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DECRETO (P) N9 1065 de 26 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuiç6es que lhe são conferidas pelo artigo 18, Ítem II, 
do Decreto- Lei n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE: 

Art . 19- Exonerar ~~RIA NEUCILA DE OLIVEIRA E ALCÃNTA 
RA, da Função de Confiança de Diretor do Departamento de HI 
gração, Código LT-DAS- 101. 2, da Secretaria de Promoção So= 
cial / SEPS, a partir de 30 de novembro do corrente ano . 

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

Palácio do Setentrião , em Hacapá , 26 de novembro de 1984, 
979 da ~epública e 429 da Criaç~0 do Território Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1066 de 26 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá , usando das. 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decre to-Le i n9 411 , de 08 de janeir o de 1969, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Nomear HARIA NEUCILA DE OLIVEIRA E ALCÂNTARA, 
para exercer o Cargo de Natur eza Especial, de Secretária de 
Promoção Soci a l do Gove rno deste Território, a partir de 30 
de novemhro do corrente ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposiçÕes em con~rário. 

Secretário de Educação c Cult~ra 
Pro f . FRAl'ICISCO DE :\SSIS GURGEL MEDEIROS 

Secretário de Agricult ura 
Or . LUIZ IRAÇÜ GUINARÃES COLARES 

Secretário de Segurança PÚblica 
Dr . AIRTON JOS~ DE A~\ÜJO AGUIAR 

Secr e tá r io de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAI'ALÉO PAES 

Palácio do Setentrião ,em >lacapá, 26 de novembro de 1984 , 
979 da Repúb lica e 429 da Criação do Ter ritório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERI OR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 01067 de 28 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federa l do Amapá,usando das 
atribuições que l he são conferidas pel o art igo 18 , ítem II, 
do Decreto- Lei n9 41 1, de 08 de janei ro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28760 . 001 187/84- GABI , 

RESOLVE : 

Art . 19 - Colocar ã disposição da Companhia de Água e 
Esgoto do Amapá- CAESA, até ulterior deliberação , o servidor 
FRANCISCO NARQUES PICANÇO , ocupante do cargo de Agente de 
Portaria , Cód i go PL-11 01, Classe "A", Referência NH-6, do 
Quadro Permanente do Governo deste Terr itór io , lotado na Se 
cretar i a de Obras e Serviços Públ icos-SOSP, sem Ônus para 
Administração Amapaense, a contar da presente data. 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em contrár io . 

Palácio do Setentrião , em Hacapã, 28 de novembro de 1984 , 
979 da RepÚblica e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 1068 de 27 de novembro de 1984 

O Governador do Território Federal do Amapá,usando das 
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a t ribuições que lhe são conferidas pelo ar ti go 18 , Ítem II, 
do Decre t o-Le i n9 411 , de 08 de jane i ro de 1969 , e tendo em 
vista os termos do Of í c io nümero 6536/84- SEEC , 

RESOLVE: 

Art . 19 - I nclu i r , no relacionamento constante do De
c r e t o (P) n9 0683, de 23 .08.84, publ icado no Diário Of i c i a l 
do Territór i o de n9 4252, do dia 28 do mesn~ mês e ano , os 
ser vi dores CARLOS GUIU1ERHE OLIVEIRA DE HELO , ocupante do em 
prego de Profe ssor de Ens ino de 29 Grau , Código LT-M- 601 -;
Classe "D", Referência 1, Diretor do Centro I nterescolar 
Grazi el a Reis de Souza, Código LT- DAS-1 01. 1 e ~~NOEL DO NAS 
CIMENTO RMIOS, ocupante do emprego de Professor de Ensino de 
29 Grau, Cód i go L'l\.-M-601, Classe "C' ', Refe rênc i a 4 , Diretor 
da EPG. Deuso l ina Sa l es Far ias , Código LT- DAS- 101 . 1,da Tabe 
la Permanente do Gove rno des t e Terr itório , lotado na Secr e= 
taria de Educação e Cultura- SEEC , acontar da presente data . 

Art. 29 - Revogam- se as disposições em cont rário . 

Palácio do Setentrião ,em Nacapá, 27 de novembro de 1984 , 
979 da RepÜblica e 429 da Criação do Terr itório Federal do 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

HINIST(RIO DO I NTERIOR 

Terri tório Federal do Amapá 

DECRFTO (P) N9 0 1069 de 28 de novembro de 1984 

O ·Governador do Terr i tó r io Federa l do Amapá ,usando das 
atribu i ções que lhe são conferidas pe l o ar t i go 18, Ítem li, 
do Decr e t o- Lei n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969, e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28820 . 000855/84 - SEGUP , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Conceder a PAULO DA SILVA , ocupante do ca rgo 
de Auxil iar Operac ional em Ag ropecuárias, Código NM-801.B , 
Classe "B", Referênc i a KM- 12, (Cadast ro n9 0115 1), do Qua
dro Permanente do Governo des te Território , lotado na Secre 
taria de Segurança PÜblica- SEGUP, seis (06) meses de Licen 
ça Especial, contados no perí odo de 03 de dezembro a 92 de 
maio de 1985 , nos t e rmos do artigo 116 , da Lei n9 1711, de 
28 de ou tubro· de 1952 , regulamen t ado pelo Decret o n9 38 . 204 , 
de 03 de novemb ro de 1955, em virtude do refer i do servidor 
haver completado um (01) decênio de efe tivo exercício , com 
preendido no período de 26 de abri 1 de 1972 a 17 de out ubro 
de 1982. 

Art . 29 - Revogam-se as disposiçÕes em contrár io. 

Palácio do Se t entr i ão , em Hacapá , 28 de novembro de 1984 , 
979 da RepÜblica e 429 da Cr i ação do Territóri o Federa l do 
Amapá. 

~~NIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MINIST~RIO DO INTERIOR 

Território Federa l do Amapá 

DEC RETO (P) N9 0 1070 de 28 de novembr o de 1984 

O Gove rnador do Territór i0 Federa l do Amapá,usando das 
atribuições que lhe são conferidas pe lo a r t i go 18, Ítem II, 
do Decre to-Lei n9 411 , de 08 de jane iro de 1969, e tendo em 
vista os te r mos do Ofício nümero 0550/84- SEGUP, 

RESOLVE: 

Art . 19 - Designar AIRTON JOSC DE ARAOJO AGUIAR,Secre
tár io de Segurança PÜblica do Governo deste Territór io,para 
v ia jar de Macapá , sede de suas atividades, a t é a c idade de 
Brasí l ia-DF , a f im de participa: da Reun ião dos Secretários 
de Segurança do Brasi l , j un to ao Ministé r io da Justiça , no 
período de 10 a 13 de de7.~mhro do corrente ano . 

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

Palácio do Se t ent r i ão,em ~lacapá, 28 de novembr o de 1984 
979 da RepÜb l i ca e 429 da Cr i ação do Território F~dera l d~ 
Amapá. 

ANN IBAL BARCELLOS 
Governador 

CONV~NIO N9 0 1/84 

TERMO DE CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAI-I A SECRETARIA
GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - SG/CSN , ATRAI'~S 
DO GRUPO EXECUTIVO PARA A REGIÃO DO BAIXO A'~ZONAS- GEBA!-1, 
E O GOVERNO DO TERRITÚRIO FEDERAL DO Al-~PÁ, OBJETIVANDO A 
AQUIS I ÇÃO DE EQUIPAI-lENTOS PARA AS UNIDADES HISTAS DE SA0DE 
DA SECRETARIA DE SA0DE DO HENCIONADO TERRITÚRIO, SEDIADAS 
NOS HUNIC!PIOS DE ~~ZAGÃO , Al-IAP!. E OIAPOQUE. 

A SECR ETARIA- GERAL DO CONSElHO DE SEGURANÇA NACIONAL
SG/CSN , aqu i r epresentada pelo GRUPO EXECUTIVO PARA A RE
GI ÃO DO BAI XO ~~ZONAS , dor avan te denominado simplesmente 
GEB~I, neste ato representado pelo seu Presidente Corone l 
Aviador JOÃO SANTOS DA SILVA, e o GOVERNO DO TERRITÓRIO FE 
DERAL DO NIAPÁ, doravante denominado GOVERNO DO TERRIT<lRI~ 
nes t e a t o r epresentado pelo seu GOVERNADOR, SR. ANNIBAL BAR 
CELLOS, reso l vem ce lebrar o presen t e Convênio, mediante as 
seguintes cláusulas e condições : 

CLÁUSULA PRINEIRA - OBJETO 

O presente Convênio tem como obje t o a aqulSlçao , pelo 
GOVERNO DO TERRITÓRIO , de equipamentos destinados às Unida 
des ~l istas de Saüde dos municípios de Hazagão , Amapá e Oia 
poque , os quais , em quantitativo, espécie , tipos e va l ores 
un i tário e globa l, relativos à cada unidade mencionada, en 
con t ram-se especificados na relação em anexo, que passa a 
fazer parte integrante deste Convênio . 

CL1\USULA SEGUNDA - EXECUÇÃO 

O GOVERNO DO TERRITÓRIO adquirirá os equ ipamentos men 
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.cionados neste Conven~o, em estrita obediência as normas 
legais e os destinará, de imediato às Unidades Mistas de 
Saúde respectivas. 

PARÁGRAFO ONICO: Compete ao GEBAH o acompanhamento e 
fiscalização da execução de que trata a presente cláusula, 
atravês de seu Presidente ou de executor por ele designado . 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS 

Para atende r a execução do presente convênio a SECRE
TARIA-GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - SG/CSN,por 
solicitação do GEBMI, repassará ao GOVERNO DO TERRITCRIO, 
em parcela única, recursos no montante de Cr$ 45.556. 000 
(quarenta c cinco milhÕes, quinhentos e cinquenta c seis 
mil cruzeiros), a serem credidatos em conta/movimento a ser 
aberta no Banco do Brasil S.A . , Agência de Macapá/TFA, com 
o subtítulo "GTFA- Convênio n9 01/84-SG/CSN-GEBMI- AQUI
SIÇÃO DE EQUIPAHENTOS PARA UNIDADE MISTAS DE SAÚDE" . 

PARÁGRAFO PRU1EIRO - A utilização dos recursos repas
sados será feita pelo GOVERNO DO TERRITCRIO, mediante auto 
r ização do Presidente do GEBI\l-1 ou do executor por ele de~ 
signado, da seguinte forma: 

a) Cr$ 21.696 .000 (vinte e um milhÕes, seiscentoseno 
venta e seis mil cruzeiros) para aquisição dos equipamen ~ 
tos a serem destinados à Unidade Mista de Saúde do municí
pio de Mazagão; 

b) Cr$ 11.930.000 (onze mi:hões, novecentos e trinta 
mil cruzeiros) para aquisição dos equipamentos a serem des 
tinados à Unidade ~lista de Saúde do município de Amapá, e 

c) Cr$ 11.930 . 000 (onze milhÕes, novecentos e trinta 
mi l cruzeiros) para aquisição dos equipamentos a serem des 
tinados à Unidade Mista de Saúde do município de Oiapoque. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os recursos financeiros expressos 
nesta cláusula correrão por conta do Programa de Tr aba lho 
2802 . 06090205 . 664 - Elemento de Despesa 4 130 .45 - Auxílios 
aos Territórios , que já se acham empenhados atravês da Nota 
de Empenho n9 00 1397 de 2 1 de novembro de 1984 . 

CLÁUSULA QUARTA - BENS 

Os bens adquiridos com os recursos financeiros deste 
Convênio integrarão o patrimônio da SECRETARIA DE SAÜDE DO 
TERRITORIO FEDERAL DO MIAPÁ, cabendo- lhe a responsabilida-
de pela sua manutenção e conse r vaçao . 

CLÁUSULA QUINTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas da aplicação dos recursos repa~ 
sados será feita pelo GOVERNO DO TERRITORIO imediatamente 
após o término da vigincia deste Convênio, ficando os res
pectivos documentos permanentemente à disposição do GEBAH 
para efeito de fiscalização e auditagem . 

PARÁGRAFO ÚNICO: A documen t ação componente da presta
ção de contas deverá ser entregue ao GEBAH, no pr azo de 15 
(quinze) dias contados da data do têrmino da vigência des
te Convênio, com vistas à SECRETARIA- GERAL DO CONSELHO DE 
SEGURANÇA NACIONAL - SG/CSN, para a expedi ção do Certifica 
do de Aprovação de Contas . 

CLÁUSULA SEXTA· - SALDO DE RECURSOS 

O saldo de recursos, eventualmente apurado no final do 
prazo de vigência do presente Convênio, poderá , mediante a 
celebração de termo de aditamento, ser aplicado em progra
mas da mesma natureza em área de atuação do GEBMI. 

CLÁUSULA SETI~~ VIG~NCIA 

O presente Convênio terá vigência de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data do recebimento, pelo 
GOVERNO DO TERRITCRIO , dos previstos na c l áusula terceira , 
podendo ser prorrogado com o assentimento de ambas as par
tes convenentes, mediante a celebração de termo aditivo. 

CLAUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO AD~IINISTRATIVA 

Sem prejuízo da autonomia operacional e financeira das 
partes , a SECRETARIA-GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIO
NAL - SG/CSN, atravês de seus órgãos, poderá exercer a f is 
calização e o acompanhamento da execução deste Convênio -
sem representar inovação. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

O presente Convênio poderá ser automaticamente rescin 
dido por infração a qualquer uma de suas cláusulas ou con~ 
dições, ou por comum acordo das partes convenentes, deven
do, em qualquer hipótese, serem i dentif icados e recolh i dos 
à conta da SECRETARIA-GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NAGIO 
NAL - SG/CSN, os saldos apurados . -

CLÁUSULA D~CIMA - FORO 

As questões e contrnvêrsias porventura oriundas des 
te Convênio serão resolvidas de conformidade com o dispos 
to no artigo 205 da Constituição Federal . 

E, por assim se acharem de acordo e ajustados , firmam 
o presente Termo de Convênio, na presença de testemunhas 
abaixo assinadas , de l e sendo extraídas as cópias necessá
rias para seu registro , publicação e execução . 

Bras í lia-DF, 27 de novembro de 1984. 

JOÃO SANTOS DA SILVA 
Coronel Aviador 

Presidente do GEBMI 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá 

TESTEMUNHAS: Ilegíveis 

ANEXO " 1" AO CONV~NIO N9 0 1/84 

DISCRIMINAÇÃO 

~~ZAGÃO - Unidade Mista 

Aquisição de um armário clínico Delta 
Aquisição de um aparelho de mi cro hematocrito 
Aquisição de um agitador kline 
Aquisição de três aparelhos de pressao mar 
ca Nawa 
Aquisição de um Banho ~!ar ia 
Aquisição de uma balança biométr i ca 
Aquisição de qua tro berços em ferro e gra
des laterais med indo 1, 15 x 1, 03 x O, 7 5m 
Aquisição de uma cadeira odontológica Del
ta B 
Aquisição de um compressor "S" 136 
Aquisi ção de uma centrífuga 
Aquisição de. uma cadeira para doador 
Aquisição de um equ ipo-mult icart A G- 3 
Aquisição de uma estufa a s eco 
Aquisição de um este tos cópio Bioricular 
Aquisição de um mocho Del t a especial 
Aquisição de um ref l etor Gogus 100 000 
Aquisição de um r e frigerador para arcondi
cionamento de sangue a anti- soro 
Aquisição de dois termôme tros para Banho ~la 
ria e/escala atê 100°C -
Aquisição de dois termômetros p/ estufa 300°C 
Aquisição de uma unidade auxi l iar -Delta es 
pecial 

fu'~PÁ - Unidade Mista 

Aquisição de armário clínico Delta 
Aquisição de t r ês apare l hos de pressao mar 
c a Nawa 
Aquisição de uma cadeira odontológica Del-
ta B 
Aquisição de um compressor "Su 136 
Aquisição de um equipo multicart A G-3 
Aquisição de uma estufa a seco 
Aquisição de um mocho Delta especial 
Aquisição de um refl etor Gogus 100 000 
Aquisição de uma unidad2 auxilia r Delta es 
pecial 

OIAPOQUE - Unidade Mista 

Aquisição de um ar mário c líni co Delta 
Aquisição de t r ês aparelhos de pressao ma r 
c a Nawa 
Aquisição de uma cadeira odontológica De l-
ta B 
Aquisição de um compressor .. 5,. 136 

VALOR 
CR$ 

21.696 . 000 

380.000 
936 . 000 
428 . 000 

360 . 000 
350 .000 
480.000 

800 . 000 

2.330. 000 
1. 710 .000 
1. 500 .000 
3.000 .000 
2 . 690.000 
2.900 . 000 

32 . 000 
150.000 

1. 100.000 

2. 100 . 000 

60.000 
80.000 

310.000 

11 . 930.000 

380 . 000 

360 . 000 

2.330 . 000 
1.7 10 . 000 
2.690 . 000 
2.900 . 000 

150 . 000 
1.100.000 

310.000 

11. 930 .000 

380 . 000 

360 . 000 

2.330.000 
1.710 .000 
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Aquisição de um equipo multicart A G- 3 
Aquisição de uma es t ufa a seco 
Aquisição de um mo cho Delta especial 
Aquisição de um refle t or Cogus 100 000 
Aquisição de uma unidade auxiliar Delta es 
pecial 

TOTAL 

2 .690 .000 
2 .900.000 

150 . 000 
1. 100 . 000 

310.000 

45'. 556 . 000 

SECRETARIA - GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 

NÜCLEO ~E SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

INSTRUÇÃO N9 002/NUSCI/84 

I) OBJETIVO 

A presente instrução objetiva estabelecer prescriçÕes 
para a elabor ação do Processo de Prestação de Contas dos au 
xílios finance i ros concedidos às Prefeituras Hunicipais lo:::
calizadas na área de atuação do Grupo Executivo do Baixo Ama 
zonas - GEBAH . 

li) DA ELABORAÇÃO 

1. Realizada a obra ou no caso de aquisicão de má'luinas 
e equipamentos , a Prefeitura prestará contas dos recursos 
recebidos ao NÚc l eo de Secretaria de Controle Inte r no da 
Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. 

2. O Processo de Prestação de Contas será 
em dupla via , devendo a 1 ~ via ser encaminhada ao 
SG/CSN, permanecendo a 2~ via na Pre fei tura . 

elaborado 
NUSCI da 

3. O Processo de Prestação de Contas s erá montado com 
capa, dorso e contra-capa, presas com grampos para pastas . 

4 . Todas as folhas do Processo devem se r numeradas no 
canto superior dire ito, sem inserção de letra ou símbol o e 
rubricadas pelo encarregado do Setor Financeiro. 

S. ~ vedada a real ização de despes a sem o prévio em 
penha . 

6 . Na realização das despesas será utilizada avia bancá
ria, por cheques nominat ivos , e obrigatoriament e ass inados pe 
lo Ordenador de Despesa e pelo encarregador do Setor FinanceT 
ro. 

7 . As despesas deverão ser r ealizadas e pagas logo após 
o recebimento do recurso e dent r o do prazo para sua ap l ica
çao. 

8. Todos os documentos de despesa deverão conter o PA
GUE- SE do Ordenador de Despesa , a dedução da verba e a devi 
da classificação . 

9. O setor competente ou o funcionário designado ates
tará o recebimento do ma t erial ou a prestação do serviço 
no verso da nota fiscal ou documento equivalent e. 

10. Quando se tratar de f ornecimento de mate rial ou 
prestação de serviço sujeito a tributo, exigir-se-á nota 
fisca l. 

11. Quando se tratar de aquisição de material p ermane~ 

te, deverá cons t ar a declara ção de que o mesmo foi i ncorpo
rado ao patr imônio da Prefeitura . 

12 . As compras , obras e serviços efetuar-se-ão com es
t rita observânci a do princípio de l icita ção . 

13. Quando for d i spensada a l ici tação para a r ealiza -
ção de despesa , a nota de emp enho r espectiva d~ve indicar 
no campo des tinado à especificação, a informaçao sobre essa 
dispens a. 

14. Quando fo r f irmado Contrato/Convênio deverá se r in 
serido no processo de pres t ação de contas cópia do r eferido 
instrumento . 

15. Os r ecur sos deve r ão ser aplicados unicamente pa ra · 
os fins a que f orem destinados, sa lvo no caso de autoriza -
ção expressa da Secre taria-Ge ral do Conselho de Segurança 
Naciona l . 

16. É vedada a apl icação dos recursos em pagamento ~e 
sal ários , gratificaçÕes , diár i a s , e t c , tais despesas deverao 
correr por con t a da dotação da Prefe itura . 

17. Havendo saldo nao uti l izado , i obrigat6ria a resti 
tituição, em cheque do Banco do Brasi l S/ A, dirigido ao Con 
selho de Segurança Nacional. 

III) DA HONTAGEH 

A montagem do Processo de Pr es t a ção de Contas deverá o 
bedecer a segui nte ordem : 

a) Of í c io de r emessa ; 

b) C6pia do Aviso de Crédito do Banco do Bras il S/A ; 

c) Demonst ra tivo de r ecei ta e despesa do aux í l io conce 
dido; 

d) Orig i nais de todas as Notas de Empenho emit idas; 

e) Originais de todas a s Ordens de Pagamento ; 

f) 1~ via de todas as no tas fiscais , faturas , ou r eei-
bos; 

g) Comprovante de reco l himento ao lAPAS , Imposto 
Renda e ISS , quando for o caso ; 

h) Origina l do extrato bancário; 

de 

i) Cópia s dos edita is de lic itação (Convite/Tomadas de 
Preço/Concorrência) ; 

j) CÓpia da ata de aber tura da lic itação ; 

1) C6pias dos mapas compara tivos das propo stas aprese~ 
t adas pe las firmas participantes da licitação ; 

m) Cópia do cont r a to /convênio, quando for o caso ; 

n) Relatório fina l ou de estágio em que se encont r a a 
obra , ilustrado com fotograf i as . 

IV - DISPOSIÇ0ES GERAI S 

O prazo pa r a a comprovaçao da aplicação do recurso , e~ 
tabelec ido pelo Grupo Executivo do Baixo Amazonas - GEBAN , 
deve r á ser rigorosamente obedecido pelos Ordenadores de Des 
pesas. O não cumprimento poderá l evar a ef eito o que estab! 
l ece o {tem VII, do art . 19, do Decreto-Lei n9 20 1, de 27 
de f evereiro de I . 967 . 

A movimentação do r ecurso deve rá s er efetuada no Banco 
do Bra sil S/ A. Na fa lta deste , em es t abel ec imento bancário 
devidamente autorizado . 

Os Ordenadores de Despesa só poder ão s e r exonerados 
de suas responsabilidades perante a Secretaria-Geral do Co~ 
se lho de Segurança Mac i onal , após j ulgadas r egulares suas 
prestações de contas pelo NÚc l eo de Secre taria de Contro l e 
Inte rno . 

As I nstruçÕes contidas no pr esente documento não excluem 
a apl ica ção das demais exigênc i as da l egi s l ação em v i gor . 

As dúv i da s que porventura surgi r em dever ão ser encam~ 
nhadas a es t e NÚcleo de Secr etaria de Contro l e I nterno, para 
f ins de so lução . 

Br así l ia- DF, 5 de outubro de 1984 

EDGARDO RONALD DE ALNEIDA CARDOSO - Ten Ce l 
Chefe do NUSCI da SG /CSN 

CONVENTO N9 02/84 

TERNO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAH A SECRETARIA
GEI~ DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - SG/ CSN , ATRAVÊS DO 
GRUPO EXECUTIVO PARA A REGIÃO DO BAI XO AHAZONAS - GEBAI1, E O 
GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAFÁ, OBJETIVANDO A EXECU
ÇÃO DE OBRAS DE REFOfu'~ E CONCLUSÃO DE UNIDADES ESCOLARES , 
SEDIADAS NOS NUNICfPIOS DE ~~ZAGÃO, At-~Pii, CALÇOENE E OIAPO
QU E. 

A SECRETARIA- GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACI ONAL 
SG/CSNJ aq ui representada pelo GRUPO EXECUTIVO PARA A REGIÃO 
DO BAIXO AHAZONAS, doravante denominado s impl esmente GEBAI-l , 
nes t e ato r epresentado pe l o seu Pres ident e Coronel - Aviador 
JOÃO SA.IIITOS DA SILVA, e o GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO 
AHAPÁ, doravant e denominado GOVERNO DO TERRITÓRIO , neste ato 
r e presentado pe l o seu Governador, Sr . ANNIBAL BARCELLOS , r e-



Macapá, 30-11-84 DIÁRIO OFICIAL Pág. S 

solvem celebrar o prese~te Convênio, mediant e as seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRU!EIRA - OBJETO 

O presente Convênio t em como objeto a execução de obras 
de refo rma e conclusão, pelo GOVERNO DO TERRITÓRIO , de unida 
eles e scolare s ·dos municípios de Nazagão, Amapá , Calçoene e 
Oiapoque, as qua i s , em luantitativo, espicie, tipos e valo -
res unitário e global, relativos à cada unidade mencionada, 
encontram-se especi f icaios na relação em anexo , que passa a 
fazer part e integrante deste Convênio . 

CL>\US ULA SEGUNDA - EXECUÇÃO 

dos 
O GOVERNO DO TERRITÓRIO executará os 

neste Convênio , em estrita obediência 
serviços menciona 

as no r mas legais. 

PARÁGRAFO ÚNICO : Compete ao GEBAH o acompanhamento e fi~ 
calização da execução ele que trata a presente cláusula, atra 
ves de seu Presidente ou de executor por ele designado . 

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS 

Para atender a execução do presente Convênio a SECRETA
RI A-GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL - SG/CSN, por s~ 
licitação elo GEBAN, repassará ao GOVERNO DO TERRITÓRIO, em 
parcela única , r ecursos nO montante de Cr$ 100 . 000 .000 . (Cem 
NilhÕes de Cruze i ros) a serem creditados em conta/mov1mento 
a ser ab erta no Banco

1

do Brasil S.A. , Agência de ~úcapá I 
TFA com o sub-título GTFA/CONV~NIO N9 02/84-SG / CSN - GEBNI 
OBR~S DE REFO~~ E CONCLUSÃO DE UNIDADES ESCOLARES . 

PARÁGRAFO PRI}!EIRO - A utilização dos recursos repassa 
dos será f e ita pelo GOVERNO DO TERRITÓRIO, mediante autoriz~ 
çao do Presidente do GEBAH ou do executor por e le designado, 
da seguinte forma : 

a) Cr$ 25.000.000 (Vinte e Cinco NilhÕes de Cruzeiros 
para a reforma da escola do Beiradão ; 

b) Cr$ 15 . 000 .000 (Quinze HilhÕes de Cruzeiros) para a 
refo'nna da es cola da Vila de Cujubim; 

c) Cr $ 25.000 .000 (Vinte e Cinco MilhÕes de Cruzeiros ) 
para a conclusão da escola Lobo D'Almada ; e 

d) Cr$ 35.000.000 (Trin t a e Cinco MilhÕes de Cruzeiros) 
para a r eforma das escolas de Cl evelãndia e Vila Galibis . 

PARÁGl~O SEGUNDO - Os recursos financei r os 
nesta cláusula correrão por conta do Programa de 
2802 . 06090205.664 - Elemento de Despesa 4130 .45 
aos Terr itórios , que já se acham empenhados atravis 
de Empenho n9 00 1398 , de 21 de novembro de 1984 . 

CLÁUSULA QUARTA - BENS 

expresso s 
Trabalho 
Auxílios 
da Nota 

Os bens adquiridos com os recursos financeiros deste 
Convênio integr arão o patrimônio da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO TERRITÓRIO FEDERAL DO hl~Á, ca~endo-lhe a r esponsab il id~. 
de pela sua manutençio e conservaçao . 

CLÁUSULA QUINTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas da aplicação dos recursos repas
sados será feita pelo. GOVE&~O DO TERRITÓRI O após o tirmino 
da vigência de ste Conv~nio, ficando os respectivos documen -
tos permanentemente à dispos ição do GEBAM para efeito de f is 
calização e auditagem . 

PARÁGRAFO ÚNICO: A documentação componente da pres t ação 
de contas deverá ser entregue ao r.EBAN , no prazo de 30 (tr i n 
ta) dias contados da data do término da vigencia tleste Cu nv~ 
nio , com vistas à SECRETARIA- GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA 
NACIONAL - SG/CSN, para a expedição do Certif icado de Apro
vação de contas . 

CLÁUSULA SEXTA - SALDO DE RECURSOS 

O sa l do de recursos , eventualmente apurado no final do 
prazo de vi gência do presente Convênio , poderá, mediante a 
celebração de termo de aditamento , ser apl i cado em pr ogramas 
da mesma natureza em área de atuaçio do GEBA.!'I. 

CLÁUSULA SÉTH~ - VI GENCIA 

O presente Convênio ter á vigência de 90 (noventa) dias 
corridos , contados a par tir da data do recebimento , pela SE
CRETARIA, dos r ecursos previs tos na cláusula ter ceira , poden 
do ser prorrogado com o ass entimento de ambas as par tes con~ 
venentes , med i ante a celebração de termo aditivo . 

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO ADNINI STRATIVA 

Sem pr ejuízo ela autonomia operacional e financeira das 
partes , a SECRETARIA- GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
SG/CSN, através de seus Órgãos, poderá exercer a fis ca l i za -
ção e o acompanhamento da execução deste Convênio, sem repr~ 
sentar inovação. 

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO 

O present e Convênio poderá ser au tomaticament e r escindi 
do por infração a qualquer uma de suas cláusulas ou condi ~ 
çÕes , ou por comum acordo das pa-ç.~es convenent es, devendo , em 
qualCJ.uer hipótese, serem identif icados e recolhidos , à con ta 
da SECRETARIA-GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACI ONAL - SG/ 
CSN, os saldos apurados. 

CLÁUS ULA DÉCH~ - FORO 

As questÕes e con trovirsias porvent ura oriundas deste 
Convênio serão r esolvidos de confo rmidade com o disposto no 
artigo 205 da Constituição Federal . 

E, por as simseacharem de acordo e a justados , f irmam o 
presente Termo de Convênio , na presença de testemunhas abai
xo assinadas, de l e sendo extr a{das as cópias necessárias para 
seu registro , publ i cação e execução 

Brasília-DF, 27 de novembro de 1984 . 

JOÃO SANTOS DA SILVA 
Coronel Aviador 

Presidente do GEBhll 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador do Território Federal do Amapá 

TESTENUNHAS : Ilegíve i s 

Al~EXO "1" AO CONVI':NIO N9 02/84 

DISCRIMINAÇÃO 

~~ZAGÃO 

. Reforma da escola elo Beiradão 

hl~PÁ 

. Re forma da Escola de Vila de Cujubi m 

CALÇOENE 

. Conclusão da escola Lobo D' Almada 

OIAPOQUE 

Reforma da escola de Clevel ãndi a 
Reforma da escola de Vi la Galibis 

TOTAL 

VALOR 
Cr$ NIL 

25 .000 

25 .000 

15 .000 

15 .000 

25 .000 

25 .000 

35 .000 

25 .000 
10 .000 

100 .000 

SECRETARI A - GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
NÚCLEO DE SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

INSTRUÇÃO N9 002/NUSCI/84 

I ) OBJETIVO 

A presente i ns t rução obj etiva estabelecer prescrições 
para a e l aboraçio do Pr ocesso de Pr es tação de Contas dos 
auxílios financeir os concedidos às Prefeituras Nunicipais 
localizadas na área de a t uaçio elo Grupo Execu t ivo do Baixo 
Amazonas - GEBhl!. 

li) DA ELABORAÇÃO 

1. Rea lizada a obr a ou no caso de aqui s ição de máquinas 
e equipamentos, a Prefeitura pr es t ará contas dos recursos 
recebidos ao NÚc l eo de Secr etaria de Contro l e Interno da 
Secretar i a-Gera l do Cons e l ho de Segur ança Nacional . 

2. O Processo de Prestaçio de Constas s erá 
em dupla via , devendo a 1~ via ser encaminhada 
SG/CSN , permanecendo a 2~ via na Prefeitura . 

elaborado 
ao NUSCI da 

3 . O Processo de Prestação de Contas será montado com 
capa , dorso e contra- capa, presas com grampos par a pastas. 

4 . Todas as folhas do Processo devem ser numeradas no 
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canto superio r direito , sem inserção de letra ou símbolos e 
rubricadas pelo encarregado do Setor Financeiro. 

S. ( vedada a realização de despesas sem o prévio em
penha. 

6. Na realização das despesas será utilizada a via ban 
cária, por cheques nominativos, e obr igatoriamente a~sinados 
pelo Ordenador de Despesa e pelo encarregado do Setor Finan 
ce1ro. 

7. As despesas deverão ser real i zadas e pagas 
apos o recebimento do r ecurso e dentro do prazo para 
caçao . 

logo 
sua apli:_ 

8 . Todos os documentos de despesa deverão conter o PA
GUE- SE do Ordenador de Despesa, a dedução da verba e a devi 
da classificação. 

9. O se t or competente ou o funcionário designado ates
tara o recebimento do material ou a prestação do serviço,no 
ve~so da nota fiscal ou documento equ iva lente . 

10 . Quando se tratar de fo rnecimento de materia l 
pres tação de serviço sujeito a tributo , exigir-se-á 
fisca l. 

ou 
nota 

11. Quando se tratar de aquisição de material permane~ 
te, deverá constar a declaração de que o mesmo foi inco rpo
rado ao patrimônio da Prefeitura . 

12. As compras, obras e serviços efetuar-se-ão comes
cri t a observância do princípio de licitação. 

13. Quando for di spensada a licitação para a r ealiza -
cão de despesa, a nota de empenho respectiva deve indicar , 
no campo destinado à especificação , a informação sobre essa 
dispensa. 

14. Quando fo r f irmado Contrato/Convênio deverá ser 
inserido no ·processo de pres tação de contas cópia do referi 
do instrumento. 

15. Os recursos deverão ser aplicados un icamente para 
os fins a que forem destinados , salvo no caso de autoriza -
ção expressa da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional. 

16. € vedada a aplicação dos r ecursos em pagamento de 
salários, gra~ificações, diár i as, etc , tais despesas deve -
rão correr por conta da dotação da Prefei t ura . 

17. Havendo saldo não utilizado, é obrigatória a resti 
tuição , em cheque do Banco do Brasil S/A, dirig i do ao Conse 
lho de Segurança Nacional. 

III) DA MONTAGEM 

A montagem do Processo de Prestação de Cont as deve rá o 
bedecer a seguinte ordem: 

a) Ofí~io de remessa; 

b) CÓpia do Aviso de Crédito do Banco do Brasil S/A; 

c) Demonstrativo de receita e despesa do auxílio conce 
dido; 

d) Originais de todas as Notas de Empenho emitidas; 

e) Origi nais de todas as Ordens de Pagamento ; 

f) 1 'i! via de todas as notas fiscais , faturas ou recibos; 

g) Comprovan tes de reco lh imento ao lAPAS, Impos t o de 
Renda e ISS , quando for o caso; 

h) Original q~ ext rato bancário; 

i) Cópias dos Editais de licitação (Convite/Tomadas de 
Preço/Concorrência); 

j) Cópia da ata de aber tura da licitação; 

1) Cópi a dos mapas comparativo s das propostas apresen
tadas pelas firma s partic ipantes da licitação; 

m) Cópia do cont r ato/Convênio, quando for o caso; 

n) Relatôrio final ou es t ágio em que se encontra 
obra, ilustrado com fotografias. 

a 

IV - DISPOSIÇ0ES GERIAIS 

O prazo para a comprovação da aplicação do recurso,es
tabelecido pel o Grupo Execu t ivo do Baixo Amazonas - GEBAH , 
deverá se r rigorosamente obedecido pelos Ordenadores de Des 
pesas. O não cumprimento poderá levar a efeito o que estabe 
Ieee o Ítem VII , do art. 19, do Decreto-lei n9 201 , de 27 de 
feverei ro de 1.967. 

A movimentação do recurso deverá ser efetuada no Banco 
do Brasi l S/A. Na falta des t e , em estabelecimento bancár i o 
devidamente autorizado. 

Os Or denadores de Despesa só poderio ser exonerados de 
suas responsabilidades perante a Secretaria- Geral do Conse
lho de Segurança Nacional, após julgadas regu l ares suas 
prestações de contas pelo NÚc l eo de Secretaria de Contro
le Interno . 

As Instruções contidas no presente documento não exc luem 
a aplicacão das demais exigências da l egislação em vigor. 

As dúvidas que porventura surgirem dever ão ser encam i 
nhadas a este NÚcleo de Secretaria de Control e Interno, pa= 
ra fins de solução . 

Brasília- DF, 5 de outubro de 1984. 

EDGARDO RONALD DE ALHE IDA CARDOSO - Ten Cel 
Chefe do NUSCI da SG/CSN 

CONTRATO N9 111/84- PROG 

OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE UNA 
EHBARCAÇÃO mSTA PARA PAS
SAGEIROS E CARGA. 

CONTRATO: ESTANAVE - ESTA
LEIROS fu~ZONIA S/A. 

TERNO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAN O 
TERRITORIO FEDERAL DO ~~PÁ E A FIR}~ ESTANEVE 
SOCIEDADE ANONIMA, PARA CONSTRUÇÃO DE I (U~~) 
t·IISTA DE PASSAGEIROS E CARGAS. 

GOVERNO DO 
AMAZONIA 

ENBARCAÇÃO 

PREÃI'IBULO 

CONTRATANTES: 

O Governo do Território Federal do Amapá, nes t e ato re 
presentado pelo Excelentíssimo Senhor Governador do TerritÕ 
rio Federal do Amapá, Comandante ANNIBAL BARCELLOS,residen 
te e domiciliado na Cidade de }!acapá, Capita l do Território 
Federa l do Amapá, daqui por diante denominado AR}~DOR e a 
Empresa ESTANEVE - ESTALEIROS AMAZONIA SOCIEDADE ANÔNI~~ 
com sede na Cidade de ~!anaus , Estado do Amazonas, inscrita 
no Cadast ro Geral do Contribuinte do Ninistério da Fazenda 
C.G.C. sob o n9 04 . 383.352/0001-24, neste a to represent ado 
por seus representantes legais JOS( ~~UR1CIO DE ALENCAR E 
RICARDO JORGE DE G. HINRICHSEN, daqui por diante denomina
dos CONSTRUTOR, resolvem de comum acôrdo fi r mar o presente 
CONTRATO, consoante Cláusulas abaixo: 

FUNDfu'lliNTO DO CONTRATO 

Este Contrato decorre da autor ização do Excelentíssimo 
Senho r Governador do Território Federa l do Amapá, exaradas 
às Fls . 01 do EDITAL n9 02/84 e do RELATORIO - C.L.O. da li 
citação relativa à Concorrência n9 02/84 - C. L.O. -SENAVA~ 
combinado com o Ítem XVII do ar tigo 18 do Decreto Lei n9 
411 de 08 .01. 1969 . 

NATUREZA DOS SERVI ÇOS E FORMA DE SUA EXECUÇÃO 

O objetivo deste Contrato é a execução pelo CONSTRU -
TOR, em regime de Empreitada Globa l - dos serviços de. Cons 
trução de 1 (uma) EHBARCAÇÃO NISTA PARA CARGAS E PASSAGEI= 
ROS , devendo ser obdecidos os projetos , plan t as e Espec ifi 
cações Têcnicas fornec idas pelo CONSTRUTOR, que passam ã 
fazer parte deste Contrato. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

01 - OBJETO DO CONTRATO 

1. 1. O CONSTRUTOR constru irá em seus Estaleiros e en
t rega rá ao AR~OR e êste receberá, ao preço e segundo os 
têrmo s daqui por diante est ipulados, 01 (uma) Embarcação 
Hi s ta que tomará o número CN- 187 de agora em diante denomi 
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nada EHBARCAÇÃO na conformidade dos documentos 
na subc láusula 1.2. 

definidos 

1.2. As Especificações de Construção e o Arranjo Pre
liminar apresentados pelo CONSTRUTOR , do ravante, em conjun 
to, passam a se r denominados ESPECIFICAÇ0ES CONTRATUAIS,ru 
bricadas pe las pa r tes Contratantes e fazem pa r t e integran~ 
te deste Cont rato com a mesma fÕrça e efeito como se aqui 
estivessem integralmente transcri tas. Se j untarão a iles o 
Arranjo Geral e Espec i f i cações Finais, consequentes do Pr o 
jeto pós- cont r ato e adequados às exigências e modificações 
propostas pelo ~~OR e de acô rdo com o órgão Financiador . 

1. 3. As Especificações de Construção e os Planos dos 
Projetos de Construção se completam e , havendo disc repân -
cia, o texto do contrato prevalecerá sobre o da Especifica 
çâo, e o desta sobre os Planos . -

1. 4. O CONSTRUTOR forn~~~ r~ ~o A~~OR com a entrega 
da E~1BARCAÇÃO , os documentos de entrega previstos na Esp! 
cificação de Construção . 

1.5. A EHBARCAÇÃO, objeto do presente Contrato , ser á 
entregue em ~~CAPÁ com todos os equipamentos, aparelhos , 
acessórios, utensílios e sobressalentes constantes das Es
pecificaçÕes Cont ratua is ; compreendendo- se na expressão EM 
BARCAÇÃO t odo este conjunto . 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

02 - CARACTER1STICAS PRINCIPAIS E CLASSIFICAÇÃO 

2 . I. A EHBARCAÇÃO será do tipo misto com ca sco par a 
passageiros e cargas, de aço, propuls i onada por doi s (2) 
motores H W H-TBD 601 - 6S e (2) dois eixos. A EMBARCAÇÃO 
será construída, equ i pada e completada de acôrdo com as Es 
pecif i cações Contratua is, como def inida na subc l áus ula 1 .I. 

2. 2. A EMBARCAÇÃO terá as seguintes 
principais : 

características 

- Compr imento 53 , 10 metros ; Comprimento ent r e perpen
dicu l ares 49 ,1 0 metros ; comprimento na linha D' Água de Pr~ 
jeto 50,15 metros; Boca Máxima 11,05 me t ros ; Pont al3,50 me 
tros, Boca do Calado de proje to 10,80 metros; Ca l ado de prÕ 
jeto 2,00 metros ; Potência instalada: 2 (dois) mo t ores ma~ 
ca M I~ N - TBD 60 1 - 6S - dois (2) eixos ; capacidade de ca~ 
ga 80 toneladas; capac idade car ga Frigor ificada : 10 tonela 
das . 

2.3. A E~ffiARCAÇÃO será construída sob fiscalização es 
pecial, class ificada e regist rada para receber a classifi~ 
cação ordinária da Soci edade Cl assificador a BUREAU COLOHBO 
doravante denominada SOCIEDADE CLASSIFI CADORA, de acôrdo 
com_os regulamento~ e convenções mencionadas nas Especifi
caçoes de Construçao e normas para Construção Naval da 
ABNT que estejam em vigor na data da ass i natura deste Con
trato . 

2 . 3 . 1 Todos os emo lumentos e despesas necessar1as pa
ra a Classificação e cumpriment o das regras, regulamentos 
e convenções acima mencionados , bem como as nece ssárias à sa 
tisfação das ex i gências deste Contrato , correrão por conta 
do CONSTRUTOR . 

2 . 3 . 2. A EHBARCAÇÃO es tará a qualquer tempo sujeita 
às inspeções e testes, ex i gidos pelas Normas, Regr as e Re 
gulamentos da SOCIEDADE CLASSIFICADORA e do Governo Brasi~ 
leiro . As instalações , mão-de- obra e materia i s necessários 
à execução adequada e segura dessas i nspeções e testes , se 
rao fornP.r i dos pelo CONSTRUTOR , sem Ônus para o ARMADOR. -

. . 2 . ~ . A EMBARCAÇÃO_ serâ equipada de acôrdo com as espe 
Clflcaçoes de construçao com 2 (dois) motores marcaM w M ~ 
TBD 601 - 6S Diesel , desenvo l vendo, a potênc ia de 402 HP a 
1.650 RPM cada um e dois eixos . A DIBARCAÇÃO será construí 
da , equipada de acôrdo com as especificações cont ratua i s 
como def inida na subc l áusula 1. 2 

2 .4. 1. Todas as máquinas auxiliares serão fornecidas 
e insta l adas de acôrdo com as Especificações Contratuais. 

2. 5 . 11, E~IBARCAÇÃO quando completada deverá ser capaz 
de transportar no calado médio de projeto de 2.00 met ros , 
um porte bruto de 20! TDW . 

2 .6. A ve~ocidade de serviço com a E~ffiARCAÇÃO carrega 
da no calado medio ~c projeto, sem trim com casco limpo,em 
mar ca lmo e ven t o nao superior a 2 (dois) na escala BEAU
FORT, com profundidade mínima i gual a 10 (dez) metros e com 

motores principais de senvolvendo cada um a potência de 402 
HP a 1. 650 RPH será no mínimo de 11 nós . 

2 . 7. O consumo específico de combus tível do motorprin 
c ipal será de 170 g/HP. h , com uma tolerância per missível de 
5% (cinco por cento) . 

2 .8 . A EHBARCAÇÃO deverá ser construída de acôrdo com 
boa técnica devendo o CONSTRUTOR empregar materiai s e mão
de- ?bra de boa qualidade e de conformidade com as Especif i 
caçoes Contratuais. -

2. 9. Todas as característ i cas da EMBARCAÇÃO menciona-
das em 2.3. , 2. 5 e 2.6, ficam sujeitas ao observado no 
ítem 3. 6 . do present e Con t rato . 

CLÁUSULA TERCEIRA: 

03 - ALTERAÇ0ES E PLANOS 

3. 1. Poderão se r introduzidas alterações nas Especi fl 
cações Cont ra tuais e nos Planos de Construção, a serem es 
tabe l ecidos por escr ito, e de comum acôrdo entre CONSTRU~ 
TOR e ARHADOR , conforme subcláusula 1. 2 . 

3. 1. 1. As partes não considerarão as alterações que 
l hes forem apresentadas, com ant ecedência inferior a 90 (no 
venta) dias úteis da data de entrega contratual . 

3.2 . Se as alterações resultarem em mod i ficaçÕes de 
preço , do prazo de entrega ou das características da EMBAR 
CAÇÃO , o fato deverá constar de TE!u-10 ADITIVO a este Con~ 
tra to, mas o acréscimo do preço decorrente dessas mod i f i ca 
çÕes, co rrerá por conta da par te pr oponente da alteraçâo .Õ 
decréscimo de preço , caso venha a ocorrer, será abatido do 
valor global deste Con t rato ou ap licado em melhoria da EM
BARCAÇÃO . 

3.3 . Na hipótese de ocorrer escassez de determinados 
materiais e equipamentos constantes deste Contrato e das 
E:pec i ficações Contratuais e/ou, Pl anos de Construção ,pode 
ra o CONSTRUTOR, uma vez comprovada estas ocorrências subs 
tituí- los com autorização prévia do AR}~OR , por mate~iais 
ou equipam:ntos de qua lidade equiva lentes, que prejudiquem 
a construçao e satisfaçam os requis i tos do presente Con t ra 
to. 

3. 3. 1. A falta de resposta do AR}~OR dentro de 10 
(dez) dias· Úteis , a par tir do recebimento do pedi do da subs 
titu i ção feita pelo CONSTRUTOR, será considerada como apr~ 
vação des t e pedido, sempre que da substituição não resulta 
rem alteraçÕes de preços e/ou prazo de entrega da EMBARCA~ 
ÇÃO. 

3.3.2. Qua'ndo a substituição acarretar modificações 
de preço e/ou prazo de entrega da E~ffiARCAÇÃO , â concordân
cia do ARHADOR deverá ser expressa no máximo dentro de 20 
(vin t e) di as Úte i s , a partir do recebimento do pedido da 
s~bs t ituição feita pelo CONSTRUTOR , ce lebrando-se a altera 
çao mediante TER.'!O ADITIVO de re-ratif icação. 

3.4 . O CONSTRUTOR fornecerá ao ~OR 30 (tr inta) dias 
antes da ~ntrega ~a EMB~R~AÇÃO, a lista final dos equipa -
m:ntos, l1sta de 1nventar1os , lista de sobressalentes car 
toes de manut enção e condução dos equ.i pamentos de a~ÔrdÕ 
com o navi o padrão da série do CONSTRUTOR. 

3. 5. Hediante proposta do CONSTRUTOR devi damente fun
damentada e amparada na legislação pertinente em vi go r 0 

AR}~O~ poderá autorizar importação de quaisque r mate r iais 
ou equ1pam~ntos dest i nados à E~ffiARCAÇÃO. 

3.6. O CONSTRUTOR assume a responsabilidade total pe
la construção da EMBARCAÇÃO de acôrdo com o proj eto , não 
sendo, entre t anto , responsável , quanto a qualquer acrésci
mo de preço , dilatação do prazo de entrega ou modificação 
das característ i cas da E~ffiARCAÇÃO referidas em 2 . 1; 2 .2 e 
2. 3.; do presente Contrato , caso haja necess idade de alte
ração de Ítens do projeto de que não t enha sido autor ou 
contratante direto , por não estar o mesmo enquadrado nas 
determinações legais ou exigências a cumprir para expedi
ção dos cert i ficados previstos nas Especificações de Cons
trução, vigentes na data da assinatura deste Contrato. 

3.7 . A responsabilidade do CONSTRUTOR é l imitada a 
fiel observância e obediência às determinaçÕes técnicas de 
construção , contidas no projeto básico aprovado pe l o AR}~ 
DOR , ou por modificações inseridas , de comum acôrdo, no de 
senvolv imento daquele projeto . 

CLÁUSULA QUARTA: 
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04 . - FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 

4 . 1. o ARHADOR, exercerá nos Estaleiros do CONSTRU.TOR, 
por inte rméd i o de fisca i s po r ele desi gnados , a f i sca l iza
çao de materiais , equipamen tos , acessórios, u~ens í lios e 
qualidades de trabalho empregados na construçao da E~ffiARCA 
ÇÃO. Se o A~'lADOR não nomear esses fiscais ou mesmos se au 
senta rem sem substituição em qualque r f~se ou even~o da 
construção, serão aceitos pe l as pa r tes contratant es ou cer 
t i f i cados ou observações apresentada s pela SOCI EDADE CLAS
SIFICADORA. 

4: 1.1. A fiscalização pelo ARl'lADOR nao desobriga o 
CONSTRUTOR de sua responsabilidade pela execução da constr~ 
ção de acô rdo com 'o projeto, nos te rmos da subc láusu l a 3.6, 
bem como pela qualidade de mão- de- obra e materiais aplicados. 

4 . 2. O CONSTRUTOR obriga-se a fornecer espaço irnobi -
liári o adequados em seus Estll 1f'i ros onde o ARMADOR possa 
conservar os documentos e outros materiais necessários ou 
exercí cio da f i sca l ização , bem corno facil itar o acesso dos 
f isca is , du rante as horas de trabalho normais e extraordi 
nár ias, às ofic inas, diques e carreiras de const rução e o~ 
tras dependincias nos Esta l e i rós do CONSTRUTOR e seus sub
cont ratantes, onde estiverem partes da F.HBARCAÇÃO , acesso 
aos p la~o s , desenhos e manuais de construção , bem como ao3 
locais em que ~e faça necessa r ia a presença dos f iscais. 

4 . 3. Durante a construção, os fiscais deverão imed ia
t amente levar ao conhecimento do CONSTRUTOR , por escri t o , 
as observaçÕes e/ou impugnações que ju l guem necessária fa 
zer. Caso o CONSTRUTOR não aceite ·as observaçÕes e/ou im
pugnações , deverá contesta- l as por escri t o no prazo de 10 
(dez) dias úteis , omi ssão do CONSTRUTOR implicará na sua 
concordi ncia implicfta com as observações e/ou i mpugnações 
obrigando- se o CONSTRUTOR a proceder as co rreções neces
sárias , observados padrões do CONSTRUTOR . 

CLÁUSULA QUINTA: 

5 . - GARANTIA 

5. 1. O CONSTRUTOR se respo nsabilizará , por um período 
de 06 (seis) meses, a contar da data da entrega da EHBARCA 
ÇÃO, por possíveis defe i tos e deficiincia de fab r icação e/ 
ou instalação que , do ponto de vista técnico , ao CONSTRU
TOR se possa atribuir. 

5. 2. Du r ante o prazo ass inalado o CONSTRL'TOR se com
promet e a reparar, por sua con t a1 qualquer defeito e/ou d~ 
ficiinc ia coberto pela garant ia, de sde que dela seja c i en
tificado , por escrito , i mediatamen te após a ocorri ncia do 
fato . 

5. 3. O CONSTRUTOR não responderá por quaisquer defei 
tos decor rentes de desgaste no rmal, de danos causados por 
acident es , de operação imprópr ia , de manu t enção defeituosa 
ou deficien t e de para l ização pro longa da da E~!BARCAÇÃO ou de 
ocorrência de natureza ou efeito semelhante , quando não fo 
rem obsevados os requisitos de conservação normalmente apli 
cados nossa circunstãncia , bem como de causas e suas conse 
quincias fora do ~ontrole do CONSTRUTOR . 

5. 4. O CONSTRUTOR não responderá p·or qua isquer defei
tos e suas consequincias ver ificadas em quaisquer partes 
da EHBARCAÇÃO que após a entrega tenham sido substituídas 
ou reparadas por te r ce iros sem sua autorização, bem como 
quaisquer defeitos e suas consequincias em quaisque r par
tes que tenham sido fornecidas pelo /\~UillOR, ou em seu no
me . 

5.4. 1. O CONSTRUTOR nao estenderá sua Garantia 
equi pamentos, sistemas peças e acessórios fornec idos 
ARl'lADOR . 

aos 
pe lo 

5. 5. Se ocorrerem defeitos cober t os pe la Garantia, e 
forem confirmados pelo CONSTRUTOR, deverão êles ser repara 
dos no Estaleiro do CONS~RUTOR . Caso as circunstâncias se= 
jam tais que a EMBARCAÇÃO só possa ser preparada por ter
cei ros, o ARl'lADOR cons u ltará o CONSTRUTOR , que ind i cará den 
tro de 02 (dois) dias úteis , o Esta l ei ro, firma de reparos 
ou representantes do fabricante do equipamento ao qua l de 
ve a EHBARCAÇÃO recorrer . S~ não houver tal indicação,o AR 
MADOR providenciará , l ivremente, as execuções dos reparos 
necessários , devendo o CONSTRUTOR no prazo de 15 (vinte e 
cinco) di as , improrrogáveis, contados da data do r ecebimen 
to da cobrança , reembolsar o ARl'lADOR das despesas por ele 
feita s até o limite de preço pa ra reparo executado em Es
taleiros ou firma de Reparos de pr imeira classe, nas mes
mas circunstãnc ias, med iante comprovação de t a i s r eparos 
devidamente aute~cados pe lo CONSTRUTOR. 

5,6 . Por ocas1ao do término do perrodo de Garantia, o 
ARl'lADOR encaminhará ao CONSTRUTOR um Relatório de Fim de Ga 
rantia , devidamente visado pelo CONSTRUTOR,relac ionado to= 
dos os defe itos ocorridos nesse período cobertos pela Ga
rantia e que ainda tenham sido sanados pelo CONSTRUTOR. 

5. 6 . 1. Não caberá ao AR}UillOR, após envio ao CONSTRU 
TORdo relatório de Fim de Garantia , r eclamar a execução 
de qualquer outra pendência não pr evi s t a no Relatório com 
base na Garantia, pelo CONSTRUTOR. 

5 .6 . 2 . . o não encami nharnen to · pe l o Afu'~DOR ao CONSTRU -
TOR , do Relatór io de Fim de Garantia dentro do prazo de 15 
(quinze) dia s contados da data do término , do per í odo de 
Garantia, determinará automaticarr.ente a cessação das ob r i
gações e responsabilidade do CONSTRUTOR. 

5. 7. O CONSTRUTOR não será responsável pe la pe rda de 
tempo ou de fretes ou por quaisque r preju í zos ou danos di
r etos ou indiretos, resu l tantes de defeitos cobertos pela 
GARANTI/\ . 

5. 8 Pelo CONSTRUTOR se rão trans fe ridas ao ARl'lADOR com 
a entrega da EHBARC/\ÇÃO todas as Garantias sobre equipamen 
tos adqui r idos a terceiros que excedam ao período de 6 (seis) 
meses . Essa transferência deve ser feita através de um Cer 
tificado de Transferência de Garan tia, emi t ido pelo CONS = 
TRUTOR a favor do Afu'~DOR. 

5. 9. No caso de substituição de peças cobe r tas pe l a 
Garantia as substitutas se rão garantidas pelo pe ríodo de 6 
(se~s) meses contados da data da substituição . Se utiliza
dos sobressalente s da EHBARCAÇÃO , o CONSTRUTOR os reporá 
desde que a ATUALIZAÇÃO tenha s ido autor izada por s í ou pe 
lo Ga rantia . -

S. 10 . Os períodos de r eparos cobertos pela Garantia e 
que i mpliquem na para lização da E~ffiARCAÇÃO , serão automati 
camente acrescido aos prazos de Garantia da E~lBARCAÇÃO . 

5.1 1. O vencimento do prazo de Garantia estipulado na 
s ubcláusula 5 . 1. ; não eximinará o CONSTRUTOR da obr i gação 
de executa r os reparos ainda pendente s e que hajam s i do co 
municados na conformidade da s ubc!áusu l a 5 . 2 . 

CLÁUSULA SEXTA: 

6. - AQUISIÇÃO DE ~~TERIAIS :': EQUIPANENTOS 

6 . 1. A aquisição de ma t eriais , equipamentos e s i ste
mas , destinados a EHBARCAÇÃO , será de inteira responsabi l i 
dade do CONSTRUTOR, que toma rá pa ra isto as rrovidências 
necessárias ao seu r ecebimento no Esta leiro nas épocas ne
cessárias a sua ap l icação na cons:rução da E~ffiARCAÇÃO e/ou 
nas datas previ s t as nos respect i vos c ronogramas de aqu i s i 
çao . 

6. 1. 1. As marca s e tipos dos materiais e equipamentos 
devem ser submetidas a aprovação da Fiscalização do ARl'lADOR 
quando das inspeções à obra da E~GARCAÇÃO . 

CLÁUSULA SIÕTIN/\ : 

7. -PREÇO 

7. 1 O Preço-Base da WBARCAÇÃO, obje t o do presente Co~ 
t rato é o seguinte: 

E~IBARC/\ÇÃO HISTA: 288 .034 , 1585 (Duzentos e Oitenta ~lil 
e Trinta e Quatro ORTN ' s e 11urn Hil Qu inhentos e Oitenta e 
Cinco Décimo de ~!i lés imo de ORTN ' s) 

Sendo Janeiro de 1984 o mis ba se . 

7. 1. 1. Os custos dos tributos de quaisquer espécies , 
inclusive contribui·ções, emprést imos ou depósitos compu l só 
rios, incidentes sobre a empr eitada de construção da E~ffiAR 
CAÇÃO e sob re a aqu isição dos componentes , seja qual for a 
base tributada, é de inteira responsibilidade do CONSTRU -
TOR, vedado sob qualquer pre t ext o , seu destaque em separa
do do Preço- Base previsto nesta subcláusula para o fim de 
transferir sua responsabilidade para o Afu'~DOR. 

7. 1. 2. Caso, durante a Construção da ENBARCAÇÃO e , até 
a sua ENTREGA, ocorram alteraçÕes na legi slação tributária 
das quais decorram aumentos ou reduções na carga tributá -
ria tota l i nc idente sobre a construção da E~BARCAÇÃO, o 
Preço- Base da E~IBARC/\ÇÀO será alter ado para mais ou par a 
menos através de escritura aditiva de ré-ratificação . 
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7. 1. 3. Na hipótese da extinçio das ORTN ' s (Obrigaç~es 
Rej ustáveis do Tesouro Naciona l ) , adotar- se-á para cálculo 
do Preço-Base da EMBARCAÇÃO o seu sucedâneo . 

C~\USULA OITAVA: 

8 . - FOR!'IA DE PAGMIENTO 

8. 1. O pagament o das par c e l as do Preço-Base da E~IBAR
CAÇ~O MI STA estabelecido na subcláusula 7. 1., será fei t o 
pelo AR~!ADOR ao CONSTRUTOR na sequência e esquema seguin -
tes: 

PRHIEIRO EVENTO: 10% (dez por cento) na assinatura do 
presente Contrato desde que todos os anexos este j am assina 
dos pelas partes contratantes, equival entes à 28 . 803 , 4 15B 
ORTN ' s convert idas em cruze i ros na data do efe tivo pagarne!: 
to. 

SEGUNDO EVENTO : 20% (vinte po r cento) desde que com -
provado pela Fiscalização do Gove rno a encomenda do aço, 
equiva l ent es à 57 . 606 , 8317 ORTN ' s conver tidas em cruzeiros 
na data do efetivo pagamento. 

TERCEI RO EVENTO : 6% (se is por cento ) desde que compr o 
vado pela Fiscalização do Governo a encomenda dos HCP ' s , 
equivalentes à 17 . 282 ,0495 ORTN ' s, conver tidas em cruzei
ros na data do efetivo pagamento . 

QUARTO EVENTO : 67. (seis por cent o) desde que comprova 
do pela Fiscalização do Governo a encomenda do Gerador e do 
Quadro Elêtrico Principal, equivalente a 17. 282 ,04 95 ORTN's 
convertidas em cruzeiros na data do efet i vo pagamento . 

QUINTO EVENTO: 6% (seis por cento) desde que comprova 
do pela Fiscalização do Gove rno o início do processamento 
do aço , equ ivalentes à 17. 282 ,0495 ORTN ' s convertidas em 
cruzeiros na data do efe t ivo pagamento . 

SEXTO EVENTO : 6% (seis por cento) desde que comprova
do pela Fi scal ização do Governo o início da montagem na car 
r ei ra , equiva lentes à 17 . 282 ,0495 ORTN ' s convertidas em cru 
zeiros na data do e fetivo pagamento . 

SIÕTIMO EVENTO : 6% (seis por cento) desde que comprova 
do pela Fiscal i zação do Gove rno o proccGGamento 25% (vinte 
e cinco por cento) do Aço , equivalentes á 17.282,04950RTN' s , 
convertidas em c r uzeiros na da t a do efetivo pagament o . 

OITAVO EVENTO : 6% (seis por cento) desde que comprova 
do pela Fiscalização do Governo o processamento de 50% (c in= 
quenta por cento) do Aço, equivalentes à 17. 282 ,0495 ORTN's , 
convertidas em cruze iros na data do efetivo pagamento . 

NONO EVENTO: 5% (cinco por cento) desde que comprova
do pe la Fiscalização do Governo o processamento 75% (seten 
ta e cinco por cento) do Aço, equivalentes à 14.40 1, 7079 
ORTN ' s, convertidas em cruzeiros na da ta efetiva do paga -
menta . 

DIÕCINO EVENTO: 107. (dez por cent o) desde que comprova 
do pela Fiscal ização do Governo a EHBARCAÇÃO em cond iç~es 
de l ançament o , equi valen t es à 28 . 803,4 158 ORTN ' s, converti 
das em cruzei ros na data do efet ivo pagamento . 

DIÕCUIO PRIHEIRO EVENTO: 4% (quatro por cento) quando 
da rea lização do teste MCA ' s , equivalentes à 11. 79 1,3b63 
ORTN ' s convertidas em cruzeiros na data do efetivo pagame!: 
to . 

DECIMO SEGUNDO EVENTO : 5% (cinco po r cento) quando da 
realização dos testes dos NCP's, equivalentes à 14 .401 , 7079 
ORTN' s, convertidas em cruzeiros na data do efet ivo paga
menta . 

DECINO TERCEI RO EVENTO: 5% (cinco por cento) quando 
da realização das provas, equivalentes à 14 . 401, 7079 ORTN ' s 
convertidas em c ruzei ros na data do efetivo pagamento. 

DECU!O QUARTO EVENTO : 5% (c i nco por cento) na entrega 
da E~IBARCAÇÃO mSTA desde que assinado o Termo de Entrega 
e Aceita ção , equivalentes à 14.401,7079 ORTN ' s convertidas 
em cruzeiros na data do efetivo pagamento . 

8. 1. O AR}~DOR reterá e caucionará a favor do CONSTRU 
TOR 25% (vinte e cinco por cento) do valor da últ ima parce 
la do Preço-Base da EMBARCAÇÃO se o CONSTRUTOR não efetuar 
depósito em ORTN ' s ou garant i a bancár ia, em valor equiva 
lente . 

8. 2. 1. O levantamento da retenção ou cessação dos efe i 

tos da garant i a bancária serão efe tuados contra a ap resenta 
ção do Relatório de Fim de Garantia de que tra t a a subcláu 
sula 5 .6 . do presente Contrato . 

8. 2 . 2 Para pagamento das parcelas relac i onadas na sub 
clãusu l a 8 . 1 à exceção da pr imei ra e da última , o CONSTRU= 
TOR f ornecerá ao AR}IADOR , os documentos comprobatórios da 
realização dos eventos, at es t ada sua rea l i zação pe l os Fis
cais do A~~OR. Para o pagamento da Úl tima parcela , o com 
provante será o Têr mo de Entrega e Aceitação, previs t o na 
subcláusula 9 . 2 . do presente Contrato. 

8 . 2 . 2. 1 Os atestados de realiza ção dos even t os a par
tir do início da montagem de blocos deverão ser acompanha
dos de comprovação pelo CONSTRUTOR da realização e manuten 
ção do seguro da Construção da EMBARCAÇÃO . 

8 .2 . 2. 2 . Na falta do visto, em qua lquer dos documen
ros comproba tôrios dos eventos acima , pe lo AR}!ADOR, sem que 
tenha havido contestação escrita deste, serão aceitos pe
las partes os atestados e/ou certificados e/ou observaç~es 
fe itas pe la SOCIEDADE CLASSIFICADORA . 

8 . 2. 2. 3. No caso de cont estação à realização de even
tos pelo Fiscal do AR}IADOR e , não concordando o CONSTRUTOR 
com as oposiçÕes expostas e, uma vez ra tificada a contesta 
ção pelo AR}IADOR, a controvêr sia será r eduz ida a Têrmo e 
re solvida po r a rbit ragem na for ma prevista neste Contra t o. 

8 . 3. 3. O pagamento das parcelas do Preço-Base da EH
BARCAÇÃO, conforme definidas na subcláusul a 8 . 1 do presen
te Contrato , ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias cor 
ridos da apresentação de s uas cobranças , na forma pr evi s ta 
no parágrafo 8 . 2 . 2 .; conforme descr ito aba i xo. 

8 . 2 . 3. 1. Pe l o ARMADOR diretamente ao CONSTRUTOR, com 
recursos prôprios e em 14 (quatorze) parcelas , proporc i o -
nai s e sucessivas, como previsto na subcláusula 8 . 1. do pre 
sente Cont r ato , cor r espondendo o somatório de ta i s parce ~ 
las a 20% (vinte po r cento) do preço base . 

8. 2. 3. 2 . Através de l i beraçio do AGENTE FINru~CEIRO , ao 
CONSTRUTOR em nome do AR}IADOR, de 14 (quator ze) parcelas, 
proporcionais e sucessivas corno previsto na subclausula 
8. 1. do presente Contrato, par a complement ação dos valores 
das respec tivas parcelas do Preço-Base da E~lBARCAÇÃO . 

8 .2 .4 . O atraso no pagamento, inde pendentemente de no 
tif i cação judical ou extr ajudicial , sujeitará o AR}IADOR e7 
ou AGENTE FI NANCEIRO ao pagamento, de juros de mor a de 1% 
(hum por cento) ao mês e a atualização dos valores em a t ra 
so , desde a da t a do seu vencimento a t ê a data do seu efeti 
vo pagamento . 

8. 2. 5. Havendo atraso s uper ior a 30 (trinta) di as cor 
r idos , no pagamento de qualquer parcela do PreÇo-Base rea~ 
justado, contados do prazo previsto no 8 . 2 . 3 . acima , seu 
reajustamen to será recalculado com base nos parâmetros cor 
respondentes ao mês anterior ao da efetiva liquidação da 
parcela em a traso. 

8 . 3. O não pagamento da s parcelas de responsabi l idade 
do A~'!ADOR ~/ou AGENTE FINru~CEIRO dentro do prazo estipul a 
do na subclausula 8.2 . 3. autorizará , de pleno di r eito o 
CONS~RUTOR a prorrogar o prazo de entrega da E~ffiARCAÇÃO por 
um numero de d ias i gual a soma de todos os a t rasos ve r i f i 
cados nos referidos pagamentos . 

8 .4 . Quando da ant ec i pação da construção e consequen
t e an t ec i pação dos eventos havendo implicação financei ra 
deverá o CONSTRUTOR consultar o A~'IADOR . No caso de conco; 
dância do AR~~DOR, a antecipação far-.se-á independentemen= 
te de ad i tivo a este Contrato. 

8. 5. O CONSTRUTOR dará plena quitação do evento 
diante recibo . 

CLÁUSULA NONA 

me-

9 . - PRAZO DE ENTREGA, JUSTA CAUSA DE ATRASO E HULTAS 

9. 1. O prazo de· ent rega da EHBARCAÇOES, a contar da da 
t~ da ss inatura do presente Cont rato, se rá de 390 dias cor 
ndos . 

9 . 1. 1. No caso de ocor rerem a t rasos na construção que 
impliquem em alterações na data de ent rega das E~lBARCAÇOES 
devido a causas que nos t êrmos deste ins trumento se cons! . . . ) 
t1tuem em mo t1vos que permttam prorrogar a data de entrega 
das E~IBARCAÇOES, o prazo ac i ma referido será prorrogado por 
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·um número de dias igual ao acordato nos têrmos do pa rágra
fo 9 . 3. 3, da subcláusul a 9. 3 do pre sente Contrato . O prazo 
ac ima pror rogado determinará "Data de Entrega Contratu11l", 
para todo e qua l quer efeito do pre sente Contrato . 

9.2 . A entrega das E~ffiARCAÇÕES será realizada por me i o 
da ass inatura de um TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO, de acordo 
com o est ipulado na subcláusula 1.5 do presente Contrato , p~ 
lo qua l f i cará documentada sua acei t ação pelo AR}~OR com 
cumpr imento do presente Cont rato e da s ESPECIFICAÇÕES CON
TRATUAIS pelo CONSTRUTOR, admitindo-se ressalva de compro -
misso deste para o atendimento de pendências ante s do venci 
mento do prazo de garantia , a critério do AR}~OR . 

9.2. 1. O CONSTRUTOR avisará ao AR}~OR por escrito , com 
o mÍnimo de 30 ( t r inta) dias corridos de antecedência, a da 
ta da ent rega das EMBARCAÇÕES nas condições estipuladas no 
presente Contrato e ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS . 

9.2 . 2. A i nspeção fina l para entrega das EM.BARCAÇÃO s~ 
ra feita pelo AR}~OR tão logo tenham sido satisfeita a s
condições estipuladas na sub-c láusula 1.5 do present e Con
t rato. 

9.2.3 . O acréscimo e/ou reduções havidos no preço- base 
total das EMBARCAÇÕES devido a a l terações efetuadas nas ES
PECIFICA~ÕES CONTRATUAIS , após a assinatura do presente Co~ 
trato e de acordo com o disposto no par~grafo 3 . 2 do pre.sen 
te Contrato , bem como as multas devidas e es tipuladas na 
subcláusula 9.4 do presente Contrat o, e também os exceden -
tese artigos de consumo como def i nidos na subcláusula 17.1 
do-presente contra t o , e demais acertos financeiros pendent es 
serão objetos de encontro de contas e liquidação entre o AR 
~OR e o CONSTRUTOR por ocasião do evento de entrega das 
EMBARCAÇÕES , quando da ass inatura do TERMO DE ENTREGA E 
ACEITAÇÃO, conforme esta subcláusula . 

9.2 . 4 . Dentro 30 (trinta) dias corridos da assinatura 
do TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES, o AR}~OR 
t omará posse da mesma. CaJo se expire este prazo sem que o 
AR}~OR tenha tomado posse das EMBARCAÇÕ~S, P.Oderá o CONS -
TRUTOR, coloca-la em cais pÚblico sob a r esponsabilidade do 
~OR e cobrando deste as depesas que incorrer , ac resc i -
das de multas de 10% (dez por cen t o) . 

9.2.4.1 Caso o CONSTRUTOR entregue as EMBARCAÇÕES ao 
A~OR após 180 (cen t o e oi tenta) .dias decorr i dos da Últi
ma docagem ou do seu lançamento, o CONSTRUTOR se obrigará a 
docar novamente as EMBARCAÇÕES, antes da entrega. 

9.3. Const ituem causas j ustif i cativas de atrasos na en 
trega das HffiARCAÇÕES para efei to do presente Contrato , as 
decorrentes de a tos e fatos não i mpu táve is ao CONSTRUTOR e/ 
ou seus subcontratados ·e que , fora de seu controle, compro
vadamente venham a alterar a data de entrega das EHBARCA
ÇÕES , especialmente as seguintes: 

a) Qual quer um dos motivos subordinados as dispos ições 
do artigo 1.058, parágraf o único , Código Civil Brasileiro ; 

b) Atos, dec isões ou omissões de órgão governamentais , 
do ~OR e/ou AGENTE FINANCEIRO para os quais o CONSTRU -
TOR nao t enha concorrido; 

c ) Atrasos dos pagamentos do ~OR e/ou AGENTE FINAN 
CEIRO previs-tos na cláusula 89 do presente Contrato. 

9.3 . 1. Dent ro de 30 (trinta) dias corridos após o iní
c io da ocorrência que possa ser cons i derada como cau sa jus
t i ficativa prevista na subcláusula 9.3. do presente 'Contra
to, o CONSTRUTOR notificará o ARMADOR, por escrito , a da ta 
do início da ocorrência e o fato motivador . Dentro de 30 
(trinta) dias corridos após o término da ocorrência, o CONS 
'rRUTOR not ificará o ARMADOR a data do término da ocorrência 
descrevendo detalhadamente a causa determi nante e a sua pre 
cisa reper curssão nas a tividades referentes ao processo de 
construção das E~ffiARCAÇÕES e o consequente efeito sobres o 
eventos fu t uros. Ocorrênc i as com i nício em datas a menos de 
30 (tr inta) dias córridos da ent r ega das EMBARCAÇÕES ser ão 
not i f i cadas no máximo até a data de entrega das mesmas. 

9.3. 1. 1. A denúncia das ocorr ências fora dos prazos pre 
vistos ·no parágrafo 9. 3. 1. anterior, implicará na não ace i -
tação de quaisquer reivindicações de j ustificativas para 
a trazo à ent rega das EMBARCAÇÕES . 

9 . 3. 2. O ARMADOR deverá se man i fes t ar dentro de 15 (qu in 
ze) dias corridos contados da data do receb imento da notifT 
caçã0 do término da ocorrênc ia. 

mo reoercuta na data previs t a para a entrega das ENBARCA
ÇÕES , âeverá a dita ent rega ser prorrogada po r período de 
tempo igual ao acordado ent re o ARMADOR e o CONSTRUTOR . 

9 .3 .4 Caso existam divergências entre as partes, a con 
trovérsia será r eduzi da a t empo e resolvida na forma previ~ 
ta neste Contrato . 

9 .4 . No evento de entrega das E~ffiARCAÇÕES com atraso , 
nao justi f icado , serão ap licadas as seguintes multas, pagas 
ao AR}~OR pelo CONSTRUTOR. 

9. 4. 1. Se o atraso na entrega das E~ffiARCAÇOES for 
maior do que 30 (tr inta) dias corridos, contados a pa rtir 
da data da entrega acima referida , aplicar-se-ão a partir 
das 00 :00 horas do trigésimo primeiro dia de atraso , e pa ra 
cada dia de atr aso as seguintes mul t as , em percentual , do 
preço base referido na subcláusula 7. 1 deste Contrato: 

a) pr imeiro período de 30 (trinta) dias 0,0057. ; 

b) segundo per í odo de 30 ( t " inta) dias 0,007 7. ; 

c) t e rcei ro período de 30 (tr i nta) dias 0,0107. , 

d) quarto período de 30 (trinta) dias 0,0157. , 

e) quinto período de 30 (tr inta) dias 0 , 207. , 

f) sexto perÍodo de 30 ( t rinta) dias 0,0257. , 

9. 4.2. O valor total da multa por atraso na ent regadas 
E~ffiARCAÇÕES , em nenhuma hipótese poderá exceder o valor to
ta l da mul ta correspondente a um at raso de 180 (cento e oi
tenta) dia s , contados do té rmi no da to lerância , aplicados os 
percentuais acima . 

9 . 4 . 3 . Em caso de atraso nao justificado superior a 210 
(duzentos e dez) di as contados da data da entrega das EMBAR 
CAÇÕES-como definida na subcláusul a 9 .1 do presente Con tra~ 
to , o AR}~OR, a seu exclusivo critério , optará pel o cance
l amento des t e Cont ra t o nos termos da Cláusula Déc ima Tercei 
ra des t e Contr ato , ou acordará com o CONSTRUTOR novas da tas 
de ent rega , ficando en tendido e acordado ent r e as partescon 
t ratantes que, em caso de novos a trasos, o AR}~R terá ~ 
mesmo dire ito de mul tas e cancel amentos, sob as mesmas con
dições até aqu i est i pu l adas . 

9. 4 . 4 . Pa ra efei t o da present e subcláusula, a entrega 
das EMBARCAÇÕES ser á considerada em at raso quando , apos a 
total prorrogação do prazo cont ra tual de entrega , por moti
vos de atrasos just ificados como estipulados na subcláusula 
9 . 3 e/ou por quaisquer razões previstas neste Contrato, não 
f or efetuada na data requerida sob os termos do presente 
i nstrumento . 

9. 5. Na hipó tese de ocorrer consumo excessivo de com
bustível do motor principal serão ap licados as seguintesmul 
tas , pagas ao AR}~OR pelo CONSTRUTOR. 

9. 5 . 1. Caso seja constatado com excesso de consumo es
pecíficos de combustível acima da tolerância de 57. ( cinco 
por cento) de consumo específicos, nos têrmos da subcláusu
la 2 . 7 deste Contra t o, aplicar-se- á uma multa de 0,57. (cin
co décimos por cento) do preço base total do motor por gra
ma completa por BHP por hora de excesso. 

9.5.2 . Se o excesso de consumo específico de combustí
ve l f or superior a. 107. (dez por cento) do consumo específi
co garantido , o AR}~OR , a seu c r itér io poderá ex igir a ·sub~ 
tituição do motor , procedendo- se as necessárias altera
çÕes nos prazos de entrega das EMBARCAÇÕES ou rescindir o 
present e Cont r ato nos termos da cláusul a décima terceira . 

9 .6 . O valor das multas não poder á ultrapassar a impor 
t ância correspondentes Si. (cinco por cento) do preço - base 
total das EMBARCAÇÕES r efer i do na subcláusu l a 7. 1 do prese~ 
te Contrato. 

9 . 7. As mu l tas cominadas nes t a c l áusu l a serao objeto 
de liquidação por ocasião do encont ro de cont as a ser feito 
quando da assinatura do TE~IO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO. 

9. 8 . Pa ra todos os fins de direitos , as multas previs
tas nesta c l áusul a devem ser cons ideradas como i ndenização 
por perdas e danos diretos ou indiretos , de qualquer nature 
za sofrida pelo AR}~OR . 

CLÁUSULA DÉCUIA 

10. - PROVAS 

10. 1 . Antes da entrega o CONSTRUTOR fará executar a 
9.3.3. Aceitas as justif i cativas do fato e caso o mes- sua custa e com seu pessoal, as prova s das EMBARCAÇÕES , de 
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modo a observar o funcionamento de todos os aparelhos e 
equipamentos da mesma. As provas serão executadas segundo as 
Especificações Contratuais, todas de conhecimento e aceita
ção das partes e de acõrdo com o programa estabelecido pelo 
CONSTRUTOR com anuência do ARI'!ADOR. A ausência do ARI'!ADOR, 
às provas, implicará na aceitação dos resultados obtidos p~ 
lo CONSTRUTOR caso satisfaçam as EspecificaçÕes Contratuais 
e a Sociedade Class ificadora. 

10. 1.1. Para elaboração do programa de provas o CONS 
TRUTOR deverá se basear no "Roteiro de Provas", proposto p~ 
lo CONSTRUTOR. 

10 . 2 . Completadas as provas e corrigidos o defeitos 
falhas ou omissões por ventura revelados, os representantes 
do ARI'!ADOR e do CONSTRUTOR assinarão o Relatório de Provas 
das EHBARCAÇÕES , bem como as planilhas cont<!ndo os dados de 
funcionamento dos equipamentos obtidas nas provas oficiais, 
de caís e de rio, que servirão como documento de satisfação 
performance das EHBARCAÇÕES e do cumprimento das Especific~ 
çÕes Contratuais , integrando-se no Termo da Entrega, a que 
se refere a subcláusuia 9.2 . 

10 . 3 . As leituras dos cal ados e todas as medições ne
cessárias a determinação do deslocamento leve das EHBARCA:.. 
ÇÕES, serão efetuados em águas paradas , com compasso nao su 
perior ao estabelecido pelas curvas hidrostáticas, e na pr~ 
sença de representantes credenciados pelo ARI'!ADOR. 

10 .4 - A verificação na velocidade de serviço será fei 
ta em prova do rio, nas condições e na forma prevista nas 
ESPECIFICAÇÕES DE CONSTRUÇÃO. 

10.5 - O consumo de combustível , deverá ser me dido por 
ocas 1ao das provas de mar da EHBARCAÇÃO, na presença dos 
fiscais do ARI'!ADOR, de acordo com a programação estabel eci
da pelo CONSTRUTOR , aprovada pelo ARI'!ADOR. 

CLÁUSULA DÉCINA PRINEIRA 

11 - CORRESPOND~NCIA 

11.1 -Toda correspondência entre as partes in teressa
das fará mençao a indentificação da ENBARCAÇÃO, devendo o 
imitente enviar simultaneamente cópias as demais partes. 

11. 2 - A correspo:1dencia sera ender eçada como a seguir: 

AR~!ADOR 

Governo do Terr itório Federal do Amapá 

Superintendência de Navegação do Amapá - SENAVA 

Av. Amazonas, 20 - Hacapá - Amapá - CEP: 68 . 900 

CONSTRUTOR 

Estaleiros Amazônia S/A - ESTANA\IE 

Estrada da Ponta )legra Hm 04 - Ponta do Ouvidor - 1·1a
naus - Amazonas 

Av . Rio Branco , 57 - 17'J andar - Rio de Janeiro - RJ 

CLÁUSULA DÉCI~!A SEGUNDA 

12 - CESSÃO 

12.1 - O ARI'!ADOR, poderá, a qualquer tempo, ceder os 
direitos decorrentes deste Contrato, deste que autorizado a 
tanto ou esc rito, pelo CONSTRUTOR, ficando o ARI'!ADOR ceden
te , em ta l caso , como fiador e principal pagador do fiel 
cumprimen to -de todas as obrigações que ao cessionário então 
competirem na forma aqui contratada . 

12.2 - O CONSTRUTOR nio poderá ceder ou transfer ir no 
todo ou em parte, seus direitos decorrentes do presente Con 
trato, a não ser que concorde previamente com o A~\DOR. 

12.3 - A r es tr ição contida na presente subcláusula não 
impedirá que o CONSTRUTOR subcontrate parte da obra, desde 
que suas relações contratua i s com as demais partes não s e
jam a l teradas. 

CLÁUSULA DÉCH!A E RCEIRA 

13 - RESCISÃO DE CONTRATO 

13. 1 - Na ocorrência da hipó t ese prevista no parágrafo 
13.1. 2. a segu i r, o A!t'!ADOR poderá re sc indir o Contrato, in 
dependentemente de interpe lação judicia l ou extraj udicial ~ 
mediante s imples comunicação por escrito ao CONSTRUTOR. 

13. 1. 1 - Optando o ARI'!ADOR pe la resci são, o CONSTRUTOR 
fica obrigado a restituir no prazo de 30 (t r inta) dias a 
contar do r ecebimento da comunicação por e scrito , as parce
la s de preç os já recebidas , devidamente pela va r iação das 

ORTN's e acrescido de juros de 9% (nove por cento) ao ano 
contados da data em que ocorreu o pagamento de cada parcela 
e da multa de 5% (cinco por cento) sobre as importâncias re 
cebidas sobre pena de não o fazendo, poder o ARI'!ADOR haver 
as ditas quant ias por execução judicial com as cominaçÕes 
legais , inclusive prevendo a alienação se for o caso das 
E~illARCAÇÕES, no estado em que se encontrar, a terceiros. 

13. 1.1.1 - O CONSTRUTOR entrará na posse das EHBARCA 
ÇÕES com t odos os seus aparelhos~ equ~pamentos, utensíliose 
materiais no estado em que se encontrem na data da rescisão 
do presente Contrato, desde que com is to concorde expressa
mente o ARI'!ADOR no momento da liquidação por aqueles dos 
respectivos dêb i tos para com estes e correspondentes as quan 
tias por conta do preço da compra ajustada com os reajusta
mentos e demais Ônus previstos no subparágrafo 13. 1.1. 

13. 1.1. 2- O AR}!ADOR fica obrigado a no prazo de 10 
(dez) dias a contar da data da restituição da quantia rece
bida do CONSTRUTOR, conforme descrito neste parágrafo 13. 1. 
1. , restituir ao AGENTE FINfu~CEIRO o percentual da quantia 
por este liberada ao A~MADOR, sob pena de, não o fazendo 
pode r o AGENTE FINANCEIRO have-la por execução judicial com 
as cominações legais cabíveis. 

13. 1.2- Constituem motivos para rescisão do presente 
Contrato pelo ARI'!ADOR os seguintes inadimplementos CONTRA -
TUAIS. 

13. 1.2. 1 -Construção das E~ffiARCAÇÕES com as caracte
rísticas básicas em desacordo cem as ESPECIFICAÇÕES CONTRA 
TUAIS. 

13. 1.2.2- Atraso de mais de 210 (duzentos e dez) dias 
corridos do prazo de entrega das EHBARCAÇÕES, salvo motivos 
justificados como previstos na subcláusula 9 .3 . do presente 
Contrato . 

13.1.2.3- Excesso de consumo específ i co de combutível 
superior a 10% (dez por cento ) do consumo específico garan
tido. 

13. 2 - Constituem motivos ~ara r escisão do presenteCon 
trato pelo CONSTRUTOR os seguintes inadimplementos do ARI'!A~ 
DOR e /ou AGENTE FINANCEIRO . 

13 . 2 . 1 - Recusa do ARI'!ADOR em aceita r as ENBARCAÇÕES, 
após as provas de mar t er em sido realizadas de acordo com 
os termos ·do presente Contrato e estando a s nffiARCAÇÕES pro~ 
tas e preparadas para a entrega, sem que para isso o ARI'!A -
DOR apresente razões espec ificas e válidas ao amparo do pr~ 
sente Con trato e ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS . 

13. 2. 2 - Atraso em qual quer pagamento ou liberação de
vido pelo ARI'!ADOR e/ou AGENTE FINANCEIRO de ·conformidade com 
a c l áusula oitava (89) do pre sente Contra t~, que seja supe
rior a 90 (noventa) dias . 

13 . 3 -Veri f i cado o inadim~lemento conforme estipulado 
na subcláusula 13.2. do presente Contrato, o CONSTRUTOR a 
sua opção poderá: 

13. 3 . 1- Rescindir o presente Contrato independentemen 
te de int erpel ação judicial ou extraj udicial, mediante sim= 
ples comunicação por escrito ao Afu'!ADOR , sem prejuízo de 
quaisquer reivindicaçÕes do CONSTRUTOR na comprovação de 
perdas e danos causados pelo inadimplemento do ARI'!ADOR e/ou 
AGENTE FINANCEIRO e aplicar a prestação ou as prestações já 
recebidas para a l i quidação dos prejuízos e danos comprova
dos com o que o CONSTRUTOR tenha arcado por culpa do ARI'!A -
DOR e/ou AGENTE FINANCEIRO . Da mesma maneira qualquer direi 
to . interesse ou direito de propr i edade que o ARI'!ADOR possa 
ter na s e em r elação ·.as E~ffiARCAÇÕES e qua i squer materiais 
partes pertences, equipamentos ou sistemas adquir i dos pa 
ra sua cons t rução, as ainda não utilizados para tal fim,ces 
se rão imediatamente, passanào as E~illARCAÇ0ES e todos os seus 
pertences, mater~a1s, partes , equipamentos e sistemas,a ser 
propriedade exclusiva do CONSTRt:TOR desde que o produto da 
venda das E~illRACAÇÕES e de todos os seus ma teriais , partes, 
pertences, equ ipamentos, e sis t emas, por inst rumento priva
do ou por l eilão público fei to pelo CONSTRUTOR seja por es
te uti lizado para liquidação dos preju í zos e danos causados 
pe l o inadimpl emento do ARI'!ADOR e/ou AGENTE FINANCEIRO. Caso 
o montante da pres t ação ou prestaçõ~ pagas pelo AR}!ADOR e/ 
ou AGENTE FINANCEIRO - mais o montante obtido na venda ou 
l eilão público - comodito ante riormente , se j am-insuficiente 
para a l iquidação total dos pre juí zos e danos compravados 
pelo CONSTRUTOR e por este sofrido s em virtude do inad impl~ 

mento do ARI'!ADOR e /ou AGENTE FI Nfu~CEIRO, este ficará obrig~ 
qo no prazo de 30 (trinta) dias a pagar a diferença para 
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cobrir os ditos prej~ízos e danos e ao ressarcimento do sal 
do devedor atualizado do seu débito com o AGENTE FINk~CEIRÕ 
decorrente ao empréstimo e dos incentivos recebidos. 

13.4 - Os direitos e as obrigações previstas para as 
partes na presente cláusula não estão sujeitas a caducidade 
ou novação , podendo ser exercidos a qualquer tempo. 

CLÁUSULA D~CIMA QUARTA 

14 - VINCULAÇÃO DOS MATERIAIS E EQUI PA}ffiNTOS 

14 .. 1 - Em garantia da fiel execução das obrigaçõey as
sumidas pelo CONSTRUTOR, além das demais garantias e penali 
dades previstas ne~te Contrato responderão todos os mate -
riais e equipamentos adquiridos pelo CONSTRUTOR para a cons 
trução das E~lliARCAÇÕES, que tenham sido aplicados, quer es~ 
rejam em seus depósitos, f i cando tais materiais e equipamen 
tos vinculados às EMBARCAÇÕES em favor do ARMADOR na propo~ 
ção dos pagamentos já efetuados. 

14 . 2 - Esses materiais e equipamentos após sua chegada 
ao Estaleiro do CONSTRUTOR , serão identificados com s ímbo -
los ou marcas apropriadas obrigando-se o CONSTRUTOR como 
fiel depositário a zelar pela sua guarda, conservação e 
aplicação adequada , ficando desde já estabel ecido que os re 
feridos materiais e equ ipamentos, bem como as E~lliARCAÇÕES a 
salvo de serem arrecadados em virtude de ocorrer, eventual
mente concordata ou falência do CONSTRUTOR. 

CLÁUSULA D~CIMA QUINTA 

15 - SEGURO DURANTE A CONSTRUÇÃO 

15.1 - Durante a construção até a entrega das EHBARCA
ÇÕES, o CONSTRUTOR obriga-se a segurar as EMBARCAÇOES , bem 
como os materiais a e l as destinadas de acordo com a fó rmula 
padrão do Inst i tuto Cl ause for Builder's Risk em Companhia 
Seguradora de Primeira ordem prevendo a s apó lices correspon 
dentes o pagament o da indenização ao ARMADOR ou CONSTRUTOR 
conf orme os respectivos interesses . 

15.2 - Até a entrega das EMBARCAÇÕES, o cancelamento 
do seguro só poderá ser feito com o consentimento, por es -
cri to, do ARMADOR. 

15.3 - O CONSTRUTOR fará o pagamento dos prêmi os do se 
gu ro e ex i birá ao ARMADOR nas épocas prÓprias, os respecti
vos comprovantes , sob pena do ARMADOR paga- l os , cobrindo-se 
das despsas com t a i s prêmios, com acréscimo da multa compen 
satória de 107. (dez por cento) , por ocasião do pagamento da 
parcela vencida do preço das E~lliARCAÇOES . 

CLÁUSULA D~CIMA SEXTA 

16 - CLÁUSULA DE GUERRA E OUTROS RISCOS 

16 . 1 - Na ocorrência de guerra ou hostilidade declara
da , ou não , de outros acontecimentos e c ircunstâncias de i n 
fl uênc ia no mercado externo ou interno, as par tes contratan
tes acordam em examinar a nova situação criada par a execu -
ção des te Contrato e , de comum acordo, estabelecer a justa 
solução . 

CLÁUSULA D~CH!A S~TIMA 

17 - EXCEDENTES DE ARTIGOS DE CONSUMO 

17.1 - O ARMADOR concorda em adquirir, com r ecursos 
pr ópr ios, do CONSTRUTOR, aos preços de custo , acrescidos do 
impos tos, tr ibutos e taxas devidas, os excedentes não utili 
zados de Ól eo combustíveis, lubrificantes , gr axas , água po~ 
tável e art i go de consumo fornec idos pelo CONSTRUTOR para 
as provas de experiência , existentes a bordo por ocas i ão da 
entrega das EMBRACAÇÕES , desde que as marcas tenham s ido 
aprovadas pelo ARMADOR. 

17. 1.1 - O pagamento desses excedentes será f eito ao 
CONSTRUTOR. dentro de 30 (trinta) dias a contar oda data da< 
ent r ega das EMBARCAÇÕES. 

CLÁUSULA D~CIMA OITAVA 

18 - ARB ITRAGEM 

18. 1 - Na hipótese de ocorrer qualquer divergência sp -
b~e a inter~etação ou a.execução.deste Contrato , ta l dive~ 
genc i a deve~á ser submet ~da a arb~tragem, para a qual o AR-

HADOR designará um árbitro e o CONSTRUTOR ou t ro que s e reu-
nirão e procurarao solucionar a controvérsia . 

18. I. I - Caso não cheguem a acordo, os dois árbitro i n 
dicarão um t erceiro de sua comum escolha que emit irá opi
nião def initiva, que será aco l h ida por todos os contratao -
tes . 

18 . 1. 2 - Requerido , para a solução de um litígi o , 
uma das partes o ARBITRA}lENTO , a parte que der início 
procedi mento , juntamente , com as razões do pedido e a 
men tação por ela j ulgada necessár ia para a elucidação 
nara o ÁRBITRO, indicando seu nome e endereço . 

por 
ao 

docu
desi~ 

18 . 1.3- A parte contrar1a terá um prazo de 20 (vint e) 
dias para apresentar suas 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 . 

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 Associação Of icial da Classe a que pertencer essa 
parte será notificada para fazer tal indicação no prazo de 
5 (cinco) dias. Decorrido esse prazo sem que tenha sido fei 
ta a designação, prevalecerá o laudo apresentado pelo ÁRBI~ 
TRO da parte que tenha feito designação nos termos do pará
gr af o acima . 

18 .1.5- Ocor rendo a hipótese do pa rágrafo 18. 1. 1., as 
partes t erão 10 (dez) dias para i ndicação do terceiro ÁRBI
TRO . 

18 . 1.6- Os ÁRBITRO terão 30 ( trinta) dias para apre 
sentarem suas conclusões , iniciando- se esse prazo, 5 (cin -
co) di as após a designação do segundo ÁRBITRO , podendo esse 
prazo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias , desde que 
haja para esse f i m acordo entre as partes em lit Ígio. 

18 . 1. 7- Não havendo aco rdo entre os ÁRBITROS para uma 
decisão comum, o terce i ro ÁRBITRO terá o mesmo prazo a con
tar de 5 (cinco) dias após a sua designação para apresentar 
sua dec isão, podendo ta l prazo , por so l icitação desse ÁRBI
TRO ser prorroeaoo por m~is 30 (tr i nta) dias. 

18 . 1 .8 - Os custos do Processo arbitral serão suporta
dos pela pa rte vencida ou proporciona lmente, no caso de de
Clsao parc i al, devendo o seu pagament o ser efetuado no prazo 
de 10 (dez) dias da apresentação fina l. 

18 . 2 - Durante a a r bi tragem a construção das EMBARCA -
COES não será para lizada a menos que o motivo da arbitragem 
imponha essa paralização. 

CLÁUSULA DÉCINA NONA 

19 - FORO 

Para dir imi r as questões decorrentes da execução deste 
Cont rato, fica eleito o FORO desta Cidade de Hacapá, Capi -
t a l do Terr itório Federal do Amapá, não obstante out ro domi 
cí lio que o CONSTRUTOR venha a adotar , ao qual expressamen~ 
te renuncia . 

E, por estarem justos, combinados e cont ratados , decla 
ram ambas as partes, aceitar todas as disposições estabe le~ 
c idas nas cláusulas do presente CONTRATO , bem como observar 
f i elmente out ras disposições regulamen t ares sob re o assunto 
firmando- o em 5 (cinco) vias de igual teor e forma na pre -
sença das t estemunhas abaixo ass inadas . 

Nacapá-Ap , 04 de outubro de 1984 . 

ru~NIBAL BARCELLOS 
Governador do T. F.A 

JOSIÕ HAUR!CIO DE ALENCAR 
RICARDO JORGE DE G. HINRICHSEN 

Representante do CONSTRUTOR 

WALTER SILVA PACHECO 
SENAVA 

TESTEHUNHAS: 
Ilegíveis 
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PROCURADORIA GERAL 

CONV~NlO NQ 109/81•-PROG. 

CONV~NIO QUE ENTRE Sl CELEBRAH O GOVERNO DO TERRIT0Rl0 
FEDERAL DO AI-tAPÁ E A PREFEITURA HUNlCIPAL DE CALÇOENE , PARA 
OS FlNS NELE DECLARADOS. 

O Governo do Território Federa l do Amapá, representado 
neste ato pelo seu Governador, Senhor ANNIBAL BARCELLOS, do 
ravante denominado simplesmente GOVERNO e a Prefeitura ~tunT 
cipal de Calçoene , com CGC UtF) sob o n9 05 .990 .437/000 1- JJ, 
representada pelo seu Prefeito Hunic ipa l, Senhor COARACY SO 
liRElRA BARBOSA, daqu i em diante denominada simplesmente PRE 
FEITURA, resolvem de comum acordo firmar o presente Convê~ 
nio , consoante as c láusulas e cond ições seguintes: 

CLÁUSU LA PRU!EIRA - FUNDM!ENTO LEGAL: O presente Convê 
nio foi e laborado com fundamento no que preceitua o (tem 
XVIL, do art . 18, do Decr eto-lei n9 411, de 08 de janeiro 
de 1969, c combinado com a línea "f" do § 29 do art . 126, do 
Decreto- lei n9 200, de 25 de fevere iro de 1967 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO: O objetivo do presente Con 
vênio é a de emplementar a Hode rnização Administrativa da 
Prefeitura de Calçoene . 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBRICAÇOES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Transferir r ecur sos no valor de Cr~ : 6.000.000 (seis 
milhÕes de cruzeiros) , para atender a execução do objetivo 
cons tante da Cláusula Segunda; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução deste 
através d~ Secretaria de Planejamento - SEPLAN. 

Convênio 

II - .DA PREFEITURA : 

a) Emp regar os recu r sos trans feridos pelo GOVERNO, de 
acordo com o que estabelece a Cláusula Segunda des te instru 
mento ; 

que 
çao 

b) Fornecer e facilitar os elementos necessários para 
o GOVERNO possa através da SEPLAN, acompanhar a execu -
do presente Convênio. 

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO : A despesa decorrente da as 
sinatura deste Convênio , no valor de Cr$ : 6. 000 . 000(seis mi
lhÕes de cruzeiros) correrá à conta do F. P. E. , Programa de 
Trabalho 03090402.005, Natureza da Despesa 4. 1. 3. 0. 48, con 
soante Nota de Empenho n9 10393 , emitida em 13-11 -84. 

CLÁUSULA QUINTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos 
des tinados à execução do presente Convênio serão liberados 
em uma única parcela , após a assina t ura c a publicação des 
t e instrumento no Diário Oficial do Território . 

CLÁUSULA SEXTA - DEPÓSITO DE RECURSOS: Os recu rsos que 
por força deste instrumento deve r ão se r repa ssados a PREFEI 
TURA, se r ão depositados em conta bancária espec ial , a ser mo 
vimentada pela PREFEITURA, ob r igando-se a enviar ao COVERNÕ 
extrato de conta c fazer cons ta r nos diversos documentos de 
suas prestações de contas, o nome do sacado, os valores e as 
datas das emtssoes dos cheque s , a quem forem pagas as impo.::_ 
tâncias. 

CL1\USULA Sf.TH!A - PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
pres tará conta dos r ecursos r ec ebidos à Secretaria de Finan 
ças - SEFIN , no máximo 30 (trinta) dias , após o término da 
vigência do presente Convêni o. 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO : O presente Convênio pod~ 
r ã ser alterado através de aditamento , para o fiel cumpri
mento dos motivos que lhe deram origem . 

CLAUSULA NONA - VIG~NCIA : O presente Convênio en trará 
em vigor a partir da data da publicação no Diário Oficial do 
Território até 31 de dezembro de 1984. 

CLÁUSULA DÉCI~IA - RESCISÃO : A inobservãncia de quais 
quer c láusulas, condições ou obrigaçÕes do presente Convê -
nio, bem como por motivo de conven i ência ou por acordo en
tre as partes convenentes, provocará sua imediata r escisão, 
independente de ação , notificação ou interpelação judicia l . . 

CLAUSULA DÉCU!A PRINEIRA - FORO: Para dirimir quais
que r dtÍvidas surgidas em consequência do não cumprimento des 
te instrumento, de comum acordo , as partes interessadas ele 

gem o Foro da Comarca de Nacapá , com exc l usão de 
outro , por ma ts privilegiado que seja. 

qualquer 

E, por estarem de acordo firmam o presente Convênio em 
cinco (OS) vias de igual teor e forma, para um só efeito ,na 
presença de duas (02) testemunhas abaixo nomeadas. 

Nacapá , 27 de novembro de 1984 . 

ANNlBAL BARCELLOS 
GOVERNO 

COARACY SOBREIRA BARBOSA 
PREFEITURA 

TESTEHUNHAS: Ilegiveis 

SECRETARIA DE PLANEJAI-lENTO E COORDENAÇÃO 

PLANO DE APLICAÇÃO 

APROVO: 
ANNIBAL BARCELLOS 

Governador 

Plano de Aplicação referente aos recursos a serem re
passados pe lo Governo do Terr itór io Federal do Amapá à Pre 
feitura Nunicipa l de Calçoene, com a I nterveniência da Secre 
taria de Planejamento e Coordenação - SEPLAN, objetivando a 
Implement ação das Atividades de Hoder nização Administrati
va daquela Prefeitura. 

ELENENTO DE 
DESPESA 

4 . 1. 3. 0.00 

D I S C R I N I N A Ç Ã O VALOR 

INVESTUIENTOS E~t REGUlE DE EXECUÇÃO 
ESPECI AL 6 . 000.000 

TOTAL: 6 .000 .000 

Importa o presente Plano de Aplicação , na i mpor t ância 
de Cr$ 6 . 000 . 000 (seis mi lhÕes de cruzeir os) . 

~~capá-Ap , 23 de novembro de 1984 

COARACY SOBREIRA BARBOSA 
Prefeito Hunicipal de Calçoene 

GOVERNO DO TERRITORI O FEDERAL DO ~tAPÁ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

COHISSÃO PERHANENTE DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE TONADA DE PREÇOS N9 79/84- CPL 

AVISO 

O Pr esidente da Comissão Permanente de Licitação de 
Compras e Serviços do CTFA, torna público e comunica aos in 
t eressados que acha-se aberta a licitação a nível de Tomada 
de Preços n9 79/84-CPL, para aquisição de C~NEROS ALI~!ENT1-
CIOS FRUTAS E LECUHES. 

do dia A lic itação será realizada 's 09:00 horas 
12. 12 .84, na sala de licitação da Secretaria de 
ção, s ito a Av . FAB, Centro Cívi co nesta c idade 

Adminis t ra
de Macapá . 

O Edital comp leto e demais esclarecimentos poderão ser 
obtidos n9 andar sa l a 20 , no endereço acima citado nas 
horas normais de expediente . 

Nacapá- Ap, 28 de novembro de 198l, 

ANTONIO FERNANDO BARATA ~!ONTEIRO 
Presidente da C. P.L. 

TERRITORIO FEDERAL DO ~tAPA 
GABINETE DO GOVERNADOR 

COHISSÃO DE LICITAÇÃO DE ALTO N1VEL 

AV I SO 

Avisamos que, por motivo de força maior, a LlC1TAÇÃO DE 
TERRENOS DA ÁREA DO DISTRITO I NDUSTRIAL DE ~IACAPÁ , que 
seria realizada no dia 27 de novembr o de 1984, conforme AVI
SO DE EDITAL N9 018/84 , publicado no Diário Oficial do Co 
ve rno do Território Federal do Amapá , n9 4304 de 20 de no -
vembro de 1984 , fica t rans f erida para o dia 04 de dezembro 
de 1984 , às 10: 00 hs, no Auditório do Palácio do Setentr ião, 

Macapá, 28 de novembr o de 1984 

AUGUSTO NONTE DE ALMEIDA 
Presidente 
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19 DE NOVEMBRO- DIA DA BANDEIRA. 

A Bandeira é um dos nossos sifl'lbolos 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· 

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

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

BANDEIRA NACIONAL: A LEMBRANCA DA PÁTRIA NOS TRAZ. 

+ ' * Ordem de Cristo Reat(t 495) o. Joao 111 (152H6t6í D.Joao iV(1640) 
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Principado (1&15) Reino Unido de Portugal, Brasil Constitucoonal ( 1821) lmpério(1822) 
e Algarves (1816) 


	

