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Governador do Terti tór-io 
Comte . ANNIBAL BARCELLOS 

Chefe de Gabinete do Governador 
HÉLI O GUARANY DE SOUZA PENNAFORT 

SECRETARIADO 
Secretário de Administração 

Dr. AUGUSTO MONTE DE AL~ffilDA 

Secr etário de Finanças 
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE 

Secretári o de Planejamento e Coordenação 
Dr . ANTERO DUARTE DIAS PIRES LOPES 

Secret ário de Promoção Social 
Dr<! . HARIA NEUCILA DE OLIVEIRA E ALCÂNTARA 

Secretário de Ob ras e Serviços PÚblicos 
Dr. PEDRO CARLOS DE SOUZA CA!'IPOS 

MINISTÉRIO DO I NTERIOR 

Ter r itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0355 de 20 de mar ço de 1985 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá , usando das 
atribui•ções que l he são conferidas pelo artigo 18, Ítem U, 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28750 .000069/85-SEAG , 

RESOLVE: 

Art . 19 - Conceder a HANOEL NAZARÉ DOS SANTOS , ocupante 
do cargo de Auxiliar Operacional em Agropecuária, Código NM-
801, Classe "A", Referência Nl-1-4, (cadastro n9 02296), do 
Quadro Permanente do Governo deste Território , lotada na Se
cretaria de Agricul tura-SEAG, seis (06) meses de Licença Es
peci al , contados no período de 25 de março a 24 de setembro 
de 1985, nos termos do artigo 11 6 , da Lei n9 1. 711 , de 28 de 
outubro de 1952. regulamentado pelo Decreto n9 38 . 204 , de 03 
de novembro de )955 , em vir tude do refer ido servidor have r 
completado um (0 1) decênio de efet ivo exercício , compreendi
do no período de 10 de jane i ro de 1915 a 20 de feverei r o de 
1985. 

Art. 29 Revogam-se as di sposições em contrário. 

Pa l ácio do Setentri ão, em Macapá , 20 de março de 1985 , 
979 da República e 429 da Criação do Território Feder a l do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0356 de 20 de l-larço de 1985 

O Governador do Território Federal do Ar.tapá, usand.Q das 
a tr ibuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II, 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis t a os termos ao Of í cio núme ro 0496/85- SEEC/DAA/APES , 

Secretar~o de Educação e Cultur a 
Prof . FRANCISCO DE. ASSIS GURGEL MEDEIROS 

Secretário de Agricultura 
Dr. LUIZ IRAÇÚ GU I~S COLARES 

Secretári o de Segurança PÚb l ica 
Dr . AIRTON JOSÉ DE ARAÚJO AGUIAR 

Secretário de Saúde 
Dr. JOÃO BOSCO PAPALÉO PAES 

RESOLVE : 

Art . 19 - Remove r , a servidora MARIA DE FÁTIMA OLIVEI
RA DE ARAÚJO , ocupante do emprego de Auxi l i ar Operacionalde 
Serviços Diversos , Código LT- NM- 8t2, Cl asse "C", Ref erência 
NM- 14, da Tabel a Permanente do Governo des te Terr itório, lo 
tada na Secretar ia de Saúde- SESA, para a Secretaria de Edu~ 
cação e Cultura- SEEC , a contar da presente da ta. 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 de março de 1985 , 
979 da República e 429 da Criação do Territór io Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0357 de 20 de ~~rço de 1985 

O Governador do Terr itór io Federal do Amapá. usando das 
atribui ções que l he são conferidas pelo a r t igo 18 , item li , 
do Decreto- Lei n9 411, de 08 de janei ro de 1969 e tendo em 
vista os te rmos do Ofício número 0398/85-DP/ SEAD, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Remover, os servi dor es LUIZ GUILHERME PIEDA
DE DO NASCIMENTO, JOSÉ OTÁVIO SANTANA, orupantes do emprego 
de Agente Administ rativo , Código LT-SA-7C 1, Classe "A", Re
ferência NM-17 e JOVINO FERREIRA, pertencente a ca t egoria de 
Agente de Portaria , Código LT-PL-1101, Classe "A" , Referên
cia NH-5 , todos da Tabela Especial de Empregos do Governo 
deste Território , l otados na Secretaria de Finanças- SEFIN , 
para a Secretaria de Promoção Social-SEPS , a contar da pre
sente data . 

Art . 29 

.Pal ácio 

- Revogam-se as disposiçÕes ~m Cc' •1tt a no. 1 

do Se~entrião , em Macapá , 20 de m::~-~:_2?~?~ 
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979 da República e 429 ~a Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Gover nador 

MI NISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0358 de 20 de Março de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pe l o artigo 18 , item li , 
do Decreto-Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Processo n9 28800.000667/85-SOSP , 

RESOLVE : 

Art. 19 - Colocar à disposição da Associação de Pais e 
Amigos dos Exepcionais-APAE/Macapá, até ulterior delibera
ção, o servidor Jose GONÇALVES BALIEIRO, ocupante do cargo. 
de Auxiliar de Artífice , Código ART-1006, Cl asse ( Auxil iar 
de Artífice) , Referência NM- 3,· do Quadro Permanente do Go
verno ~este Território, lotado na Secretaria de Fi nanças 
SEFIN, t om ônus para Administração Amapaense , a contar da 
presente data . 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrár i o. 

Palácio do Setent rião, em Macapá, 20 de março de 1985 , 
979 da República e 429 da Criação do Terri tório Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0359' de 20 de Março de 1985 

O Governador do Território Federal do Amapá, usando das 
atribuições que l he são conferifas pelo artigo 18, Í tem li , 
do Decreto-Lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Pr ocesso n9 28800.000667/85-SOSP, 

RESOLVE: 

Art. 19- Colocar à disposição da Associação de Pa i s e 
Amigos dos Exepcionais-APAE /Nacapá, até ulterior delibera
ção, o servidor Jose FERREIRA LIMA FILHO, ocupante do empre 
go de Motorista de Veículos Terrestres, Código LT-T0-902 ~ 
Classe "A", Ref erência NH-1 I, da Tabe l a Especial de Empre
gos do Governo deste Te~ritór io , lotado na s,cretaria de 
Obras e Serviços PÚblicos- SOSP, com Ônus para Administração 
Amapaense , a contar da presente data . 

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

Palácio do Setentrião, em Macapá, 20 de mar ço de 1985. 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

MINIST~RIO DO I NTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0360 de.20 de Março de 1985 

O Governador do Território Federa l do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que l he são conferidas pe lo artigo 18 , item li, 
do Decre to-lei n9 41 1, de 08 de janeiro de 1969 e t endo em 
vista o que consta do Processo n9 28800 .000395/85- SOSP, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Remover, o servidor JOSÉ VENINO FERREIRA, ocu 
pante do emprego de Agente de Portaria , Cód i go LT-PL- 1101 ~ 
Cl asse "A", Re f erência NM- 5, da Tabe la Permanente do Gover
no deste Terri tório , lotado na )ecretaria de Obras e Servi
ços PÚblicos- SOSP, para a Sec re:aria de Educação e Cul t ura
SEEC, a contar da present e data . 

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

Pa l ácio do Setentrião, em ~!acapá, 20 de março de 1985 , 
979 da Repúb lica e 429 da Cr iação do Territór i o Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

HINISTeRIO DO INTERIOR 

Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0368 de 20 de Março de 1985 

O Gove rnador do Te rr itório Federal do Amapá , usando das 
atr ibuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18, item II, 
do Decreto- l ei n9 411 , de 08 de janeiro de 1969, 

RESOLVE : 

Ar t . 19 - Des i gna r DIÓGENES ELESBÃO DA SILVA, Asses -
sor, Códico DAS-1 02 . I , para responde r i nt er inamente pe l o ex 
pediente do Gab i nete do Governador , C6digo DAS-1 01 . 2 , a con 
tar de 20 de Março do co rren te ano. 

Art. 29 - Revogam-se as disposições em cont rát· io . 

Palicio do Setentriio , em Macapi, 20 de março de 1985, 
979 da República e 429 da Criação do Território Federal do 
Amapá . 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

~--=-------,_..,DIARIO OFICIAL~------= ......... --"" 
,------------DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL--------..... = ...... ~ 

Território Federal do Amapá 
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HINISTÉRIO DO INTERIOR 

Terr itório Federa l do Amapá 

DECRETO (P) N9 0369 de 20 de Harço de 1985 

O Governador do Terr i tório Federal do Amapá, usando das 
at ribuições que lhe são confe r idas pelo ar t igo 18 , i tem II, 
do Decreto-le i n9 4 11 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Art. 19 - Des ignar AUGUSTO HONTE DE ALHEIDA, Secretá 
rio de Administração do Governo deste Território, para exe~ 
cer acumulativamente, em substituição , o cargo de Governa -
dor do Território Federal do Amapá, durante o impedimentodo 
r espectivo t itular , no período de 22 ~ 27 de março do cor -
r ente ano . 

Art . 29 - Revogam- se as disposiçÕes em contrá r io . 

Pa l ácio do Setentrião, em Hacapá , 20 de março de 1985, 
979 da República e 429 da Cr iação do Ter r itório'Federal do 
Amapá. 

ANNIBAL BARCELLOS 
Governador 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE HACAPÁ 

GABINETE DO PREFE ITO 

DECRETO N9 120/85 - PMN. 

O Pr efei t o Hunic ipal de Macapá , usando das suas atri -
bui çÕes que lhe são confer idas pe l o item VI II, do ar t. 34 
da Lei 6.448 , de 11 de outubro de 1977 e, t endo em vista o 
di s posto nos a r ts . 20 c 22 da Lei Municipal n9 219 , de 19 
de fevere i ro de 1985 . 

DECRETA: 

Ar t . 19 - DESIGNAR MARIA IVANETE BARBOSA AVELAR, ocu -
pante do ca r go de Atendent e Hosp italar, CÓdigo AAA.AH. 032 . 1, 
do Quadro de Pessoal Variável desta Prefeitura , para exer -
cer a função de Encarregada de Manu t enção e Limpeza , Cód i go 
CAI.20 1. 1, da Secretar ia Hunicipal de Saúde, a part ir de 19 
de março de 1985. 

' Art . 29 - Revogam-se as dispos i ções em contrár i o. 

CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁCIO 31 DE MARÇO , 1 2 de Março de 1985. 

HURILO AGOSTINHO PINHE IRO 
Pre feito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA MUNI CIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
aos 12 d i as do mês de março de 1985 . 

EDITH RAHtUNDA RIBE IRO DE SÁ 
Secretária Munic i pa l de Administr ação 

PRF.l'EITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ 

GABI NETE DO PREFEITO 

DECRETO N9 121/85- PMH. 

O Pre fe ito Munic i pal de Macapá , usando da s suas atr i -
buições que lhe são conferida s pe l o item VIII, do art . 34 , 
da Lei 6.448, de 11 de outubro de 1977 e, tendo em vista o 
disposto nos arts. 20 e 22, da Le i Municipal n9 219 , de 19 
de fevere i ro de 1985 , 

DECRETA: 

Art. 19 - NOMEAR SEBASTiÃO CAHAR.1i.O DA COSTA, ocupante 
do cargo de Têcnico de Contabi lidade, Código ANMCT.06 1 .4 , do 
Quadro de Pessoal Var i ável de sta Prefe i tura , para exercer o 
Cargo em Comissão de Chefe da Divisão. de Dívida Ativa, CÕdi 
go DAS. 10 1.1, do Depar t amento de Arrecadação e Tributação~ 

SE~FI , a parti r de 11 de março de 1985 . 

Art . 29 - Revogam- se as disposições em contrário . · 
CUNPRA.:.SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE MARÇO, 13 de março de 1985 . 

~ruRILO AGOSTINHO PINHEI RO 
Prefeito Hunicipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA HUNICIPAL DE ADHINISTRAÇÃO, , 
aos 13 dias do mês de março de 1985. 

EDITH RAUruNDA RIBEIRO DE SÁ 
Secretária Municipal de Admini s tração 

PREFEITURA ~ruNICIPAL DE HAGAPÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECR.ETO N9 122 /85 - PHH. 

O Prefeito Hunicipal de tlacapá , usando, ' das atribui 
çoes que lhe são confer i das pe lo item VIII, do art . 34 da 
Lei 6 .448 , de 11 de outub ro de 1977 , 

DECRETA: 

Art. 19 - EXONERAR SEBASTIÃO CAl-fARÃO DA GOSTA, 
ção de Chefe da Seção de Processamento Contábil, do 
mente de Contabilidade - SEHFI, correspondente ao 
GAI .201 . 3, a partir de 11 de março de 1985. 

da fun
Departa 

código 

Art . 29 - Revogam-s e as disposições em contrário . 

CUHPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE . 

PALÁCIO 31 DE ~lARÇO , 13 de março de 1985 . 

~ruRILO AGOSTI NHO PINHEIRO 
Prefeito Municipal de Macapá 

PUBLICADO NESTA SECRETARI A ~NICIPAL DE ADmNISTRAÇÃO , 
aos 13 dias do mês de março de 1985 . · 

EDITH RAUruNDA RI BEIRO DE SÁ 
Secre t á r i a Hunic i pal 3e Administração 

CONTRATO N9 03/85 - SENAVA 

OBJETIVO : RECUPERAÇii.O DA "ALVARENGA UAÇÁ". 

CONTRATADA: R. M. CONTRUÇÕES E PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA. 

MI - GOVERNO DO TERRITORIO FEDERAL DO AJ-lAPÁ 

SUPERINTEND~NCIA DE NAVEGAÇÃO DO AHAPÁ 

TE&~O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERI NTEN -
DENCIA DE NAVEGAÇÃO DO AJ-lAPÁ - SENAVA E A FIRtlA R.H. CONS -
TRUÇÕES E PR.ESTADORA DE·SERVIÇOS LTDA., PARA RECUPERAÇÃO DA 
"ALVARENGA UAÇÁ".-

PREÃHBULO 

CONTRATANTES : 

A SUPERINTEND~NCIA DE NAVEGAÇÃO DO AJ-lAPÁ - SENAVA, re
presentada neste ato pelo Exmo . Senhor SuperintenÇente de 
Navegação do tUnapá, Economista WALTER SILVA PACHECO, daqui 
por diante denominado CONTRATANT'c e a f irma R. H. CONSTRU -
ÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., estabelecida à Rua Cân 
dido Mendes , 1419 - Altos , nesta cidade de Macapã - Territo 
r io Federal do Amapá, inscrita no C.G.C . sob o n9 04. 199.0067 
0001 - 90, r epresentada neste ato pel o Senhor RAIHUNDO ANAICE 
DE OLIVEIRA, daqui por diante denominada CONTRATADA, resol
vem de comum acordo f i rmar o presente CONTRATO consoante 
Cláusu l as e condições a seguir especif i cadas. 

FUNDAJ-ffiNTO DO CONTRATO: 

Este Contra to decorre da autorização do Exmo . Senhor 
Superintendente de Navegação do Amapá , exaradas às f l s . 
do Processo n9 /85, referente ao Convite n9 02/85 -
CLO - SENAVA, combinado com o item VII , do Art igo 29 do De- · 
e r e t o- Lei n9 87.449 , de 04 de agõsto de 1. 982 , e homologa -
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do também pelo Exmo ." Senhor Superintenden te de Navegação do 
Amapá. 

I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 - NATUREZA DOS SERVIÇOS E NORMA DE SUA EXECUÇÃO: 

O ob jeto deste Contrato é a execução, pela CON 
TRATADA, dos serviços de recuperação da "Alvarenga Uaçá". 

1. 2- MÃO DE OBRA: 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços 
empregando mão de obra e materiais de boa qualidade. 

1.3- ALTERAÇ~ES E OMISSÕES: 

Qualquer alteração que se es t abeleça neste Con -
trato , bem como a adoção de diret r izes não constantes deste 
Instrumento ou Ordem d~ Serv i ço da SENAVA, dependerão sem -
pre de prévia e escrita aprovação do CONTRATANTE . 

Os casos omissos ou que tornarem controvertidos 
em face das presentes condiçÕes contratuais, serão resolvi~ 
dos de comum acordo entre as par t es. 

1.4 - FISCALIZAÇÃO: 

A Fiscalização dos serviços serão feitas pela Co 
missão de Fiscalização do CONTRATANTE . A CONTRATADA devera 
manter um Técnico para representá-la em matéria de ordem té~ 
nica e suas relações com a Fiscalização, no serviço . Os op! 
rar~os deverão ser pessoas de experiência e de idoneidade 
t~cnica pessoal comprovada e estarem habi l itádos a rrestar 
quaisquer esclarecimentos sobre os serviços. Obriga- se a~n
da a CONTRATADA a facilita r, de modo amplo e completo, a 
ação da Comissão de Fisca lização , permitindo- l he livre ace~ 
so às partes dos serviços . Fica, entretanto , ressal vado ,que 
a efetiva ocorrência da Fiscalização não exc l ui nem r estr i n 
gé a responsabi l idade da CONTRATADA na execução dos servi ~ 
ços que deverão apresentar perfeição . 

1. 5 - DA AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO: 

A Comi ssão de Fi scaliza ção do CONTRATAN'l'E terá am 
plos poderes para , median~ e :i'nstrução por e scrito : 

a) Exi g i r da CONTRATADA a i med iata retirada do 
Engenhe iro , operár ios especializados e ajudan 
t e s que pre judiquem a ação da Fiscalização -
substituindo-os dentro de 48 horas, caso nao 
atendam a seus pedidos ou sua permanênci a no 
serviço seja considerada incoveniente ; 

b) Sustar quaisquer serviços executados .em desa
cordo com a boa técnica a conhecimento e con
trole dos serviços; 

c) Exigir da CONTRATADA todos os esc l arecimentos 
necessários ao perfe ito conhec imento e con t ro 
le dos serviços; 

d) Determinar ordens de prioridade para os servi 
ços ; 

e) Exigir a uti lização de ferramentas e equipa -
men tos , a l ém dos que estiverem em serviço des 
de que considerados necessários pelo CONTRA~ 
TANTE . 

ri - CLÁUSULA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

2. 1 - GEN~RICAS: 

Além dos casos comuns , implícitos ou expressos 
nes te Cont rato , nas Especificações e nas Leis Aplicáve i s à 
espécie, cabe exclus ivamente à CONTRATADA: 

I II 

a) Contra ir todo seu pessoa l , ob servar e a ss um i r 
o ônus decorr entes a t odas a s prescrições das 
Le i s Traba l histas e Previdênc i a Soci a l sendo 
a úni ca r esponsáve l pelas i nf r açÕes que come
ter ; 

b) Ressarc i r os dano s ou pre ju ízos causados ao 
CONTRA'I:ANTE e a terce iros em suas pessoas ou 
seus bens , ou ainda, que ocas i onar por omis -
são ou ação de seu pessoa l ou de pr epos tos . 

CLÁUSULA TE RCEIRA - P~~ZO 

3. 1 - ANDAHENTO DOS SERVIÇOS: 

O andamento dos serviços obedecerá as o rdens do 
CONTRATfu~TE . 

3. 2 - PRAZO E CONCLUSÃO : 

O prazo de conclusão concedido para total dos 
serviços é de 90 (noventa) dias consecutivos , contados 5 
(cinco) dia~ a pós a assintura deste Contrato . 

3.3- RECEBU!ENTO DOS SERVIÇOS: 

A Fiscalização, ao considerar conc luídos os ser
viços , comunicará o fato à au toridade superior , que através 
da Comissão de Recebimento, prov i denciará a lavratura do TeE_ 
mo de Verificação e Recebimento , caso estej a de acordo para 
aceitação definitiva. 

IV - CLÁUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO , PAGAt!ENTO E 
DOTAÇÓES : 

4. 1 - VALOR DO CONTRATO F. FORMA DE PAGAMENTO: 

Pela execução dos s erviços previstos , o CONTRA
Tfu~TE pagará a CONTRATADA a importânc ia não reajustável de 
Cr$: 100.725.788 (Cem MilhÕes s .~ tecentos e Vinte e Cinco Hi l Se 
tecentos e Oitenta e Oito Cruzeiros), valor do or çamento a~ 
presentado pela CONTRATADA, mediante a medição dos serviços 
realizados e aceitos pela CONTR~TANTE . O pagamento da Últi
ma parcela dos serviços , cujo valor não poderá ser inferior 
a 10% (dez por cento) do valor cont r atual , só será efetuado 
após lavratura do Termo de Verificação e Rece bimento e Acei 
tação Provisória ou definit iva pela Comissão de Recebimento 
e Aceitação. No ato da assinatura deste Contra to a CONTRA
TANTE concederá um adi antamento de 50% (cinquenta por cen -
t o) do valor contra tado . 

4.2 - DOTAÇÃO: 

Par a as de?pe sas decorrent es deste Contrato fi ca 
r ã empenhado o valor de Cr$: 100 .725.788 (Cem Mi l hÕes Se t e-: 
centos e Vinte e Cinco Mil Se t ecentos e Oitenta e Oi to Cru
zei ros) à conta dos serviços do GTFA com a Rubri ca Apoio a 
Superintendência de Navegação do Amapá - SENAVA, conforme No 
ta de Empenho n9 emitida em 

sos : 

V - CLÁUS ULA QUINTA - MULTAS 

5 . 1 - MULTAS: 

Este Cont r ato es t abelece multas nos seguintes ca 

a) Por dia que exceder ao prazo de conc lusão dos 
serviços : 0,3 (três décimos por cento) do va
l or contratual ; 

b) Por infrigência de qualquer outro dispos i tivo 
contratual : 0,3 (t r ês déc imos por cen to) do v~ 
l ar contratado . 

5 . 2 - RECOLHU!ENTO: 

Qualque r mu l ta i mpo s ta pe l a CONTRATANTE poderá 
ser desde logo deduz ida da caução ef etuada ou de c r édito da 
CONTRATADA , neste Órgão, caso depois de notificada, não re
colher a impor tânc ia correspondente à Tesoura ria do CONTRA
TANTE no prazo de 10 (dez) dias . 

VI - CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO OU SANÇÕES 

6 . 1 - POR ACORDO: 

Es t e Contrato poderá ser resc indido por mútuo a
co rdo dos contratante s atendida a conveniência dos serviços, 
r ecebendo a CONTRATADA o val or dos serviços exe cutado s_ , já 
deduzidos , caso ha j a , descontos por multas ou indenizaç~es . 

6. 2 - POR INICIATIVA DO CONTRATANTE : 

O CONTRATANTE t erá o dir~ito de rescidir o pre -
sente Cont r a to, i ndependentemente da ação , not i ficação ou in 
terpe l ação j ud i cial quando : 

a) A CONTRATADA 

a . 1) Não cumpr ir quaisquer de s uas obri gações co~ 
tratua i s; 

a . 2) Transfe r i r no t odo ou em partes os servi ços , 
sem prévia autor i zação do CO~TRATANTE; 

a . 3) Fal ir, entrar em concordata ou dissolver a 
f i rma ; 
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a .4 ) Deixar de iniciar os trabalhos de execução 
das obras sem justo motivo devidamente com
provado 5 (cinco) dias após a assinatura de~ 
te Contrato; 

a . 5) Rei ncidir em falta s ji punidas . 

b) Pel a reite ração de impugnação feita pe l a Fis
ca lização ou pelo CONTRATANTE, e ficar eviden 
ciada a má f é e/ou a incapacidade da CONTRATA 
DA. 

c) Paraliza r os serviços ou esgotado o prazo pa
ra a conc l usão da obra atê 30 (trinta) dias , 
sem motivos justificados . 

6. 3 - I NDENIZAÇÃO : 

No caso de rescisão por mútuo acordo não caberá 
a CONT R!ITA.DA nenhuma espéc ie de inden ização , ficando ai nda 
estabelecido que, mesmo nesse caso, o CONTRATANTE não paga
rá indenização devida pe la CONTRATADA por força da Legisla
ção Trabalhista. 

VT T - CLJ\.USUl.A SÊTU!i\ - E~!PREITADA 

7 .1 -DAS SUB- EHPREITAD/15 : 

Não poderá a CONTRATADA sub-emprei tar total ou 
parcialmente a cxecuçao dos Lrabal hos re l ativos aos servi -
ços em curso . 

VIII - CLÁUSULA OITAVA - ADlTlVO 

8.1 - ADITIVO : 

Poderá a CON'fllATAD;\ svl icitar ·\ditivo de tempo ou 
va lor , por serviços não prcvist"' . dcsd< ·· comprovados suas 
necessidades e autor i zados por rJ t ll ~tn s 1 l Or. 

IX - CLÁUSULA NONA - V I C['\<. L\ : 

9 . I - DA VIC~NClA DO CONTRATO : 

O presente CentraL.· :-.· rá v igêl' 
Publicação no Diár io Oficial C< rc>rr itór io , 

X - CLÁUSULA DÉCI~l/1 - FORO 

10.1 - FQRO : 

a partir de sua 
uc ral do Amapá . 

Para dirimi r as q\llc~toes decorrentes da execução 
deste Contralo , fica e l ei to o FOi•• dc·s ta cidade de Hacapá -
CapÚal do Território Fede ra l ,;, ,;:;•p :Í , n:lo obstante out r o dQ 
mic [ l io que a CONTRATADA v<'nl ·• ' " ' t ar, ao qual expressame.::_ 
t e r enunci<~ . 

E po r est:1rem j L.-. ·mbi u , contrntados de 
c l aram ambas as p.:1rtes nce iL! t ~ .1s c ic;Õcscst ... tih l~ 
cidas no presente Co nLr:l l'> bc>:· .)bs. ·: .. fielmente ou-
Lra s dispo s i çÕes regui:1··11·•H . ~n .:- ~ o 'i ~. ,·\to, firmando-o 
em 5 (cinco) vias de i g t; · ,-n r r.. · · LL'Or ;.~~!r . : o mesmo f i m, na 
pr esença de duas t cslcmu: "' ~ n l·. ' ··'' assinadas : 

Econ . \~:\LTE R Si LVA l'. 11 : •. • 

Co nLraL<lnte 

TESTH!Ii\lL\ ; : 

(, O N T H A T O 

TERriO DE CO:HRA TO QUE 
TI: RR LT(\1{ lO FEDERAL DO Ar L'' i'/\ 
OS 1-LNS :-JELE DECLAR,\i'OS . 

) . 

/ . J • ' ,:oc. 

\ ICE DE OLI\'EIRA 
1tada 

~~~ O GOVE RNO DO 
I L;• BANDE IRA, PAf~ 

O Governo ... > '• . • cítór io Federal do :,,:'" F<i, adian te deno-
minado simplcsmcnti.' t:OC\TRATANTE , nesLe alo representado por 
seu Governador, Senhor A:'\Nl !\AL BARCELLOS c a Firma E. R.Ban 
dci ra, CGC/NF . ~~ 04 .198 .081/0001 - 37 , estabelec ido à Av .RaT 

· mundo 1Uva rc>s !::; Costa , n9 779, Bairro Central, nes t a cida= 
de de ~lacapã, :loravante denominada simplesmente CONTRATADA , 
nes Le ato r epr esentada por seu Proprietá r io , Senhor EDIEL -
SON RODRT C:;t:s ilA.\DEIRA , acordam celebrar o presente Cont ra 
to , consoante as cláusul as e condiç6es seguintes: 

CLÁUSULA PRI~ffiiRA - DO FUNDAMENTO LEGAL : O presente Con 
trato foi e laborado com base no art. 18, ítem XVII do Decre 
to-Lei n9 411 , de 08 de janei r o de 1969, e homol ogação pelÕ 
Senhor Gover nador da Licitação a nível de Tomada de Preçon9 
004/85- CPL, de 25 de jane iro de 1985 . 

CLi'iUSULA SECUNDA - DO OBJETO: O objetivo do presente Con 
trato é a doação de urnas funerárias para o sepul tament o de in 
digentes que venham a f~lecer nas várias Un idades Hospitala 
res desta capital ou em seu domicí l io, desde que fique so = 
cial e economicamente comprovada a carência de recursos dos 
familiares do morto, para essa final idade . 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES: 

I - DO CONTRATANTE: 

a) Proceder atr avés de S.S.N . - Serviço Social Hédico da 
SESA, o l evant amento sócio-econômica da família do falecidq 

b) Comunicar à CONTRATADA at ravés da SESA a ocorrência 
de óbito de indigent e em suas Unidades Hospitalares, assim 
como, de pessoas carentes de recursos em seus domicílios; 

c) :O!ensalmente encaminhar à SEFIN, at r avés da SESA , os 
bolet i ns de atendimento pela CONTRATADA para efei to de paga 
ment a dos serviços pres tados, com base nas fa t uras emi tidas1 

d) Efe t uar o pagamento mensal dos serviços executadospe 
la CONTRATADA, tomando por base, para elaboração do recibo~ 
as informaçÕes contidas nos boletins encaminhados à SEFINpe 
la SESA, com o certificado de seu titul ar; -

e) Fi scalizar a execução dos serviços pela CONTRATADA . 

l i - DA CONTRATADA : 

a) Comunicar da ocor rência de óbito de indi gen t e nas 
Unidades Hospital ares ou de pessoas carentes de r ecursos em 
seus domicílios, a CO~TRATADA, tomará todas a s providênci as 
para o sepultamento, tais como: 

- remoção dp cadáver para a residência de seus família-
r es ; 

- preparação do corpo para sepultamento, incluindo des 
pesas com o Cartório (Certidão de óbito) e taxa de supulta. 
mente; 

- Confecção do caixão , com f~ndo inteir i ço e dev i damen
te forrado; 

- r eal ização do funeral . 

b) Remeter à SESA no fim de cada mes a fa t ura dos servi 
ços preparados, a fim de que a Secretaria de Saúde e l abore 
o seu llo letim e reme t á-o à SEFIN para o processamento de re~ 
pect ivo pagamento à CONTRATADA . 

CLAUSULA OUARTA - VALOR DO CONTRATO: Para realização do 
objctu do pre~ente Contrato, o CONTRATANTE alocará recursos 
na ordem de Cr $ - 36 .018 .000 (trinta e seis milhÕes e dezoi 
to mil cruzeiros), oriundos do Fundo de Part i cipação dosEs 
tados , Distrito Federal e Territórios ,Programa 1 37542S4 . 37~ 
Categor i a Econômica 3. 1. 3. 2.00 , conforme Nota de Empenho n9 
1599 , emitida em 21 de. feverei ro de 1985 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIG~NCIA : O prazo de vi gência do 
pr esen t e Contrato ê de onie ( 11) meses , contados de 19 de f e 
ver e iro de 1985 a 31 de dezembro do mesmo ano. 

CLÁUSULA SEXTA- DA PUBLICAÇÃO: O presente Cont r ato se
ra publicado no Diirio Oficial do Território, dent r o do pr~ 
zo de vinte (20) dias , contados a partir da data de sua as
sindtura . 

CLAUSULA Sf.TH!i\ - DA PRORROGAÇÃO, NODIFICAÇl.O E RESCI -
SÃO : Mediante assentiment o das partes contr at ant es , o pre -
sente Contrato poderá ser modificado ou prorrogado mediante 
Termo Adi t ivo ou rescindido de pleno direito por inadimpl e
me ·~ to de c;c''· isquer de suas cláusulas e condições, por mot i
vo de conveniência ou por mútuo acordo entre as partes con
tratantes , independentemente de ação , notificação ou inter
pelação judicial. 

CLÁCSCLA OITAVA - DO FORO : Fica eleito o Foro da Comar
ca de '~acapá, com exclusão de qualquer ·outro, por ma i s pr i 
vile~ i Jdo que seja , para dirimir qualquer dúvida surgida du 
r anr . ~ v i gência do presente Cont r a to. 
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E, para validade do que ficou estipulado pelas 
contratantes, lavrou-"se este Contrato em cinco (05) 
igual teor e forma,para o mesmo fim de direito, na 
ça de duas (02) testemunhas abaixo firmadas. 

Macapá (AP) , 04 de março de 1985. 

ANNIBAL BARCELLOS 
CONTRATANTE 

EDIELSON RODRIGUES BANDEIRA 
CONTRATADA 

~furiland A. Duarte 
TE STEMUNHAS: He ire Jane Hot ta 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DOS TERRITORIOS 

Território Federal do Amapá 

Juiz de Direito da Comarca de Hacapá 

parte s 
vias de 
pr esen-

EDITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE 15 DIAS , NA "FOR}fA ABAIXO : 

O DOUTOR D0GLAS EVANGELISTA RM!OS , HH. J UIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIHINAL DE HACAPÁ, TFA, NA FORHA DA LEI, ETC . . . 

Faz saber a todos os que o presente Edita l com prazo 
de · 15 dias virem , ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trânsmites um processo em que é acusado:EU 
NICE CRUZ DOS SANTOS , brasileira , natura l de Breves-Pa; sol 
te ira , sem profissão, filha de Apolinário da Costa Cruz e 
de ~!a ria de Nazaré dos Santos, como incurso no art9 129, § 

69, item IV do CP . 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste J uízo cert i f i 
cado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo possí~ 
vel c itá-lo pessoalmente, citá-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo , no edifício do forum desta Comarca, sito à Av . 
Amazonas, n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Jucá, nes 
ta cidade, no dia 10-Haio-85, às 13 :00 horas, a fim de ser 
interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos ult e
riores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pe
na de revelia . Para conhecimento de todos é passado o pre -
sente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costu 
me . Dado e passado nesta cidade, aos treze dias do mes de 
março de hum mil novecentos e oitenta e cinco . Eu , Manoel 
Januário da Silva, Diretor de Secretaria da Vara Criminal , 
subscrevo. 

D0GLAS EVANGELISTA Rfu~OS 
Ju iz de Dire ito 

EDITAL DE CITAÇÃO, COH O PRAZO DE 15 DIAS, ~A 

ABAIXO: 
FORHA 

O Doutor DOGLAS EVANGELISTA RM!OS , ~ill . JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRH!I NAL DA CO~!ARCA DE ~IACAPÁ, TFA, NA FORHA DA LEI 
ETC ... 

Faz saber a todos os que o presente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juí
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusado: HA
RIA ONEIDE PEREIRA DE BRITO , v. "NEDICA", brasi le ira, sol
teira, sem profissão, filha de Ra imundo Pereira e de Raimu~ 
da Pereira Brito, como incurso no art9 129, § 29, Ítem IV 
do CPB. 

E, como tenha o Oficial de Justiça deste Juízo certifi
cado não o haver encontrado nesta Comarca , não sendo possí-· 
vel citá-lo pessoalmente, c ita-o pelo presente a comparecer 
neste Juízo, no edifício do forurn desta Comarca, sito à Ave 
nida Amazonas , n9 26, esquina com a Rua Cel. Coriolano Juc~ 
nesta cidade, no dia 10-~AI0/85, às 13:00 horas, a f im de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notificado dos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o pr~ 
sente Edital, cuja 2a . via ficará afixada no lugar de costu 
me. Dado e passado nesta cidade, aos treze dias do mes de 
Narço de hum mil- novecentos e oitenta e cinco . Eu, ~!.<\NOEL 

JANUÁRIO DA SILVA, Diretor de Secretaria da V. Criminal 
subscrevo . 

DOGLAS EVANGELISTA RM!OS 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO , CON O PRAZO DE 15 DIAS , NA 
ABAIXO: 

FORHA 

O Douto r DOGLAS EVANGELI STA RM!OS, rfrl . JUIZ DE DIREITO 
DA VARA CRIH~NAL DE ~IACAPÁ, TFA , NA FORt·IA DA LEI , ETC ... 

Faz saber a todos os que o pr esente EDITAL com prazo de 
15 dias virem , ou dele tiver em conhecimento , que neste J ui
zo corre seus trânsmites um processo em que é acusada : Ko\
RIA DE NAZill CAETANO DE LIHA , br asile ira , casada , comerci
ante , fi lha de ~illnoel Raimundo Sales e de Emília Caetano Sa 
les, como incurso no art9 129 do CPB. 

E, como tenha o Oficial de J~stiça de ste Juízo certif i
cado não o have r encontrado nes ta Comarca, não sendo poss í 
vel citá-lo pessoal men te, cita- o pe l o presente a comparecer 
neste Juízo, no ed i f í cio do forum desta Comarca, s ito à Ave 
nidae Amazonas , n9 26 , e squina com a Rua Ce l. Cor iolano Ju~ 
cá, nesta cidade, no d ia 20-~!AI0/85 , à s 13:30 horas, a f i m 
de ser interrogado, pr omover sua defesa e ser notif icado dos 
ulteriore·s termos do pr ocesso, a que deverá comparecer , sob 
pena de revel ia . Para conhecimento de todos é passado o pr~ 

· sente Edita l , cuja 2a . via ficará afixada no l ugar de costu 
me . Dado e passado nesta cidade, aos quatorze dias do mii 
de Harço ·de hum mil novecentos e oi tenta e c i nco . Eu ,Manoel 
Januário da Si lva , Dj_retor de Secretaria da Vara Cr imi -
nal, subscrevo . 

DOGLAS EVANGELISTA RM!OS 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, 
ABAI XO: 

COH o PRAZO DE 15 DIAS ' NA FORHA I 

O Doutor D0GLAS EVANGELISTA RM!OS, HN. JUIZ DE DIREI
TO DA VARA CRIHINAL DE ~IACAPÁ, TFA, NA FO~~ DA LEI, ETC ... 

Faz saber a todos os que o pr esente EDITAL com prazo de 
15 dias virem, ou dele tiverem conhecimento , que nes te J uí
zo corre seus trãnsmites um processo em que e acusado : CAR
LOS ALBERTO DA TRINDADE, vu l go "CARLINHO", brasileiro, . so l
.te iro, braçal, filho de Noacir de Almeida e de Naria Dioní
zia da Trindade, como incurso no art9 129 do CPB . 

E, como tenha o Oficial de j us t i ça deste Juí zo certifi
cado não o have r encontrado nesta Comarca , não sendo poss í -
vel cit~-lo pessoalmente, cita-o p~Jo pr~~Pnt~ a ~omp~rPcer 
neste Juízo , no edif í cio do forum des ta Comarca , s ito à Ave 
nida Amazonas, n9 26 , esquina com a Rua Cel . Coriolano Juc~ 
nesta cidade, no d ia 1 0-~!AI0/85 , às 13 :30 horas , a f im de 
ser interrogado , promover sua de fe sa e ser notificado dos 
ulter iores termos do processo, a que deverá comparecer , sob 
pena de revelia . Para conheci men to de todos é passado o pr~ 
sente Edital, cuja 2a . via f i cará af ixada no lugar de costu 
me. Dado e Passado nes t a cidade , aos treze dias do mês de 
1-furço de hum mil novecentos e oiten t a e cinco . Eu , Nanoe l 
Januário da Silva, Diretor de Secretaria da Vara Cr i minal , 
subscrevo . 

DôGLAS EVANGELISTA RM!OS 
Juiz de Direi to 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÜSTRIAS EXTRATIVAS DO 
T. F. DO AHAPÁ E ESTADO DO PARÁ. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Com base no Art . 612 da CLT e Estatuto do Sindicato,con 
vocamos todos os empregados da CAULIM DA ~!AZONIA S.A- CADAM 
integr antes da categoria econômica em que são r epresentados 

·pelo Sindica t o dos Trabalhadores nas Indústria s Extrativa s 
do Território Federal do Amapá e Estado do Pará, i nter ess a
dos no Reaju ste Salarial , com vi gência a partir do d ia 1'? de 
maio de 1.985 , para toma rem parte na reunião de Assembl é ia 
Geral Extraordinária , a rea lizar - se no dia 29 de março de 
1985, na De l egacia do Sind i cato , localizada em Hunguba-ffon
te Dourado, às 19 :30 horas, em pr i meira convocação ou às 
20 :00 ho ras em segunda e últ i ma convocação , para tratarem 
da seguinte : 

ORDEH DO DIA: 

a) Leitura do Edital de Convocação; 

b) Discussão da base do Rea juste Salarial, a ser conce
dido pela empresa Caul im da Amazônia S. A; 

c) Pode r e s à Diretor ia para fazer Acordo e suscitar dis 
sídio coletivo. 

r~capá, 21 de mar ço de 1.985 . 

JOS~ JACY RI BEIRO AIRES 
PRESIDENTE 

CPF: 00 1.350 . 382-00 


	

