENTO - 207. (vinte por cento) equivalentes a ... 
6.251 ,01 04 ORTN ' s, convertidas em cruzei ros na data do efeti 
vo pagamento, desde que comprovada pe la Fiscalização do Go~ 
verno a EMBARCAÇÃO em condições de lançamento ; 

SEXTO EVENTO - 15% (quinze por cento) equiva lentes a . .. 
4.688,2578 ORTN's , convertidas em Cruzeiros na data do efet i 
vo pagamento, na ent r ega da BALSA N9 4, desde que assinado o 
Termo de Entrega e Acei t ação. 

8.5- O AR}~OR re t erá e caucionará, a favor do CONSTRU 
TOR 25% (vinte e cinco po r cento) do valor da Úl t ima parcelã 
do preço das EHBARCAÇÕES se o CONSTRUTOR não efetuar o depó
sito em ORTN's ou Garant ia Bancári a, no valor equ ival ente. 

8.5. 1 - O levantamento de retenção ou cessação dos efei 
tos de Garantia Bancária, serão efetuados contra a apresentã 
cão do Re latório de Fim de Garant ia de que t rata a subcláusu 
l a 5.6 do present e Contrato . 

8.5.2 - Para pagamento das parcelas das subcláusulas8 . 1 
a 8 . 4 com excessão da pr imeira e da última, o CONSTRUTOR for 
necerã ao ARMADOR, os documentos comprobatórios da realiza ~ 
ção do s eventos , ates t ada sua realização pelos Fiscai s do A~ 
MADOR . 

Para pagamento da Última parce l a , o compróvante sera o 
Te rmo de Entrega e Ace i tação das E~ffiARCAÇÕES prev i sto na sub 
cláusul a 9.2 do presente Contrato . 

8. 5.2 . 1 - Os ates t ados da rea l ização dos even t os, a par 
ti r do i nic i o da mont agem de blocos, deverão ser acompanha~ 
dos de comprovação pe l o CONSTRUTOR , da real i zação e manuten
çao de seguro de Construção das EMBARCAÇÕES. 

8 . 5 . 2.2 - ~a falta do vis t o, em qualquer dos documentos 
comprobatórios dos even tos acima , pelo AR}~OR, sem que te
nha havido contestação escrita deste , serão aceitos pe l as par 
tes os ate stados e/ou certificados e/ou obser vações fei t as 
pela SOCIEDADE CLASS IFI CADORA. 

8 . 5. 2.3 - No caso de con t estação à realização do evento 
pe l o Fiscal do AR}~OR e, não concor dando o CONSTRUTOR com 
as oposições expostas e , uma vez r a tificada a contes t ação p~ 
lo AR}~OR, a cont r ovérsia será reduzida a termo e resolv i da 
po r ar bitragem na forma prevista neste Contra t o. 

8.5 . 3 - O pagamento das parcelas do Preço- Base das EH
BARCAÇÕES, conforme subcláusulas 8 . 1 a 8 . 4, do presente Con
trato, será efetuado no prazo de 30 (trinta) di as corridos da 
apresen t ação de suas cob ranças, na fo rma previs t a no parágr~ 
fo 8 .5 .2 , conforme desc r ito abaixo : 

8.5 . 3. 1 - Pe l o A&~OR diretamente ao CONSTRUTOR,com r~ 
cur sos próprios e em 6 (seis) pa rcel as, proporcionais e su
cessivas de acordo subcláusulas 8 .1 a 8. 4, do presente Con
t rato , cor respondendo a somatór i a de tais parcelas, a 207. 
(vinte por cento) do Preço- Base . 

8 . 5. 3. 2 - At ravés de liberação do AGENTE FINANCEIRO, ao 
CONSTRUTOR, em nome do AR}~OR , de 6 (se is) parcelas, propor 
cionais e sucess ivas de acordo subcláusulas 8 .1 a 8 . 4 do pre 
sent e Contrato, para complementação dos valores das respectT 
v as parcelas do Preçt>-Base das HlBARCAÇÕES. -

8. 5.4 - O atra so no pagamento , independentemente de no
tificação judic i al ou extrajudicial , sujeitará o AR}~OR e/ou 
AGENTE FI NANCEIRO ao pagamento de juros de mora de 17. ( hum 
por cento) ao mês e a atual ização dos valo res em atraso, de~ 
de a data de seu vencimento até a data do seu efetivo paga
mento . 

8 . 5 .5 - Havendo atraso superior a 30 (trinta) di as cor
ridos no pagamento de qualquer parcela do preço-base reaj us
tado , ~ontados do prazo previsto em 8.5 . 3 _ac i ma, seu reajus
tamento será reca l cul ado com base nos parametros cor r espon -
dentes ao mês da efetiva liquidação da parcela em atraso. 

8 . 6 - O não pagamento das parcelas de responsabi l idade 
do A~OR e /ou AGENTE FINANCEI RO, dentro do prazo es tipula
do na subcláusula 8.5.3, autorizará de pleno direito o CONS
TRUTOR a prorrogar o prazo de entrega das E~ffiARCAÇÕES por um 
número de dias i gual a soma de t odos atrasos verificados nos 
r efe r idos pagament os . 

8.7- Quando da antec i pação da const r ução e consequente 
antecipação dos eventos , havendo implicação financeira , deve 
rá o CONSTRUTOR, consultar o A~UU)OR . No caso de concordân ~ 
cia do A&'UU)OR, a antecipação far-se-á independente de Aditi 
vo a este Con t rato . 

CLÁUSULA NONA 

09 - PRAZO DE ENTREGA , JUSTA CAUSA DE ATRASOS E ~ruLTAS 

9 . 1 -O pr azo de ent r ega das EMBARCAÇÕES a conta r da 
data da assinatura do presente Contrato , se r á de : CASCOS n9 
434 e 435 - 180 (cento e oi tenta ) dias corr i dos ; CASCOS n9 
436 e 437 - 240 (duzentos e quar enta) di as cor ridos . 

9. 1. 1 -No caso de ocorrer em atrasos na cons t rução que im
pliquem em alterações na data de entrega das E~ffiARCAÇÕES d~ 
vida a causas que nos termos deste instrumento , se consti -
t uem em motivos que permitam prorrogar a data de entrega 
das ENBARCAÇOES , o prazo acima referido será prorrogado por 
um número de dias igual ao acordado nos termos do parágr afo 9 . 3 · 
3., da subcláusul a 9. 3. do presente Contrat o . O prazo assim 
prorrogado, determina rá a nova "Data de Ent rega Cont rat,;a l" 
pa ra todo e qualquer efeito do presente Contrato. 

9 .2 -A entrega das E~ffiARCAÇOES será r ealizada por 
meio de ass i natura de um TERNO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO, de 
acordo com o es t ipulado na subcláusu l a 1. 5. do presente Co~ 
t rato , pelo qua l ficará documentada sua aceitação pe lo A&'~ 
DOR como cumprimento do presente Contrato e das ESPECI FICA
cOES CONTRATUAIS pelo CONSTRUTOR, admitindo-se ressalva de 
comp romisso dest e para o atendimento de pendências antes do 
vencimento do prazo de gar ant i a a critêrio do A~OR . 

9.2. 1 - O CONSTRUTOR avisará ao A~OR por escrito, 
com m1n1mo de 30 (trinta) dias corridos de antecedência , a 
data da entrega das E~ffiARCAÇOES , nas cond ições es tipuladas 
no presente Contrato e ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS . 

9 .2.2. - A inspeção fina l para entrega das ENBt\RCAÇOES 
será feita pe l o A~!ADOR t ão logo tenham sido satisfeitas as 
condições estipuladas na subcláusula 1.5 . do presente Con
trato. 

9.2.3 . - Os acréscimos e/ou reduções ·havidas no Preço
Base total das EHBARCAÇOES devido as alterações efetuadas 
nas ESPECIFICAÇOES CONTRATUAIS, após a assinatura do prese~ 
te Contrato e de acordo com o disposto no pa rágrafo 3.2 . do 
presente Contrato, bem como as multas devidas e estipuladas 
na subcláusla 9.4 . do presente Contrato, e também os exce
dentes de artigos de· consumo def inidos na subcl áusula 17 .1. 
do presente Con t rato, e demais acertos financeiros pende~ 
tes, serão objetos ae encont r o de contas e liquidaçio en
t re o AR.'~OR e o CONSTRUTOR por ocasião do evento de entr~ 
ga das D1BARCAÇ0ES, quando da assina tura do TE&'!O DE Et\TRE
GA e ACEITAÇÃO, conforme esta subcláusul a. 

9.2.4. - Dentro de 30 (trinta) dias corridos da assina 
tura do TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DAS ENBARCAÇÕES, o AR~ 
HADOR tomará posse das mesmas. Caso se expi r e este prazo sem 
que o A&~OR tenha tomado posse das EHBARCAÇOES, poder:á o 
CONSTRUTOR, colocá- las em Cais Púb l ico, sob responsabilid~ 
de do AR}UU)OR e cobrando deste as despesas em que incorrer , 
acrescido de multa de 107. (dez por cento) . 

9. 2.4. 1. -Caso o CONSTRUTOR entregue as E~illARCAÇOES 
ao AR}~OR após 180 (cento e oitenta) dias decorridos da Úl 
tima docagem ou do seu lançamento , o CONSTRUTOR se obrigara 
a docar novamente a EHBARCAÇÃO , antes da entrega. 

9.3 . - Constituem j ustificativas de atraso na entrega 
das E~illARCAÇOES para efeito do presente Cont rato, as decor
rentes de atos e fatos não imputados ao CONSTRUTOR e/ou seus 
subcontratados e que, fora de seu contro l e , comprovadamente 
venham a alterar a data de entrega das EMBARCAÇÕES,espec ial 
mente as seguintes: 

a) Qualquer um dos motivos subordinados às dispos:ções 
do a r tigo 1.058 , parágrafo único , do Código Civi l Brasile i 
ro; 

b) Atos, decisões ou omissões de órgãos governamentais, 
do A~~OR e/ou AGENTE FINANCEIRO para os quais o CONSTRU -
TOR não tenha concorrido; 
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c) Atraso dos pagamentos do AR}~OR e/ou AGENTE FINAN
CEIRO previstos na c l áusula 8~ do presente Contrato. 

9.3. 1. - Dentro de 30 (t r inta) dias corridos após o iní 
c io da ocorrência que possa ser considerada como causa jus 
tifica tiva prevista na subcláusula 9.3., do presente Contrã 
to, o CONSTRUtOR notificará o A~~OR por escrito a data dã 
ocorrência e o f a t o motivador. Dentro de 30 (trinta) dias 
corridos após o t é rmino da ocor rência , descrevendo detalha
damente a causa dete rminante e a sua precisa r epercussão nas 
at i vidades referent es ao processo de construção das EHBARCA 
ÇOES e consequente efeitos sobre os eventos f uturos. Ocor:
rêncLas com inícLo em datas e menos de 30 (trinta) dias cor 
ridos da entrega das E~ffiARCAÇOES, serão notificados no máxT 
mo até a data da entrega das mesmas . 

9.3 . 1. 1. -A denúncia das ocorrências fora dos prazos 
previstos no parágrafo 9.3. 1. anterior , implicará em nao 
aceitação de qualquer reivindicações de just ificativas para 
atraso na entrega das E~1BARCAÇ0ES . 

9.3.2 - O Afu'IADOR deve rá se manifestar dentro de 15 
(quinze ) dias corr idos, contados da data de r ecebimento da 
noti f icação do t érmino da ocorrência. 

9. 3. 3- Aceitas as jvstificativas de fato e , caso ornes 
mo reper cuta na data prevista para entrega das E~1BARCAÇ0Es-;
deverá a dita entrega ser prorrogada por período de tempo 
igual ao acordado entre o Afu'IADOR e o CONSTRUTOR. 

9.3.4 - Caso exista divergência entre as partes, a con 
t rovér sia será r eduzida a termo e resolvido na forma previ~ 
ta nes te Contrato . 

9.4 - No evento de entrega das E~lliARCAÇOES com atraso 
nao justificado, se rão aplicadas as seguintes multas,pagas 
ao ARHADOR pelo CONSTRUTOR. 

9 . 4 . 1 - Se o atraso na ent r ega das E~lliARCAÇOES for 
maior do que 30 ( trinta) dias corridos, contados a partir 
da data da entrega acima referida, aplicar- se-ão a partir 
da 00:00 hora do trigésimo primei ro dia de at raso,as seguin 
tes multas , em pe rcentual, do pr eço base r efer ido na subcláu 
sula 7. 1. deste Contrato . 

a) Primeiro per íodo de 30 (t r i nta) d i as - 0,005% 

b) Segundo período de 30 (t r inta) dias - 0,0071 

c) Terceiro período de 30 (t rinta) dias - 0 ,0 101 

d) Qua r to período de 30 (trinta) dias 0 ,0151 

e) Quinto período de 30 (tr inta) dias - 0 ,0201 

f) Sexto período de 30 (trinta) dias - 0,0251 

9 . 4 . 2 -O valor total da multa por atraso da entrega 
das ENBARCAÇOES, em nenhuma hipótese poderá exceder o valor 
total da multa correspondent e a um atraso de 180 (cento e oi 
tenta) dias , contados do t érmino da tolerãncia,aplicados os 
percentuais acima . 

9.4.3 - Em caso de a traso não just ificado, superior a 
210 (duzentos e dez) dias , cont ados da data da ent r ega das 
n1BARCAÇ0ES como def inida na subcláusula 9. 1., do presen t e 
Contrato, o ARMADOR, a seu exclusivo critério, optará pelo 
cancelament o deste Contrato, nos termos de sua Cláusu la Dé
cima Tercei ra (13~), ou acordará com o CONSTRUTOR novas da 
tas de entrega , ficando entendi do e acordado entre as partes 
cont ratantes que, em caso de novos atrasos , o Afu'IADOR t erá 
o mesmo direito de multas e cancelamentos sob as mesmas con 
diçÕes até aqui estipuladas . 

9.4 .4 - Para efeito da presente subcláusula, a entrega 
das EMBARCAÇOES se r á considerada em atraso quando, após a 
total prorrogação do prazo contratual de entrega , por moti
vos de atrasos justificados como estipulados na subcláusula 
9. 3., e/ou quaisquer razões previstas neste Contrato , não 
for efe tuada na data r equer ida sob os termos do presente in~ 
trumento. 

9. 5 - O valor das multas não poderá ultrapassar a i mpor 
tãncia correspondente a 57. (cinco por cento) do preço- base 
total das E~!BARCAÇOES referido na subcláusula 7. 1. do pre
sente Contrato . 

9.6 - As mu ltas cominadas nesta Cláusu la serao obj e t o 
de liquidação por ocasião do encontro de contas a ser feito 
quando da assina tura do TER}!O DE ENTREGA E ACEITAÇÃO . 

9. 7- Para todos os fins de direito, as multas previs 
tas nesta Cláusula devem ser consideradas como indenização 

por perdas e danos diretos ou indiretos de qualquer nature
za sofrida pelo AR}!ADOR . 

CLÁUSULA DJ;CU!A 

10 - PROVAS 

10. 1 - Antes da entrega o CONSTRUTOR fará executar a 
s ua custa e com seu pessoal, a s provas das E~ffiARCAÇOES, de 
modo a observar o funcionamento de todos os apare lhos e e qui 
pamentos da mesma . As provas serão executadas segundo as Es 
pecificações Contratuais , todas de conhecimento e aceitação 
das partes e de acordo com o programa estabelecido pe l o CONS 
TRUTOR com anuência do AR}!ADOR. A ausência do AR}!ADOR nas 
provas , implicará na aceitação dos resultados obtidos pelo 
CONSTRUTOR, caso satisfaçam as Especificações Cont ratuais e 
a SOCIEDADE CLASSIFICADORA. 

10 . 1.1- Para e l aboração do programa de provas o CONS-
TRUTOR deverá se basear no "ROTEIRO DE PROVAS", proposto 
pe l o CONSTRUTOR. 

10 . 2 - Completadas as pr ovas e corrigidos os defeitos, 
fa l has ou omissões por-ventura reve lados , os representao
t es do Afu'IADOR e do CONSTRUTOR assinarão o Rela t ór io de Pro 
va s das EHBARCAÇOES bem como as plani l has contendo os dados 
de funcionamento dos equipamentos obtidos na~ provas ofi -
ciais de Cais e de Rio, que se rvirão como documentos de sa 
tisfação da performance das n1BARCAÇ0ES e do cumprimento das 
Especificações Contratuais, in tegrando- se no Termo de Entre 
ga, a que se refere a subcláusula 9. 2 . 

10 . 3 - As leituras dos ca l ados e todas as medições ne 
cessár ias à determinação do deslocamento leve das EMBARCA:
çOES, serão efetuados em águas paradas com compasso não su
perior ao estabelecido -pelas curvas hidrostáticas , e na pr~ 
sença de r epr esentantes credenciados pelo ARMADOR. 

CLÁUSULA OeCIMA PRIHEIRA 

11- CORRESPOND~NCIA 

11. 1 -Toda correspondência entre as partes i nteres 
sadas fará menção à identificação da EMBARCAÇÃO, devendo o 
emitente , enviar simultaneamente cópias às demais part es . 

11. 2 - A correspondência será endereçada como a seguir : 

ARMADOR 

Governo do Territõrio Federal do Amapá 

Superintendência de Navegação do Amapá 

Av. Amazonas n9 20 - Hacapá - Amapá - CEP 68900 

CONSTRUTOR 

EST~!AN - Estaleiros Manaus S/A. 

Rua Senador Cunha He llo n9 661 - Hanaus- Amazonas 
CEP 69000 

CLÁUSULA D~CU!A SEGUNDA 

12 - CESSÃO 

12. 1 - O A~!ADOR, poderá, a qua l quer tempo ceder os di 
reitos decorrentes des t e Contrato, desde que autorizado a 
tanto , por escrito, pelo CONSTRUTOR, ficando o Afu'!ADOR ce
dente em tal caso, como fiador e principal pagador do fiel 
cumprimento de t odas as obrigações que ao cessionário então 
competirem, na forma aqui contratada. 

12. 2 - O CONSTRUTOR não poderá ceder ou transferir, no 
todo ou em parte, seus direitos decorrentes do presente Con 
trato, a não ser que concorde , pr eviamente, o ARMADOR. 

12.3 - A restrição contida na presente subcláusula não 
impedirá que o CONSTRUTOR subcontrate parte da obra , desde 
que suas re laçÕes contratuais com as demais partes não sej am 
alter adas . 

CLÁUSULA DJ;CU!Ii TERCEIRA 

13 - RESCISÃO DE CONTRATO 

13.1 - Na ocorrênc ia da hipótese previs t a no parágrafo 
1J. 1. 2 . a seguir, o ARMADOR poderá resc indir o Contrato, in 
denpendentemente de inter pelação judicial ou extrajudi c ial-;
med iante s imples comunicação por escr ito ao CONSTRUTOR . 

13. 1.1 -Optando o AR~IADOR pela rescisãoJ o CONSTRUTOR 
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fica obrigado a restituir no prazo de 30 (trinta) dias a con 
tar do recebimento da comun i cação, por escrito , as parcelas 
do preço j i recebidas, devidamente reajustadas pe la varia
ção das ORTN ' s e acrescidas de juros de 97. (nove por cento) 
ao ano contados da data em que ocorreu o pagamento de cada 
parcela e da mul ta de 57. (cinco por cen to ) sobre a importân 
cia recebidas aob pena de não o fazendo , poder o A~'~OR 
haver as ditas quantias po r execução judicial com as comina 
ções legais, inc l usive prevendo a alienação, se for ó caso~ 
das EMBARCAÇOES no estado em que se encontrarem, a t ercei
r os. 

13 . I. I . I - O CONSTRUTOR entrari na posse das EMBARCA
Ç0ES com todos os seus apare lhos , equipamentos, utensílios 
e materiais, no estado em que se encontrem na data da resci 
são do presen t e Contrato , desde que com isto concorde, ex= 
pressamente , o AR}~OR no momento da liquida ção por aque le, 
dos respectivos débitos para com este e correspondentes as 
quantias po r conta do preço da compra ajustada co~ os rea -
j ustamentos e demais Ônus previstos no subparigrafo 13 . I. I. 

13 . t. l .l - O AR}!ADOR fi ca obrigado a no prazo de 10 
(dez) dias a contar da data de restituição da quantia rece
bida do CONSTRUTOR ,conforme descrito no parágrafo 13.1. t. ,res 
tituir ao AGENTE FINANCEIRO o percentual da quantia por este 
liberada ao A~!ADOR , sob pena de, não o fazendo , poder o 
AGENTE FINANCEI RO have-la por execução judi cial com as comt 
nações l egais cabíveis . 

13 . 1.2- Const ituem motivos para rescisão do presente 
Contrato pelo ARMADOR , os seguintes inadimplementos CONTRA
TUAIS. 

13. 1.2. I - Construção das EMBARCAÇOES com as carac te
risticas bisicas em desacordo com as ESPECIFICAÇOES CONTRA
TUAIS. 

13. 1.2 .2- Atraso de mais de 21 0 (duzentos e dez) dias 
corridos do prazo de entrega das E~!BARCAÇOES, sa l vo motivos 
justi f icados como previstos na subcláusula 9. 3. do presente 
Contrato. 

13.2 - Constituem motivos para re scisão do presente 
contra t o, pP.]o r.ONSTRUTOR, os seguintes i nadimplementos do 
AR}~OR e/ou AGENTE FINANCEIRO . 

13. 2 . 1 - Recusa do AR.t'!ADOR em aceitar as E~!BARCAÇOES , 
após as pr ovas de mar t er em s ido r ea l izadas de acordo com 
os termos do presente Contrato e es tando as EMBARCAÇOES pro_:: 
tas e preparadàs para a entrega , sem que para isso o A~'~
DOR apr esente r azões especificas e vilidas ao amparo do 
presente Contrato e ESPECIFICAÇ0ES CONTRATUAIS . 

13 .2 . 2 - Atraso em qualque r pagamento ou l iberação de
vido pelo ARJ-~OR e/ou AGENTE FINANCEIRO de conformidade 
com a Cliusula Oi tava (8?) do pre sente Contrato, que seja 
superior a 90 (noventa) dias. 

13.3 - Ve r ificando o inadimplemento conforme es tipu
lado na subcláusula 13.2 do presente Cont rato, o CONSTRUTOR 
a sua opçao poderá~ 

13 . 3. 1 - Rescindir o presente Contrato, independente 
mente de interpelação judi c i al ou extrajudicial, mediante sim 
ples comunicação por esc r ito ao AR.t'~OR sem prejuízo de quais 
quer r eivi ndicações do CONSTRUTOR na comprovação de perdas e 
danos causados pelo inadimplemento do AR}!ADOR e/ou AGENTE FI 
NANCEIRO e aplicar a prestação ou as prestações já r eceb idas 
para a l iquidação dos pre juízos e danos comprovados com o que 
o CONSTRUTOR tenha arcado por cu l pa do AR.t'lADOR e/ou AGENTE 
FINANCEIRO. Da mesma maneira , qualquer direito, int eresse ou 
dire ito de propr i edade que o ARMADOR possa ter nas e em rela 
ção às E~!BARCAÇOES ou quaisquer mate r iais , partes , perten 
ces, equipamentos , ou sistemas adqui ridos para sua constru -
cão, mas ainda não utilizados para tal fim cessarão imediat~ 
mente passando as EHBARCAÇOES e todos os seus pertences , ma
teria i s, partes, equipamentos e s i stemas, a ser propriedade 
exclus i va do CONSTRUTOR, desde que o produto da venda das EM 
BARCAÇOES e de todos os seus materiais, par t es , per t ences ~ 
equipamentos e s i stemas , por instrumento privado ou por lei
lão público, fe ito pelo CONSTRUTOR, seja por este utilizado 
para liquidação dos prejuízos e danos causados pe l o inadim -
plemento do AR~~DOR e/ou AGENTE FINANCEIRO. Caso o montante 
da prestação ou prestações pagas pelo AR}l<\DOR e/ou AGENTE F.!_ 
NANCEIRO mais o montante obtido na venda ou leilão público -
como dito anteriormente, sejam insu ficientes para a liquida
ção total dos prejuízos e danos comprovados pelo LONSTRUTOR 
e por este sofr idos em virtude do inadimplemento do AR}~DOR 
e/ou AGENTE FINANCEIRO, es t e ficará obrigado no pr azo de 30 

(trinta) dias , a pagar a diferença para cobrir os ditos pre
JUtzos e danos e ao ressarcimento do sal do devedor atual iza
do do seu déb i t o com o AGENTE FINANCEIRO , decorrente do em -
préstimo e dos incentivo s recebidos. 

13.4 - Os dire itos e as ob r igações previstas para as 
pa r tes na presente c liusu la não estão sujeitas a caducidade 
ou novação, podendo ser exercidos a qua lquer t empo. 

CLÁUSULA D~CI~~ QUARTA 

14 - VINCULAÇÃO DOS ~~TERIAIS E EQUIPAHENTOS 

14.1 -Em Garantia da fiel execução das obr i gaçÕes a s
sumidas pelo CONSTRUTOR, além das demais Garantias e penali:_ 
dades prev i stas ne s t e Contrato responderão todos os mate
riais e equ i pamentos adquiridos pelo CONSTRUTOR para a con~ 
trução das EMBARCAÇOES , que tenham sido ap l icados, quer es
tejam em seu depósito, ficando tais ma t er i a i s e equipamentos 
vinculados ãs EMBARCAÇOES, em favor do AR}!ADOR na proporção 
dos pagamentos ji efetuados. 

14. 2 - Esses materiais e equipamentos após sua chegada 
no Estaleiro do CONSTRUTOR, serão identificados com si:mbol.os 
ou marcas apropriadas obrigando-se o CONSTRUTOR , como fiel 
depositirio a zelar pela sua guarda, conse rvação e apl i ca -
ção adequada ficando desde j i estabelecido que os referidos 
mate r iais e equipamentos, bem como as E~ARCAÇOES a sa lvo 
de se rem a rrecadados em virtude de ocorrer , event ualmente , 
concordata ou falência do C0NSTRUTOR . 

CLÁUSULA D~CI~~ QUINTA 

15 - SEGURO DURANTE A CONSTRUÇÃO 

15 .1 - Durante a construção até a entrega das E~!BARCA
ÇOES , o CONSTRUTOR obriga-se a segurar as ENBARCAÇ0Es , bem 
como os materiais e ela destinados de acordo com a formula 
pad rão do "Instituto Clause For Bluide r' s Risk" em Companh ia 
Seguradora de primeira ordem prevendo os apól ices correspo~ 
den t es o pagamento da indenização ao ARHADOR ou CONSTRUTOR 
conforme os r espectivos interesses . 

15. 2 - Até a en t rega das E~!BARCAÇOES, o cance l amento do 
seguro só poderi se r feito com o consen timento , por escrito 
do AR.t'1ADOR. 

15. 3 - O CONSTRUTOR fará o pagamento dos prêmios do se 
guro e exib irá ao A~~OR nas épocas próprias , os respect i
vos comprovantes sob pena do AR.t'~DOR pagá-los , cob r indo--se 
das despesas com tais prêmios com acrésc imo da multa compen 
sator1a de 10% (dez ~ar cen to), por ocasião do pagamento da 
parcela vencida do preço das EMBARCAÇOES. 

CLÁUSULA D~CH1A SEXTA 

16 - CLÁUSULA DE GUERRA E OUTROS RI SCOS 

16 . I - Na ocorrênc i a de gue r ra ou hostilidade dec lara 
da, ou não, de outros acontecimentos e circunstâncias de i_:: 
fluência no mercado ext erno ou interno, as partes contra t an 
tes aco rdam em examinar a nova situação criada para execução 
deste Contra to e, de comum acordo, estabelecer a justa so l u 
çao. 

CLÁUSULA D~CU1A St:TU1A 

17 - EXCEDENTES DE ARTIGOS DE CONSUNO 

17 . I - O AR}lADOR concorda em adqui r ir com recursos pr~ 
prios, do CONSTRUTOR, aos preços de cus t o acrescido dos im
postos, t r ibutos , e taxas devidas, os excedentes não utili
zados de Óleo combustíveis, lubrificante s , graxas , água po
tivel e artigos de consumo fornecidos pelo CONSTRUTOR , para 
as provas de experiênc i as exis tentes a bordo por ocasião da 
ent rega das E~!BARCAÇOES, desde que as marcas tenham s ido 
ap rovadas pe l o AR}~DOR . 

17. I. I -O pagamento desses escedentes será feito ao 
CONSTRUTOR dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da 
entrega das E~!BARCAÇOES . 
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CLÁUSULA Dt:CH!A OITAVA 

18 - ARBITRAGEH 

18.1 -Na hip6tese de ocorrer qualquer divergincia so
bre a interpretação ou execução deste Contra t o , tal diver -
gência deve rá ser submetida à arbitragem , para qua l o ARH.''\
DOR designará um árbitro e o CONSTRUTOR outro que se reun i
rao e procurarão solucionar a controvérs i a. 

18. 1. 7- Não havendo aco rdo entre os ÁRBITROS para uma 
decisão comum, o t e r ce i ro ÁRBITRO te rá o mesmo prazo a con
tar de 5 (cinco) di as após sua designação para apresentar 
sua decisão , podendo ta l prazo, por so l icitação desse ÁRBI 
TRO, se r prorrogado por mais 30 (t rinta) dias. 

18 . 1.1 - Caso não cheguem a acordo, os do i s á r biLr os 
indicarão um ter ceiro, de s ua comum escolha que ~mitirá opi 
nião definitiva, que será escolh i da por todos os Con t ratao~ 
tes. 

18 . 1.8- Os custos do processo arbitral serao supor ta
dos pe l a parte vencida ou proporcionalmente no caso de deci 
são parcial devendo o seu pagamento ser efetuado no prazo 
de 10 (de z) dias da apresentação fi nal. 

18 . 1. 2 - - Requerido, pa ra sol ução de um l itígio , por 
uma das partes o ARBI TRA.'IENTO , ·a parte que der iníc io ao pro 
cedimento , j untamente , com as razões do pedido e da docume~ 
tação por e la j ulgada necessária para sua e l ucidação, desi~ 
narã a ÁRBITRO, indi cando seu nome e ender eço . 

18 . 2 - Du rante a arb it ragem a construção das EMBARCA -
çO::s não será paralizada a menos que o motivo da arb it r agem 
i mponha es ta paral i zação . 

CLÁUSULA Dt:C I~~. NONA 

19 - FORO 

18. 1. 3- A parte contrar1a te rá um prazo de 20 (vinte) 
dias para apresentar seus contra- razões , bem como os doeu -
mentos que julgar necessários, des i gnando neste mesmo prazo 
o ÁRBITRO de sua escolha, indicando seu nome e endereço . 

Para di rimi r as questões decorrentes da execuçao deste 
Contrato , f ica eleito o FORO desta Cidade de Macapá, Capi
tal do Territór io Federal do Amapá , não obs t an te outro domi 
cílio que o CONSTRUTOR venha a adot ar , ao qua l expressamen= 
te renuncia. 

18 . 1. 4 - Caso uma das par tes não faça a designação do 
ÁRBITRO nos prazos indicados nos parágrafos 18.1 . 2. e 18 . 1.3, 
a Assoc i ação Oficial da Classe a que pertencer essa parte 
será not ificada para fazer tal indicação no prazo de 5 (cin
co) dias . Decorrido s esse prazo sem que t enha sido feita a 
des i gnação prevalecerá o l audo apresentado pelo ÁRBITRO da 
parte que tenha feito a designação nos termos do parágrafo 
acima 

E, por estarem justos, combinados e contra t ados , decla 
ram ambas as partes, aceitar todas as di sposições estabele= 
cidas nas cláusulas do presente CONTRATO, bem como observar 
fie l mente out ra s disposições r egulamenta r es sobre o asunto , 
f i rmando- o em 5 (cinco) vias de igual teor e f orma na pre -
sença das testemunhas abaixo assinadas. 

18 . 1. 5 - Ocorrendo a hipótese do pa rágrafo 18 . 1. 1. , as 
par t es terão 10 (dez) dias para i ndicação do ter ceiro ÁRBI
TRO. 

Hacapá-Ap, 04 de Ou tubro de 1.984. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do T. F.A. 

ESTAl'tAN - Estaleiros Manaus S.A. 

GE~IANO PEREIRA LIMA 
Representante do Cons t r utor 

HALTER SILVA PACHECO 
SENAVA 

18 . 1.6 - Os ÁRBITROS terão 30 (trinta) di as para apre
sP.nt~rem suas conclusões, iniciando- se esse prazo , 5 (cinco ) 
dias ap6s a designação do segundo ÁRBITRO, podendo esse pra 
zo ser prorrogado por mais 30 ( trinta) dias, desde que haja 
para esse fi~ acordo entre as partes em litígios . TESTEMUNHAS: Ilegíveis 

TERRITÓRIO FEDERAL DO A}!APÁ 

PREFEITURA HUNICIPAL DE NACAPÁ 

EDITAL N9 ZS/84 ;DO; COH PRAZO DE TRINTA DIAS 

REGULARIZAÇÃO DE UIÓVEIS 

O Departament o de Obras da Prefeitura Huniéipa l de Haca?á , a t ravés do Serviço de fi scali zação e Licenciamento 
de Obras, t orna Público que as pessoas abaixo re l ac i onadas estão solici t ando ALVARÁ DE LICENÇA PARA REGULARI ZAÇÃO 
dos segu i ntes imóve is . 

N9 I N T E R E S S A D O E N D E R E Ç o 

01 Francisco Pereira da Silva Rua . Rio Jary os 
02 Helena LÚcia Ribeiro Rua . Barão de Nauá 07 
03 Fru t uoso da ~osta Morais Av . Rai mundo Alvares da Costa 04 
04 I racema Pinhei r o Cantuãrio Trav . Sem Jenominação 07 
os ~la r ia de Nazaré Ca rdoso Si l va Av . Pedro Lazar in o 09 
06 Lino de Jesus Alves Rua . São José os 
07 Hanoel de Almeida Frazão Av . Pernambuco 08 
08 Esp6lio de Laurindo Pena Cardoso Av. Ataíde Teive 06 
09 Celia Lúcia Ferreira do Carmo Rua . Hamilton Silva os 
10 João de Souza Palmerim Rua. Adalvaro Alves Cava l cante 11 
11 Maria Joana da Silva da Cruz Rua . Ubaldo Fi gue ira 11 
n Jacira ~!outeiro Teixeira dos Santos Av . Alagoas 08 
13 t1anoe l da Conceição F. Batista Rua . Uba Ido Fi~uei ra 11 

Convida as pessoas que se j ul ga r em com direito sobre os r eferidos im6veis , a apresentarem suas 
por escr ~to , den tro do prazo de 30 dias, cont~dos da data da publ icação dest e Edital . 

Hacapá(AP) , 20 C::e novembro de 1984 

Eng9 BENJA.'IIN DA ROCHA SALHI 
Diretor do Departamento de Obras 

CPF 081 501 502 - 00 

LOTE 

4').. 02 
55 01 
36 09 
93 04 
02 07 
36 10 
14 10 
42 04 
01 28 . 1 
68 15 
58 06 
16 14 
72 04 

reclamações 
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A Bandeira é um dos nossos símbolos na
cionais. Assim como o Hino. o Selo e as 
Armas, ela também representa nossa pátria. 
O amor que temos pela nossa Bandeira é 
uma forma de demonstrar o grande amor que 
temos pelo Brasil. 

Hastear. respeitar e reverenciar a Bandeira 
não significa apenas cultuar o símbolo, mas 
testemunhar a permanente exaltação da Pátria. 

A Bandeira pode ser hasteada e arriada a 
qualquer hora do dia ou' da noite. Normalmente. 
faz-se o hasteamento às 8 horas e o arria-

BAN 

mento às 18 horas. Durante a noite a Bandeira 
deve estar devidamente iluminada. 

Todos os brasileiros devem procurar infor
mações sobre a Bandeira, sua criação, 
história e grandiosidade. 

BANDEIRA NACIONAL: A LEMBRANÇA DA PÁTRIA NOS TRAZa 

BB+ 
OrdemdeCristo Aeal (1495) 

.-
,!~.-~~ : • 

. J. "(:t~~ -~ . 
'\ ·~::\ r' 

r•: 

Principado ( 1645) Reino Unido de Portugal. Brasil 
e AJgarves (1816) 

D. Joao 111(1521·1616) O.JoaotV(1640) 

Cons1i1ucoonat (1821) tmpério(1822) 


	

