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iillii!IST~RIO DO I NTERIOR 
TERRITÚRI O FEDERAL DO AMAPÁ 

DECf1ETO (E) Nº 0004 de 17 de março de 1987 

O Gove rnador do Ter ritório Feder al do Amapá , usando das 
atribuições que lhe são confe r idas pe l o ar tigo 18 , Ítem II, 
<jo Decreto- Lei nº 411 , de 08 de j anei r o de 1969 , e o que 
dispÕe o Decreto Federal nº 67, 3Ll7 , de 0 5 de ou t ubro de 
1970 . 

RESOL,;E: 

Art . ) Q -Fico homologada a resolução nº 001 /87 

COTEOEC/II.P , de 17 de mar ço de 1957 , do Comissão Te rri tol'i
a l, de Defesa Civil declarando "81. t uação de Emer gência" em 
Ó>'ea s dos muni cÍpi os de Oi.a poque , Calç oene, Amapá e Maca
pa que· fic Di"'am isoladas por vias · ter.cestre ,' · em cons equen-' 
c i a _de incensas chuvas na r eg i ão . 

Art . 2g - Este Decreto entr~ em vigor a parti r da data 
de s ua publicação , revo;:Jadas as dis posiçÕes em contrár io . 

P/\LfiCID DO SETE'~TRIÃJ I em Maca pá I 17 de março de l 9G? I 

99º de Rap<Íblica e 449 da Cr i ação do Terr itór io Fede ra l âo 
Amapá . 

J ORGE 'JOVA OI'. COS I.A. 
Governauor 

\ii:~r STtRID DO INTERIDR 
l"ERRTTÓRIO FEOERf'L DO .A.MAPÁ 

DECRETJ (P) Ne 0150 de H de março de 1987 

O Governador po Terr:i tÓrio Federa l do Ama pá , usa ndo das 
aLrillui. çÕes _q.ue. li1a."são · ~on feridas palo ·~rti~o, .,ia , ú .e.m II ,
de Oecr·eto-Lei nº. _<:11? _de_,_ps de j aneiyo de 19691 e tendo em 

Dr. 
Auditor do Governo do Território 
JOSÉ VERÍSSU!O TAVARES 

·Secretário de Educação e Cultura 
Prof . JOÃO BOSCO ROSA FERREI RA 

Dr . 

Dr. 

Dr. 

Secretâ=io de Agricu l tura 
JOÃO ALBERTO RODRI GUES CAPIBERI BE 

Secr etário de Segurança Pública 
JOÃO FERREIRA DOS SANTOS 

Sec re t ário de Saúde 
ANTONIO CARNEIRO JUNIOR 

vi s ta o que cons ta do OFÍci o nº 124/87- SESA . 

RESOLVE: 

Au torizar ~'J TONIO CARNEI RO JÚNIOR, Secre tário de SaÚde 

do Governo des t e TerritÓrio , MARIA NILZA RODRI GUES MACHADO 
Chef e da Coordenadoria Se tor i a l de Planejament o e AMIRES 
FUSCO DA SILVA , Médica , Chefe da ClÍnica de Dermatologia 
Sanitá r i a , a via jarem de Macapá, s ede de suas ativi dades , 
até Cayane - Gui ana Francesa , a fim de participarem como 

r epr esen t an t es , des t e TerritÓr io , de Encontro de Frontei
ra s obre Malária , Dengue, Febre Amarel a e AIDS, no perÍodo 
de 12 a 16 de março do ano em curso . 

Macapá-AP, em 11 de março de 1987 , 99º da RepÚblica 
4 49 da Cri ação do Te rritÓrio Federal do Amapá . 

' . . JORGE ·NOVA DA ' COSTA" '· 

, Gov>'rnador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
. TERRITÚRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

.~ ~ . . /. " . . --~. . • t. :; . 

;. DECRETO ( P) Nº 0;1.52 de 14 de .mar ço de 1987 

e 

::: O Gove rnador do Território Fede r a l do ·Ama pá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo a rtigo ia , ítem II , 
do .Decreto-Lei nº 411, de 08 de j a <:Jei ro dEi 1969. 

RESOLVE : 

' Desi gnar JOÃO ALBERTO RODRIGUES ~APIBERIBE , Secretári o 
de:· Agricul t ura do Ter r i t ório Feder a l do Ama pá , para repr e
s eQ tar- me e ao Governo do Amapá , nas cerimÔnias d e posse do 
Governador e l e i t o do Es t ado do Pará , Sen ador HELIO GLJi:.""I RDS, 
nos ''di as 14 e 15. de .mar ço do corrente ano . , :;; ' 

·~ ...... . · · · · .,:. ·:./~.;·~~· .. _:-· · .... ~ .. ·-~· ·: · . 



Macapá, 24-03-87 

pa Criação do TerritÓr.io Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISrtRIO DO INTERIOR 
TERRI TÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

.. · 
DECRETO (P) Nº 0153 de .17 de março de 1987 

O Governador do Ter r itór i o Federal do Amapá , usando das 
atr i buiçÕes que lhe são, ccii1fe~_das pelo artigo ·18, ítem II , 
do Decr eto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969. 

RESOLVE : 

·-
Designar ALFREDO AUGUSTO RAMALHO DE OLIVEIRA, Secretá-

r io de Governo de Pl anejãment6 e Coordenação, para · exercer 
acull)tilativamente , em substituição, o cargo .de Governador do . 
TerritÓrio Federal do Amapá , durante o impedimento do r~s
pec ti v~ ti tu lar que viajará às cic!ades de BRASÍLIA-DF :e Rio 
de Janeiro-RJ, no perÍodo de 18 a 26 de março do corrente 
ano , a fim de tratar assunto~ de interesse da Administra 
ção Alnapaense . 

Macapá-Ap, em 17 de março de 1987, 992 da RepÚblica e 
442 da Criação do TerritÓrio Federal do Amapá. 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTfRIO 00 I NTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

MINISTfRIO DO INTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 

. DECRETO (P} ,Nº 0155 de 18 de março de 1987 

Pág . 2 

O Governador do Território Federal. do Aníapá, usando das 
atribuiçõe~ que lhe são conferidas' pelo artigo· i8, ítem II, 
do: Õecreto'-Lei n~ 411', de 08 de j aneiro de 1969 . 

ÀESOL:VE : 

_; :~ Des~gQar LEANDRO ALVES PAI VA FILHO, Sub- Chefe Civi l do 
Gabinete do Governador, CÓdigo DAS-101 . 1, para exercer acu
mula~ivamente , em substituição o cargo de Chefe do Gabine
te do Governador, durante o impedimento do se~ titular, no 
perÍodo de 19 .'a 26/03/87 do corrente ano . 

' Macápá~AP ; em 18 de março de 1987 , 992 da RepÚblica e 
442 da C~iação do TerritÓrio Fe~eral do Amapá . 

_f 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRIO DO IN TERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL 00 Ai:OAPÁ 

DECRETO ( P} Nº 0155 de 18 de março de 1987 

O Governador do Terri tótio Federal do Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são conferidas pelo artigo 18 , Ítem II , 
do Decreto- Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar BERNARD~ RODRIGUES DE SOUZA , Secretári o de Fi 
nanças, NESTLERINO DOS 6A~TOS VALENTE , Secretário de Pro~ 

DECRETO ( P) N2 0154 de -18 de mar~o de 1987 ção Social, CHIKARITO FUJISHIMA , Chefe da Divisão de Arti-

• • culação Municipal e JGSt CARLOS MENDES J ACOUD , SociÓlogo , 
O Governador do Ter~furio Feder~ do Amapa , _usando das ··.··téénicos :.do -Departamento de Planejamento da SEPLAN, · pa-ra 

a t ribui çÕ!ls que lhe são conferidas ~elo artigo 1~, Ítem II • viajar de M(l_capá_ sg9e de suas atividades_, até a cidade de 
do Decreto-Lei n2 411, de 08 de janeiro de 1969. Rio Branco, Estado do Acre , a fim de participar da reunião 

RESOLVE: 

Designar ELFREOO FtUX TÁVORA GONSALVES , Chefe de Gat3_:!:: 
nete do Governador , GÓdigo DAS-101.2, para vi ajar de Maca
pá , s ede de suas atividades ,- até as cida~es de Rio de Ja
neiro ( RJ) de 19 a 21 e Bras í lia-OF , n'o perÍodo de 22 a 26 
de março do corrente ano, a · fim de tratar assuntos de inte 
ressa da Administração Amapaense . 

Macapá-Ap, em 18 de marÇo ·de·l987 , 992 da RepÚblica e 
442 da Criaçáó do Território Federal ' do Amapá . 

J ORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

de Asse~sores dos Governadores da AmazÔnia ~isando a cons
tituição do Ins ti tu t o Superior de Estudos da AmazÔnia ( SESA} 
e Estudo do Plano de Qesenvolvimen to Integrado d?:AmazÔnia , 
no perÍodo de 23 a 26 de março do corrente . .. 

Macapá- AP, em 
44Q da Criação do 

18 de março de 1987, 99º da RepÚblica e 
Território Federal do Amapá. 
JORGE NOVA DA COSTA 

Governador 

MINISTtRIO DO INTERIOR 
TERRITÓRIO FEDERAL 00 AMAPÁ 

DECRETO (P} NQ 0157 de 18 de m~rço de 1987 

O Governador do Terr itório Federal do Amapá, usando das 
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atribuiçÕes que lhe são conferidas pela arti go 18, Ítem II, 
da Oecr·eta-Lei nº 411 , de 08 de janeiro de 1969 , 

RESOLVE: 

Designar BERNARDO RODRIGUES DE SOUZA, Secr etária de F! 
nanÇas da Governa deste TerritÓrio, para viajar d~ Macapá , 
sede de suas atividades até a Cidade de Belém-PA , a fim de 
tratar de assuntas de inter esse da Administração na perío
do de 19 a 20 de março da c·arrente ano . 

Macapá- AP , em 18 de março de 1987 , 99º da RepÚblica e 
44º da Criação da TerritÓrio Federal da Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

MINISTtRI O DO INTERIOR 
TERRITÓREl FEDERAL DO AMAPÁ 

DECRETO (P) Nº 0158 je 18 de março de 1987 

O Governador da TerritÓrio Federal da Amapá , usando das 
atribuiçÕes que lhe são :anferidas pela artigo 18, Ítem II, 
da Oecr8ta- Lei nº 411 , ·dg 08 de janeiro de 1969 ; 

RESOLVE : 

Designar IRANILDD TRINDADE PONTES , Assessor , 
OAS-102 .1, da SEPS , para exercer acumulati vamente , em subs 
ti t ui çãa , a carga de Secretária de Promoção Social da Go
verna deste TerritÓrio , durante a impedimento da respecti
va titular , par motiva de viagem, na perÍodo de 23 a 26 de 
março da corrente ano . 

~·.'lacapá-AP, em 18 de março d·3 1987 , 99º da RepÚblica e 
44º da Criação da Terri t Ório Federal da Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gavel'nadar 

CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMEN TO 

O Oficial da cartario civil desta cidade de Macapá-TFA
RepÚbl ica Federa t iva da Brasil , faz saber que pre tendem se 
casar : MANOEL ARAGÃO PEREIRA com ALDA CARDOSO SANTA ROSA , 

Ele é Filha de Raimundo da Silva Pereira e de Domingas 
Aragão Pereira. 

Ela é Filha de Raimundo Santa Rasa e de Alice Cardoso 
Santa Rasa . 

Quem souber de qualquer impedimento legal que as iniba 
de casar um com a outra , acuse-os na f orma da Lei . 

Macapá - 10 de março de 1987 

DIMCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 

CARTÓRIO JUCÁ 
PROCLAMAS DE CASA~Y',EN TO 

O Oficial da car ta r io civil dest a cidade de 'IAacapá-TFA
RepÚblica Federativa do Brasil, faz saber que pretendem se 
casar : ANTONIO LACERDA DE SOUZA com NELCY DOS SANTOS OUTRA 

í::le é f ílho é12 José Dantas de Souza e de Maria Lacerda 
de Souza . 

Ela é filha de Luiz Pereir; Dutra e de Maria de Nazare 

das Santas. 

Quem souber de qualquer impedimento legal que as iniua 
de casar um com a outra, acuse-as na forma da. Lei . 

Macapá - 20 de março de 1987 

HELENISE. R, DA C. TORRES 
Escrevent e Autorizada 

CARTÓRIO J UCÁ 
PROCLAMAS DE CASAMENTO 

O Ofi cial da cartaria civi l desta ci dade de Macapá- TFA
RepÚblica Federativa da Brasil, faz saber que pretendem se 
casar: MARLON NASCIMENTO PINTO com MARI A RAIMUNDA DA CON
CEIÇÃO SOUZA . 

Ele é filha de Maria da Carmo Nasci mento Pinta 

Ela é fi lha de Raimundo Ferreira de Souza e de 
das Anj os da Conceição. 

Maria 

Quem souber de qualquer impedinenta legal que as iniba 
de casar um com a outra, acuse- os na forma da Lei . 

Macapá - 20 de março de 1987 

DIRCE SENA DE ALMEIDA 
Tabeliã Substituta 

SECRE TARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

CON TRATO Nº 006/87 - SEPLAN 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO TERRITÓRI O 
FEDERAL DO AMAPA E A COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA
CEA COM A INTERVENI~NCIA OCI SECRETARIA DE PLANEJA~ENID E 
CDCi'lDENAÇ.lío - SEPLAN PARA OS FI NS NELE DECLARAOOO , 

O Governa da · TerritÓrio Federal da Amapá, representad·a 
pela seu Governador , Senhor JORGE NOVA DA COSTA, dora~:~ante 

denominada simplesmen te GOVERNO e a Companhia de El etrici
dade da Amapá- CEA , _Sociedade Civil , com f ins lucrativos , 
com sede e Fora nesta cidadeti de :.:acapá , capital da Terr i 
tório Federal do Amapá , inseri t a no CGC/MF, sob a nº 05, 
965. 546/0001- 09, neste ata r epresentada por seu Diretor 
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P~esidente, Senhor NILDE CECILIANO SANTIAGO, doravante de
nomi nada simpl esmente CEA , com a interveniência da Secre -
taria de Planejamento e Coordenação, neste ato represen ta
da por seu titular, Senhor ALFREDO AUGUSID RAMALHO DE OLI
VEIRA , resolvem de comum acordo celebrar o presente Contr~ 
to na Forma das Cl áusulas e condições seguin t es: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O~FUNDAMENTO LEGAL : O presente Con
trato encontr a respaldo l egal no que dispÕe o item XVII do 
Art. 18 do Oecr~to-Lei n2 411 , de 08 de Janeiro de 1969 , 
combinado com o Art . 23, inciso IV, do Decreto- Lei nº 
2 , 300 de 21 de novembro de 1986. 

CLÁUSULA .SEGUNDA - DO OBJETIVO : O presente Contrato tem 
como objetivo a implan~ção da Rede de Distribuição de E
nergia el étrica ·para atender a iJOpulação do Bairro do Bu
ri tizal, á~ea denominada MUCA, de acordo com o Plano de 
Apli c::iÇão, que passa a 'fazer parte i ntegrante deste Instru 
menta . 

GLÁUSULA TERCEIRA - bAs OBRIGAÇDES: 

I - DO GOVERNO : 

a) Transferir à CEA os recursos na o.rdem de Cz~; ....... . 
4.a2D.OOO ,OO (Quatro Mili")Ões e Vinte f'il Cruzados) , pan; 
atender o objetivo previsto na Dláusula Segunda, deste I ns 
trumento . 

b) Fiscalizar a evecução dos objeti vos do presente Con -
tra to através do PI MEB', desta Secretaria de Planejamento , 
visando obter máxima eficácia dos recursos aplicádos . 

II- DA CEA : 

a) Empregar os r ecursos transfer idos pelo GOVERNO, de a~ 
~ardo com o.que estabelece a Cláusula Segunda deste Ins
t rumento e Plano de Aplicação; 

b) Fornecer e faci litar os el ementos necessários para 
que o GOVERNO , através da SEPLAN p~ssa acompanhar a execu
çao do presente Contrato ; 

c) Enviar ao GOVERNO , com a ·p·er iodicidade que este de
terminar , todas as in formações que .venham a ser solicita ~ 
das sobre a execução do presente Contni.'to; 

d) Prestar contas ao GOVERNO, conforme determina a Cláu
sula Sétima deste instrumentá . 

. ' • ., 

. CLÁUSULA QpAR!A -: DA ÔOTAÇM :' As ~espesas decorrentes da 
assinatura .do pré'sente Contratà serão. da ordem de Cz$ .... 
4.ceo .ooo,Óo (g,uatro MilhÕes e Vinte Mil Cruzados) ·sendo 
que o valor de CzS 1 .000 .000 , 00 (Hum Milhão de Cruzados)já 
foram empenhados e, corr~rão à conta do Programa de Traba
lho 03 .0904a2.005, sub--projeto Desenvolvimento Regional , 
fonte FPE. Elemento de 'Despesa 4. 1.3 .8 .3 .1. 00 , Nota Orça - · 
mentária n2 863 , emitida em 25 de fevereiro 87, e o restan 
te será empenhado posteriormente , não n~cessariamente ~ 
mesma fonte . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇ~O DOS RECURSOS : Os recursos 
já .empenhados e destinados ao inicio da execução _do· obje -
tivo previs to na Cláusula Segunda , no valor de Cz$ . , . .... 
l . Ooo .c ; o,oo (Hum Milhão de Cruzaoos) logo apÓs a assi na -
tura deste instrumento de Contrato , restando CzS , ..... . . . 
3 .020 . El00 , 00 (Três MilhÕes e Vinte Mil Cruzados) , que se
rão repassados .posteriormente . 

CLÁUSULA SEXTA - DO. DEPÓSITO DOS RECURSOS: Os recursos 
que por força do presente instrumento, a CEA receber, se
rão depositados em conta especial , a ser movimentada pela 
CEA , obrigando- se a enviar ao ~OVERNO extra to de contas e 
fazer constar nos diversos documentos de suosprestaç.ões de 
conta s, o nome do sacado , os valores e a s datas das emis -
SÕes dos cheques , a quem foram paga s as-impor tâncias . 

CLÁUSULA stTIMA- DA PRESTAÇJ\o DE CONTAS: A CEA , presta,.. 
rá contas da aplicação de recursos r ecebidos à Secret~ria 

de Finanças~SEFIN, no máximo 30 (TRINTA) dias apÓs o tér 
mino da vigência do presente Contrato . 

ClAUSULA OI TAVA - DA VIGtNCIA: O presente Contrato terá 
sua vigência a partir da data de sua ' assinatura e vigorará 
até o dia 30 de maio de 1987. 

CLÁUSULA N~~ - DA PUBLICAÇ~O: O presente Contrato será 
publicado no Di ário Oficial do Governo des te TerritÓrio 
no prazo de 20 (VINTE) dias , con tados a partir da data de 
sua assinatura . 

CLÁUSULA ctCIMA - Qll. VINCULAÇJ\o DE PESSOAL: Será direta
mente vinculado e 5ubordinado a CEA , o pessoal que a qual
quer título for utilizado ·na execução dos serviços de que 
trata este instrumento , não tendo com o GOVERNO, r·ela;.ão 
jurÍ dica de qual quer natureza . 

CLÁUSULA DÉCI~~-PRIMEIRA - DA MODIFICA~O, PRORRDGAÇ~O E 
RESCISII:O : Mediante assentimento das partes contratantc.s , o 
presente Cont r ato poderá ser modificado ou pror rogado, me
diante Termo Aditivo, ou resci ndido de pleno direito, por 
i nadimplemento de quaisquer de suas r.1áusulas e condi çÕes, 
por motivo de conveniência ou por mútuo acordo entre as 
partes contratantes, inqependentemente de ação, notifica 
ção ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA OCCIMA--SEGUNOA - DO FORO: Fica eleito o Foro da 
Circunscrição Judiciária de Macapá , Capital do TerritÓrio 
Federal do Amapá, para dirimir toda e qualquer dÚvida o
riunda dos termos do presente Contra t o, com exclusão de 
qualquer outro, por mais _privilegiado que seja . 

E, por estarem assim,justos e con t ratados, firmam o pre
sente instrumento de Contrato , em 05 ( cinco) vias de içual 
teor e forma, para o mesmo f im de direito, na presença de 
02 (duas) testemunhas abaixo assina dos . 

Macapá , 27 de feverei r o de 1 .987. 

JORGE NOVA DA COSTA 
GOVERNO 

NILOE CECILIANO SANTIAGO 
CEA 

ALFi1EOO AUGUSTO RAI.'ALHO DE OLIVEIRA 
SEPLAN 

TESTEMUNHAS : IlegÍveis 

SECRETARIA (): PLANEJAV!ENTD E CDDRDENA~O 

CONTRATO NQ 006/87 - SEPLAN 

PLANO DE APLICAÇ~O 

Plano de Aplicação de recursos t ransferidos pela GTFA à 
Companhia de Eletr~cidade de Amapá - CFA, pnra fazer face 
a sua parti~ipação. no Contrato n2 006/87- SEPLAN . 

NA T. DE DESPE.SA I DISCRIMINAÇM VALOR 

4. 1.3.0 .3 .1 . 00 OBRAS E I NSTALAÇOES 

- Implantação de Rede de 
Distribuição de Energia Elé 
trica na área denomi nada 
"MUCA" do Bairro do Buri t i -
zal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .a?O .OOO,OO 

Total .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 4 .020 .000 , 00 

Import a o present e Pl ano de Aplicação no cus to global de 
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Cz$ 4 .020 . '100,00 (Quatro MilhÕes e Vinte Mil Cruzados) . 

Ma capá, 27 de fevereiro de l. 987. 

JORGE NOVA DA COSTA 

GOVERNO 
NILDE CECIUANO SANTIAGO 

CEA 
ALFREDO AUGJSTO 1-!AMALHO DE OLIVEIRA 

SEPLAN 

MI - COVEf.NO DO TEP.Jl.ITÓP.IO FEDEP.AL DO ftc:lt.PÁ 

SECRETARIA o;;; !'P.ü!!OÇÃO SOCIAL 

CONTP.ATO N'? 007/87 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEB!Wl O ÇOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A~L\PA, ATRAVIÔS DA SECRETARIA DE PP.ONOÇÃO SOCIAL 
E A FI~!A A. L. D. B ~íONTEIRO - SANECO>l - SANE~fl:'ITO E CO!ItR
CIO , PARA OS Fl!'<S NELE DJ:CLAP"\DOS . 

O Governo do Território Federa l do Ar,lapá , a través da 
Secretari a de Promoç~o Soc i al , neste ato repr esentado pelo 
seu ti tu lar, Senhor NESTLERINO DOS Si\1\TOS VALENTE, daqui 
em diante denominada s i mplesmente CONTRATAJ'IJTE e a Firma 
A. L. D. B. ~!ONTEIRO - SANECO~l - SANEA:·!EtlTO E COafP..CIO , CGC 
( '11') n9 04 .170 .825/0001-05 , estabelecidll :i f.." . rfendonÇ·a Jú 
nior , 154 , neste ato r epresentada por sua proprietária AN:
DREA LUI ZA BENTES ~ONTEIRO, portadora da Carte ira de Iden
t idade n9 81 . 658 - Ap - 29 via e CPF de n9 041. 791.882-87, 
adiant e de nominada simplesmente CONTRATADA, mediante as 
c láusulas e condiçÕes seguintes : 

CLÁliSULA PRl?'tE IRA - DO FUNDAC'rENTO LEGAL : O !)resente r.on 
trato encontra respaldo no art . 18, item XVI1 , do Decre to:
Lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 , no art . 20, i nciso 
li , do Decreto-Le i n\' 2 . 300 , de 21 de noveMbro de 1986 , coM 
binado com o Dec rc[Q Governamen tal do GTFA ( N) n9 0019 , de 
20 de l'laio de 1986 e TarJada de Preço n9 001/87 - CL/SF.!'S . 

CLAUS ULA SEGUNDA - DO OBJETIVO : O objetivo do presente 
Contrato é a execução pela CONTFJ\TADA, em regilJle de pres
taç~o de serviços de manutenção e reparos do sistema hi 
dro- sani t ário de r ede física da Secretaria de Promoção So
ci al e suas Un idades Administrativas localizadas nos muni
cípios de ~!acapã , ~lazagão e Amapá, conforme relação dos 
prédios , que fica fazendo parte integrante deste Ins trumen 
to . 

CLÁUSULA TERCEIRA -- DESCRIÇ},O DOS SER\'IÇOS : . Os servi -
ços s er ão executados da segu inte forma: 

a) Limpeza , remoção de entulhos , desobstrução , recupe
raçao t otal ou parcial de rede predial de esp.oto sanitá 
rio; 

b) Limpeza , remoç~o de entulhos , desobst rução dos equi 
pamentOS e das instalaçÕes sanitárias , tai s C01".0 : vaSOS sa 
nitários , bidês , caixas de descarga , lavatórios, pias , ra:
los dos banheiros, t anques de lavagens , caixas de inspe -
çao e caixa s rle gordura; 

c) Sub s tituição e/ou r ecureração dos equipamentos e 
ins talações sanitárias constantes da le tra anterior, quan
do considerados inserviveis , assim julgados pelo parecer do 
r esponsável t écnico pela execução dos serviços, objeto des 
te Contrato; 

d) Limpeza e remoçio das fossas, tanto 
abs·orventes , mantendo o níve l dinâmico dos 
não ultrapassarem o limite de tol erância; 

biol ógicas como 
meS!'lOS, rara 

~) Assis t ência t~ cni ca integral na rede ~r~dial de a
basteciment~ d ' igua, incluindo limpeza, recu~eração se ne
cessário; 

f) Limpeza e desinfecção per i ódica das caixas d ' água e 
das cisternas l ocalizadas nos ci t~dos imóveis . 

CLÁUSUL,\ QUARTA - DOS ~IATERI!)IS E EQUIPA!!E!'/TOS: .Os ma
ter iais e equipamentos a serem utilizados na execução dos 
serviços aqu i contratados, se ri~ de inteira rcsponsabili -
dade da CONTRATADA. 

CLÁUSU)..j\ QUIN·1,\ - DO PESSOAL : A COl'<'TRATADA deverá uti
l~zar mão-~e~obra quali f i cada e devidamente habi litara, em 
numero suflclente , visando maior eficiência , na execução 
'dos serviços. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FlSCALIZAÇÃO: A fiscali zação dos 
serviços s!!rá feita pelo DAA/Seção fe Serviços Gerais da 
SEPS que deverá apresentar mensalmente relatór i os circuns: 

taciados i Divisão de Administração da SEPS das atividade! 
da CONTRATADA, podendo .inclusive exi gi r o afastamento de 
qualquer empregado ou preposto que não mereça conf.iança ou 
embargue a fiscalização, ou se conduza de modo inconveni· 
ente ou incompatível com o exercício das funções que · lhe 
forem atribuídas , em exc luir a fiscalização indireta dos 
diretores, superior es e chefes de Seção de cada prédio, po 
dendo determinar i CONTRATADA a an tecipar ou repe tir toda 
vez que se fizer nece~sário , os serviços cons t antes da 
Cláusula Terceira . 

CLÁUSULA S~TI~~ - DO PRAZO. O ·prazo para execução dos 
serviços objeto do presente Contrato , será de doze (12) me 
ses , com inicio. a partir de {) 1 de mar ço de 1987 , e términÕ 
em 28 de fevereiro de 1988 , podendo ser .prorrogado median
te Termo Aditivo , por igual pe r íodo , se assim convier as 
partes contratantes. 

CLÁUSULA OI TAVA - DOS RECURSOS: Para rea l ização do ob
jetivo deste Contrato, o CONTRATANTE alocará recursos na 
ordem de Cz$ 2.940.000 ,00 (Dois MilhÕes, Novecentos e·Qua
renta Nil Cruzados) , oriundos do FPE, Prçgrama 15814862. 
46? , Categoria Econõmica 4 . 1 .3 .0.07, assim· distribuído~ 

- Cz$ 1.960 .. 000,00 (Hum Milhão, Novecentos e Sessenta 
~li 1 Cruzados), Natureza de Despesa L,. 1. 3. O. 07 ~ conforme No 
ta de Empenho n9 ~7NE013 19, emit ida em 18/03/87 . 

- O restan t e no yalor de Cz$ 980 .000 , 00 (Novecentos e 
Oi tenta Hil Cruzados ), deverá ser empenhado posteriormente 
sendo que Cz$ 490. 000 , 00 .(Quatrocentos e Novemta Hil Cru -
zados) será empenhado ainda no ano de 1987 e o restante no 
valor de Cz$ 490.000,00 (Quatrocentos e. Noventa Nil Cruza
dos) será empenhado no ano de 1988 . 

CLÁUSULA NONA - DA FORMA DE PAGN1ENTO : Os recursos des 
tinados à execução deste Contrato , serão liberados mensal~ 
r:1ente em 12 . (doze) parcel as iguais no valor de Cz$ ..... . . 
24 5.000 ,00 (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil Cruzados), me
diante apresentação' .de Nota Fiscal de Serviço.s ao Setor de 
Finanças da SEPS. 

CLÁUSULA D~CI~- ONUS E ~NCARGOS: Todas as despesas 
do presente Contratp , necessárias à execução dos trabalhos 
salários dos empregados o"u quaisquer outros encargos , fica 
rão exclusivament e à conta da CONTRATADA que assumirá i n
teira responsabilidade por seus empregados, quando em ser
viço , bem como, todos os encargos ·sociais e trabalhistas . 

SUB-CLÁUSULA ONICA - As repos içÕes ou substituições de 
apare l hos e equipamentos de instalações sanitárias, que se 
fizerem necessárias _e imprescindíveis ao func i onamento das 
unidades, e efetuado s pela CONTRATN!TE, terão su~s despe -
sas a cargo da CONTRATADA. 

CLÁUSULA Df:CU~-PRH!EIRA - DOS DANOS: Quaisquer danos 
ou prejuízos causados por empregado da CONTRATAUA ao Pa
tr imónio do CONTRATANTE, e que acarretem responsabilidade 
civil serão de i nteira responsabi lidade .da CONTRATADA ; 
automaticamente descontados quando de seu pagamento. 

CLÁUSULA Df:CU!A-SEGU!\DA - DAS PENALIDADES: Se a CON
TRATADA não cumprir sob qualquer forma, os compromissos as 
sumidos f icará sujeita à seguintes penalidades : 

a) Percentual de 1% (um por cento) do valor do Contra
to, a título de multa por dia de atrazo no cumprimento . do 
Contrato; 

b) Suspensão do direito de l icitar com o Governo do 
T.F. do Amapá e seus Órgãos desccntrali~ados pelos prazos 
de 02 (dois) a· 24 (vint e e quatro) meses em funç~o da na
tureza da falta. 

SUB- CLÁUSULA ONICA - DO RECOLHIMENTO: A multa imposta 
pelo CONT~\TANTE será deduzida do pag~mento mensal do mês 
da infração. 

CLÁUSULA Df:CU!A - TERCEIRA - DA RESCISÃO:. 

I - POR ACORDO 

Este Cont ra to poderá ser re scindi'do :>or mútuo acordo 
dos Contratantes, atendida a conveniência dos servioos , re 
cebendo a CONTR.ATADA o valor dos serviços executados . 

li - POR INICIATI VA DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE terá direi t o de rescindir o presente Con 
trato independente de ação , notificação ou interpela~ão j~ 
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dicial, quando a CONTRATADA: 

a) For des idios·a no cumpriment o de suas 
contratuais; 

obriea,ões 

b) Transferir , no todo ou em par t e , os serviços , sem 
prévia autorização do CONTRATANTE; 

Hacapi (AP) , 18 de março de 1987 . 

NESTLERINO DOS SANTOS VAJ.Et\"TE 
Secretár io de Promoção Social 

CONTRATANTE 
ANDRÉA LUIZ!\ lHAS BENTES HONTEIRO 

CONTRATADA 
TESTE}!UNIIAS: 

c) Ficar evidenciadb pela fiscalização sua incapac ida-
de na execução dos serviços , e SECRETARIA DI:: PRONOÇ;\O SOCIAL 

Pág . 6 

d) Falir, entrar e.n concordata ou dissolver a firma . RELAÇÃO DOS PRtDIOS QUE SERÃO ATENDIDOS PELO OBJ"f.TO Df.S 
TE CONTRATO 

CLÁUSULi;\. D~CU!A-QUARTA - DA F.ENOVAÇÃb : Não havendo i n
teresse de· ambas as partes na prorrogação do ~ontrato , se
rá obj eto de no t ificação por escrito , com an t ecedência mí
nima de 30 (trinta) dias antes do seu térm~no ; se ultrapas 
sado este prazo ambas as partes não se manifes tarem, o Con 
trato estará aut omaticamente renovado . 

CLÁUSULA D~CU!A-Ql!INTA - DO REAJUSTAI·!ENTO: O preço a
ceito e estipulado na Cláusul a própria é fixo e ir reajus -
tável , exceto se na vi gência do Contrato , ocorrer a umento 
geral de salários dos empregados da CONTRATADA, conforme as 
normas constantes da Instrução Normat iva do DASP, n9 74 , 
d~ 07 de novemb~o de 1977 , a partir da data em que entrar 
em vigor o referido aumento. 

CLÁUSULA D~CI~!A-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação do 
presente Contrato no Diário Oficial oo Gover no deste Terri 
tório , deverá ser feita no prazo de vinte (20) dias conta~ 
dos da data de sua assinatura . 

CLAUSU,LA D~CIMA-Sf:TU!A- DO FORO : Para dirimir quais 
quer dúvidas surgidas em decorrência do não cumpriment o des 
te Instrumento, de comum acordo , as partes e legerr. o Foro 
da Comarca de Macapá ,. com excl usão de qualquer O"~"ro , por 
mais privilegi ado que seja . 

OI . 

02 . 

03 . 

04. 

05 . 

06. 

07 . 

08 . 

09 . 

10 . 

11. 

12 . 

13 . 

14. 

15. 

16 . 

17. 

Prédio da Secretar i.a de Promoção Soe i a l 

Cent ro Social Urbano ASA ABERTA - CSU AA 

Centro Social Urbano VITORIA R!:GIA - CSU VP. 

Cent ro de Assistência ao ~tenor n9 02 - Ci\."1 02 

Centro de Assistência ao Menor n<? 03 - C~! 03 

Centro de ,\ss is tênc i a ao !tenor n9 04 - CNI ;14 

Centro de Assistência ao ~!e no r n<? os - CA.'! os 
Centro Comunitário Perpétuo Socorro 

Centro Coouniu1rio Arco I ris 

Creche Nosso Cantinho de ;\mor 

Creche 'leu Pedaci. nho do Céu 

Creche Periquiti.nho Verde 

Casa do Henor 

·Casa do Artesão 

Setor ial de Mat erial - SDIAT 

Centro de Atividades Profissionais CEAP 

Si stema Nacional de Empregos - Sl:'IE 
E, par a firmeza e va\idade do que f i cou e stipulado, la 

vrou- se o presente Ter no que depois de l ido e achado c on~ 
forme , vai assinado peLas partes Contratant es em cinco(OS) 
vi as de igual teor e forma , na presença de duas (02) tes -
temunhas ?baixo nomeadas. 

18 . Ant i.go Prédio do SINE (va i funcionar o DT/SEPS) 

ELEMENTO DE DESPESA FONTE 

4.1.3.0 . 07 F P E 

19. Cent ro de ' lazagão 

20 . Centro de ,\!Tia pá 

IH - l.OVERNO DO TERP.ITORIO FEDEPAL DO A-'L\PA 

SECP.F.TAP.IA DE PRm!OÇÃO SOCIAL 

COORDENADOJl iA SETORIAL DE PLA,\EJl0fE:-ITO 

PLANO DF. APLICAÇÃO DO CONTRATO :-19 007/87- SEI'S 

DES CRIÇÃO 

OUTROS SERI'IÇOS E ENCARGOS 

T O T A L 

~!acapá , 18 de !l'a r ço de 198 7. 

VER!\ LUCIA ALVES SILVA 
Chefe da CSP 

:-IESTLERI:'-10 DOS SA'lTOS '.'ALE :-IH 
Secretár i. o de. Pr omoção Soe i.~, 1 

ELnlliNTO DE FONTE ~!ARÇ'O 
DESPESA 1937 

4 .1. 3.0.07 F P E 245 

T O T A L 245 

tii - GOVERNO DO TERPÚOP.I O fEDERAL bO A..'!APA 

SECRETARIA DC PJlO~IOÇÃO SOCIAL 

COORDENADORIA St:TORI AI. DE l'l..-\,'lEJA'IEXTO 

CRONOGRANA DE DESENBOJ.Sf\ DO CONTRATO N9 007/87 - SEPS 

ABRI!. !!AIO JUN T JU I. 1\GOS s.•:r T Ol'T I :-ii'V J DE/. I 
! I I 245 24S 2115 245 I 245 245 24s I 245 I 245 

I I 
24S 2115 24S 245 245 245 245 1 245 24 ~ 1 

~!ac2.pá (AJ') , !.8 de março de 1987 . 

r.z~ I , 00 

\'AI.OP. Cz$ 

2. 940 . 000 , 00 

2 . 940 . 000 ,00 

c $ 000 00 z, I. ' 
J.-\'< I i !f.'.' T0T.\!. l9SS I 

1 I 21r5 i ~!,5 2. 91,() 
I I 
I I 

2115 I 2!J5 I 2. 940 
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