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NINISTfR.IO DO INTERIOR 
Governo do Te rr itório Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0733 de 24 de maio de 1988 , 

O Governador do Te r r i tóri o Federal do Amapi , usando das 
atribu iç~es que lhe são conferi das pelo art igo 18 , item II , 
do Decre t o-le i n9 4 11, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vista o que consta do Of í cio n9 049/88-SEAG, 

RESOLVE : 

Art . 19 - NO~·IE . .'\R o servi dor , J OSJ'i DE ASSIS FRANÇA, t·lé
dico Veterinirio , ocupante do em~rego de Prof essor de Ensi 
no de 19 e 29 Graus, Código LT-lí-601, Classe "D" , referên
cia 3, da Tabela Permanente do GTFA , para exercer o ca rgo 
em Comissão de Chefe da Di visão de Zootecnia , Código DAS-
101 . 1, do De~artamen to de Produção Agropecuiria da Sec reta 
ria de As r icultura. 

Art . 29 - Revogam- se as d isposiç~es em cont ririo . 

Nacapá-AP, ~m 211 de maio de 1988 , 1009 da RepÚblica e 
459 da Criação do Territóri o Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Gover nador 

HINIST~RIO DO INTERIOR 
Governo do Território F.ederal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0734 de 26 de maio de 1988 

O Governador do Terri t ório Federal do Amapá ,u sando das 
a t ribui ções que lhe são conferidas pelo a r tiso 18,item II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de jane i ro de 1969 e tendo em 
vis t a o teo r do Ofício nQ 033/88- SEAG, 

RESOLVE: 

Art. 19 - Designar RUI ~GIS CARDOSO CAVALCANTE, Secre 
t ário de Ag r icultura do Governo do Terri tório, para v1aJar 
de Nacapá sede de suas at i vidades , a t é Bras í lia-DF , a f im 

Dr. 
Aud i tor do Gove rno do Ter r itório 
JOSe VER!SSU!O TAVARES 

Secretár io de Educação e Cultu ra 
Prof . BENTO GOES DE AL~ffiiDA 

Dr. 

Dr . 

Dr . 

Secretir i o de Agr i cultura 
RUI ReGIS CARDOSO CAVALCANTE 

Secretirio de Segurança PÚbl i ca 
EDSON GO~S CORREIA 

Secretár i o de Saúde 
JOSe BESERRA PEDROSA 

de t rata r assunto de interesse da Adm i nis t ração, ju nto ao 
PRONI- Hin is t é r io da Ag r icultura , no perí odo de 29 a 30 . 03 . 
88 . 

Ar t . 29 - ~evogam-se as di spos i ções em contrário . 

Hacapá-AP, em 26 de maio de 1988 , 1009 da RepÚblica e 
459 da Criação do Te r r i t ório )'cderal do Amapá . 

J ORGE iWVA DA COSTA 
Governador 

HD!IST~RIO DO JNTERIOR 
Governo do Território Fede ral do Arnapi 

DECRETO (P) N9 0735 de 26 de maio de 1988 

O Governador do Terr itório Federal do Arnapá , usando das 
at r ibuiçÕes que lhe são confer idas pelo ar t igo 18 , item II, 
do Decret o- l ei n9 411, de 08 de j aneiro de 1969 e tendo em 
vis ta o teor do Of ício n9 033/88-SEAG, 

RESOLVE : 

Art . 19 - DESI GNAR, PAULO CELSO DA SILVA E SOUZA, Dire 
t or do Depar tament~ de Desenvolvimento Rural/SEAG , Cód i go
DAS. 101 . 2, pa ra exercer acumulat i vamente em substituição o 
Ca.rgo de Secre t á rio de Agricultura do GTFA, durante o imp~ 
di ment o do respec t i vo t i t ular, no per í odo de 29 a 30. 03 .88 

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

Naca!1á-AP, 26 de maio de 1988 , 1009 da RepÚblica ·e 459 
da Criação do Territ ório Federal do Amapá. 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

i'IINISTf:RIO DO U:TERIOR 
Governo do Território rederal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0736 de 26 de maio de 1988 

O Governador do Território Federal do Arnapá ,usando das 
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.atribu ições -que lhe são conferidas pelo artigo 18 , item II , 
do Decreto-lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vista o teor do Ofício·n9 038/88-SEAG, 

RESOLVE : 

Art . 19 - Designar, RUI RBGIS CARDOSO CAVALCANTE , Se
cretário de Agricultura do Governo do Território, para via 
jar de Nacapá, sede de suas atividades, até p. cidade de !le 
lém-PA , a fim de tratar assunto de interesse da Admini strã 
ção, junto a SUDAN, no período de 10 a 12. 05 . 88 . -

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

~!acapá-AP, 26 de maio de 1988, 1009 da Repúb 1 ica e 459 
da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

l-!INISTf:RIO DO INTERIOR 
Governo do Território Federal do Amapá 

DECRETO (P) N9 0737 de 26 de maio de 1988 

O Governador do Terri tór io Federal do Amapá , usando das 
a t ribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18,item II , 
do Decreto- lei n9 411, de 08 de janeiro de 1969 e tendo em 
vis ta o teor do Ofício n9 038/83- SEAG, 

RESOLVE : 

Art. 19 - DESIGNAR, JOSf: HILTON B~DÃO, Assessor,DAS-
101. 1, para exercer ac umula tivamente em substituição o Car 
go de Secretário de Agricultura do Governo do TerritóriÕ 
Federal do' Amapá , durante o impedimento do respectivo titu 
l a r , no período de 10 a 12 .05 .88 . 

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

~mcapá-AP , 26 de ma io de 1988 , 1009 da República e 459 
da Criação do Território Federal do Amapá . 

JORGE NOVA DA COSTA 
Governador 

PREFEITU!'J\ NUNICIPAL DE ~1ACAPÁ 
GABINETE ' DO PREFEITO 

DECRETO N9 265/S8 - PHN . 

O Prefeito Municipal · de Hacapá , usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas pelo item VIII, do artigo 34 
da Lei n9 6 .448, de 11 de outubro 0e 1977 , e tendo em vis
ta o disposto nas Le i s n9s 293 e 294/87- P1·fi'l, que ins tituem 
a Nova Estrutura Adminis trat iva e a Refo r mulação de Car gos 
e Salários do ~lunicípio de ~!acapá , Prefeitura Municipal . 

DECRETA: 

Ar t. 19 - NOHEAR RAIHUNDA ORL.IIJ:DINA BARBOSA DIAS , ocu-

pante do Cargo de Professora, Classe A, Nível 2, do - ~1uadro 
de Pessoal Variável do :'!unicípio de Nacapá , Pr efeitura Nu
nicipal, para exercer a Função Gratificada de Secretaria da 
Escola ~!unicipal de 19 Grau J osé Dua r te de Azevedo , corres 
pondente ao Código CAI . 201 . 1, a pa r t ir de 10 de maio de 
1988 . 

Art . 29 - Os efei tos des t e Dec reto entra em vigor na 
data de sua Publicaç3o, revogadas as disposiçÕes em contrá 
rio. 

CÜNPRA-SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE-SE. 

PALÁC IO 31 DE NARÇO, 12 de maio de 1988 . 

RAHRJNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito ~!unicipal de Hacapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE ~RJNICIPAL , aos 12 dias do mes 
de maio de 1988. 

SAN!)RO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretário ~!un icipal de Admi nistração 

PREFEITURA ~RJNICIPAL DE ~CAPÁ 
GABI!lETE DO PREFEITO 

DECllliTO N9 266/88 - P~Dl. 

O Prefeito Municipa l de •mcapá , usando das atribui çÕes 
legais cpJe lhe são conferidas pelo item VIII , do artigo 34 
da Lei n9 6.448 , de 11 de outubro de 1977 e tendo em vista 
o dis posto nas Leis n9s 293 e 294/87-PNM, que instituem a 
<~ova Estrutura Administrativa e a Reformulação de Car gos e 
Sal ários do Nunicípio de Hacapá, Prefeitura/Nunicipa l . 

DECRETA: 

Art. 19 - NOHEAR 1-!ARIA GARCLA. NETA o2ZER.RA, ocupant e do 
Cargo de Economista, Código ANS . 197- LT, Classe B, NÍvel 
5, do Quadro de Pessoal Variável do i·lunic ípio de Hacapá , 
Prefeitura Nunicipal, pa ra exercer o Cargo de Provi mento em 
Comissão de Chefe da Divisão de Control e Orçamentário e Fi 
nanceiro, cor r espondente ao Código DAS. 101 . 1, a pa rti r do 
dia 09 de maio de · 1988 . 

Art . 29 - Os ~feitos deste Decre t o entra em vigor na 
da t a de sua Publ icação , revogadas as dispos ições em contrá 
rio . 

CUHP~\-SE , REGISTRE- SE E PUBLIQUE- SE. 

PALÁCIO 31 DE HARÇO, 12 de maio de 1988 . 

lV\INUNDO AZEVEDO COSTA 
Prefeito f.!unic ipa l de gacapá 

PUBLICADO NESTE GABINETE tRJNI CIPAL , aos 12, dias do mês 
de maio de 1988 . 

SANDRO LUIZ DE AZEVEDO COSTA 
Secretár~o !-!unicipal de Administração 
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TERRITÓRIO FEDERAL DO ANAPÃ 
CONSELHO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO 
CÂ~RA DE ENSINO DE 29 GRAU E SUPLETIVO 

PARECER N9 18/88 - CTE 

PROCESSO N9 22/88 - CTE 

APROVA RELATÓRIO DOS EXAMES DE EDUCAÇAO GERAL , A NÍVEL 
DE 19 E 29 GRAUS, REALIZADOS EH ~!ACAPÁ, SANTANA E PENIT~N
CIÁRIA AGRÍCOLA DO AHAPÁ EH JANEIR0/88 . 

I - HISTÓRICO : 

Pelo ofício n9 3060/88-CAB/SEEC, a Secretaria de Educa 
çao e Cultura do Amapá - SEEC/AP encaminha a este Colegia= 
do, para apreciação e emissão de parecer, o Re l atório dos 
Exames de Sup l ência em Educação Geral , a nível de 19 e 29 
Graus , realizados em janeiro/88 , na sede do Hunicípio de 
~lacapá , em Santana e na Penitênciár ia Agrícola do Amapá. 

O Re l a tório já r ecebeu o parecer da Equipe de Apoio 
Ticnico Escolar da Secretaria de Educação e Cultur a e ao 
dar entrada neste Conselho tomou a fo r ma de processo sob o 
número 22/88- CTE , passando à presi dência do Orgão e desta 
à Câmar a de Ensino de 29 Grau e Supletivo , cujo presidente 
designou es t a relatora para proceder a devida análise. 

Do processo constam os seguintes documentos : 

a) Re l a tó r io das atividades ; 

b) ata geral dos Exames ; 

c) edi t al n9 001/87- DESU/DEN/SEEC ; 

d) portaria n9 0034188-SEEC; 

e) cópia do comunicado de adiamento das provas ; 

f) mapa demonstra t ivo dos resultados, e 

g) modelos das provas. 

li - ANÁLISE : 

Segundo o Parecer 013/87-CTE, que aprovou o Plano de 
Execução dos referidos Exames, sua realização es t ava pre
vis t a para dezembro, na sede do município de Hacapá , em ra 
zão das férias escol a res , quando as Escol as onde se rea l i= 
zariam os mesmos estariam liberadas . Ent r etanto , como em 
dezembrol87 as escolas , ainda continuavam em atividades ' 
devido aos períodos de recuper ação , os mesmos só iniciaram 
no dia 16. 01 . 88, conforme comunicado feito pel o Coordena
dor dos Exames à Chef e da DESU, prorrogando-se até o dia 
22.01 . 88 , tendo sido os candidatos avisados com a devida 
antecedência . 

As provas constaram de 40 (quarenta) questões, com ex
ceção da Prova de Língua Portuguesa com apenas 30 (tr i nt a>" 
dev ido a parte destinada à redação. Essas questões , em t o
das as disciplinas, fo ram selecionadas dentre 100 ( cem ) 
elaboradas pela Equipe que integra o Banco Permanente de 
Questões, executando-se Língua Portuguesa na qual a se l eção 
das 30 (trinta) ques t ões foi feita dentre os 75 (setenta e 
c i nco) itens elaborados , sendo que dos 5 (cinco) temas des 
t inados à redação , 03 (três) foram se lecionados para opçãÕ 
dos candidatos . 

Os exames foram realizados em consonânci a com a l egis
l ação vigente , bem como com o Edital n9 00 1 187- DESU I DEN I 
SEEC e Portaria (Pl n9 0034188-DESUIDENISEEC , es t a bai xada 
por S. Exa. , o Sr . Secretári o de Educação e Cul t ura , at r a
vi s da qual designou pessoas para a t uarem da coordenação e 
demai s atividades per tinentes . 

As provas foram r ealizadas em Hacapá , nos seguintes l o 
cais: 

19 grau - Escola Come rc i al "Gab r ie l de Almeida Café" ; 

29 grau - Escola Integrada de Hacapá e Col égio Amapae.!: 
se. 

Em Santana, as provas , tanto o 19 como do 29 grau se 
r ealizaram na Escola Hunicipal de 19 Grau "Amazonas". 

Na Penitenciária Agrícola do Amapá, diant e das circins 
tânci as que envolvem os candidatos , as provas, em ambos os 

~rau s , real izaram- se na própria Penitenci ár i a . 

A correção de ssas provas fo i fei t a por uma equ i pe de 
professores da Secretaria de Educação e Cultura - SEEC , de 
s ignaJos para esse fim e os resultados foram divu l gados 
at r avés da afixação de lis t ões no Centro de Es tudos Suple
tivos "Emílio Hidici" , (Nacapá) , na Escol a Hunicipal de 19 
Grau "Amazonas", (Santana) e no quadro de avi sos da Peni
tenciár i a Agrícola do Amapá . 

Os percent ua i s de aprovaçao expressos no documento que 
acompanha o Relat ór i o nao es t ao de talhadamente distintos 
por l ocal de r eal ização , destacando- se , apenas , o 19 do 29 
grau , porétl\ ambos rel ativos a Nacapá , havendo omissão qua.!: 
to aos percentuais alcançados em Santana e na Penitênciá -
ria Agrícola . 

Na Ata Geral dos Exames , entretanto , as notas estão es 
pressas por localidade . 

O í ndice geral de aprovação no 19 grau, por disciplina 
varia de 51 7. a 917. , com uma média de 61, 47. e no 29 grau 
com variação de 247. a 967. , com uma média de 53,97.. 

~1esmo considerando que de um modo ge ral o aproveitamen 
to foi re lat i vamente bom , ainda se verificou per centuais 
de aprovação i nferiores a 50% em Inglês, Francês e Na t emá
tica , no 29 gr au, com 47% , 24% e 297. , r espec tivamente . 

Julgamos como medida necessária que a DESU submeta as 
provas de próxi mos Exames também à apreciação da Equipe de 
Apoio Pedagógico da SEEC a quem compete analisar os aspec
tos didá t ico-pedagógicos , em razão de ma i s uma vez se de
tectar quest5es mal elaboradas , a exemplo do que se obser
vou em Língua Portuguesa, no 19 grau, onde a questão de n9 
25 não possui al ternativa corr eta , apesar de, segundo o R~ 
latório, 02 (dois) supervisores terem sido encarregados de 
estabelecer di retrizes para a e laboração das provas , onde 
clareza , correção e expressividade no enunciado das ques
tões seria um dos itens a ser observado. 

I I I - VOTO DA RELATORA: 

Apesar de algumas col ocaçÕes fei t a s no corpo do presen 
te r elato , t emos a considerar que a r ealização dos Exames 
de Suplência em Educação Geral , a nível de 19 e 29 Graus 
ocorridos em janeirol88 na sede do município de Nacapá , em 
Santana e Penitenciária Agrícola do Amapá se desenvo l ve r am 
em consonância com o Art . 26 da Lei 5 . 69217 1, Parecer 6991 
72-CFE , Resol uções 01/ 73 , 03175-CETA e Parecer 013/87- CTE 
que apr ovou o Pl ano de Execução dos r ef e ridos exames ,razao 
po r que nosso pa r ecer é favorável à aprovação do presente 
Rel atório . 

Nacapá , 08 de ma io de 1988 

HARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
Relatora 

IV - VOTO DA CÂHARA: 
A Câmara de Ensino de 29 Grau e Supl e t i vo aprova o voto 

da re l atora . 
Hacapá , 09 de maio de 1988 

RAHfUNDO GUEDES DE ARAOJO 
~!ARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
RAUfUNDA !RENE TÁVORA DE HENDONÇA 
~1ARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOPES 

V - DECISÃO DO PLENÁRIO : 
O Conselho Territorial de Educação , em sessão pl ena 

r ealizada nes ta data del ibera pe l a não aprovação do Par e
cer , após consta t ar a r e i ncidência de fa l has t icnica s na 
el aboração das provas , a exempl o do que ocorreu com o Pro
cesso n9 55187- CTE, que deu origem ao Par ecer n9 03187-CTE 
cujas de t erminações ainda não foram i ntegra lmente cumpri -
das , nos têrmos da decisão do plenário. 

Nacapá , Sal a de Reuniões Professor Há rio Qui r i no da Si!_ 
va, 17 de ma i o de 1988 . 

NILSON ~10NTORIL DE ARAÚJO 
EDUARDO SEABRA DA COSTA 
BENTO COES DE AL~ffiiDA 
~!ARIA DAS GRAÇAS DE OLI VEI RA LOPES 
PAULO FERNANDO BATISTA GUERRA 
RAH!UNDA !RENE TÁVORA DE ~ffiNDONÇA 
ANA LUIZA HIRANDA DE HONT ' ALVERNE 
HARIA DIAS ALCÂNTARA 
~!ARIA DA CONCEIÇÃO COELHO DE SOUZA 
RAINUNDO GUEDES DE ARAÚJO 

Presidente 
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SECRETARIA DE PL~~EJA~lliNTO E COORDENAÇÃO 

CONTRATO N9 016/88- SEPLAN . 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEB~~ O GOVERNO DO TERRITÓRIO 
FEDERAL DO A.>.JAPÁ E A FIR.' IA COBRA- COHPUTADORES E SI STEt·IAS 
BRASILEIROS S/A, PARA O LICENCIA}lliNTO DE USO DE PROGRA}!A / 
PRODUTO E ASSISTENCIA T~CNICA (SUPORTE) . 

O Governo do Terr i tório Federal do Amapá , através da 
Secretaria de Planejamento e Coordenação , nes~e ato r epre
sentado pelo seu Secretári o Substituto o Senhor ARTUR DE JE 
SUS BARBOSA SOTÃO , doravante denominado simple smente CON ~ 
TRATANTE e a Fi r ma COBRA - COHPUTADORES E S I STE~IAS BRAS! -
LEIROS S/A , com escritór i o na Cidade de Be lém, Estado do 
Pará, inscrita no CGC(H. F. ) sob o n9 42 . 318 . 949/0016-60 
doravan t e denominada CONTRATADA e neste a t o r epresentada 
pelos seus Procuradores Senhor JOÃO GUILHERHE SILVA FER 
REIRA, brasileiro , casado, portado r da Carteira de , ldenti
dade n9 35 . 706-SEGUP/PA, CIC 038.443.072-49, residente e 
domicil i ado n" idade de Be lêm-PA, conforme ins trument o de 
~rocuração vrado às fo l has 096 /097 , livro n9 SB 054 , do 
249 Cartór io de Ofício de Notas da Cidade do Rio de Janei 
ro- RJ, e o Senhor FRANCISCO DE ASSIS BAIA DO VALE , brasi -
leiro, casado , portador da Car teira de Identidade de n9 .. . 
1. 135 . 33'-SSP/PA, CIC n9 042 .056 . 692-91, residente e domi
ciliado na Cidade de Belém- PA, consoante instrumento de 
procuração de n9 163 . . 140 . do Cartório de Registros de TÍ -
t u los e Documentos do 29 Of í c i o de Notas do Rio de J aneiro
RJ , resolvem firmar o presente Contrato , nas condições e 
cláusul as a seguir estabeleci das. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDMlliNTO: O presente Contrato , 
encontra respaldo no item XVII, do artigo 18 do Decr eto-Lei 
n9 411, de 08 de janeiro de 1969, combinados com o dispos
to no artigo 19, do Decreto (N) n9 001 9, de 20 de maio de 
1986, e artigos 22, i nciso V e 23, inciso IV, do Decr et o -
Lei 2. 300, de 21 de novembro de 1986, com as modi f i cações 
introduzidas. pelos Dec~atos-Lei~n9s 2348 e 2360/87 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Constitui objeto neste 
Contrato o Licenciamento de uso do Programa/Produto utili
zados nos equi pamentos da Linha 500, doravante denominado 
de PROGRAl!A. O Licenci amen to i nclu i a di sponibilidade e a 
prestação de assis tênc i a técn i ca (suporte) compreendendo , 
bas i camente a manutenção , f ornecimento de novas ediçÕes e 
versões e de treinamento técni co , sendo o Licenciante a 
CONTRATADA e o Lice.nc ia do o CONTRATANTE . 

SUBÇLÁUSULA PRIHEIRA: Integram ao presente Contrato pa 
r a todos os f ins de direito os Anexos I e li que contém a 
discri minação dos Prograrnas/~~odutos licenciados e respec
tivos custos mensal , unitários e total. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: O PROGFV~IA é consti t uído de mate
r i a l legível por máquina, d.iretarnente carregável, consi s
tindo o Licenciament o em s imples dire i to de uso de cópia 
pe l o CONTRATANTE . 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: Considera-se corno hanutenc;ão a 
correc;ão de falha no PROGRA.'IA a nova edição a cópi as corri 
gidas do PROGWIA a nova versão , a cópi a do PROG~IA com 
~~vas implementaçÕes, mant i da a compati bilidade com a ver
sao anterior . 

CLÁUSULA TERCEI RA - DO LICENCI&~NTO: O Li cenci amento 
concedi do nos termos deste Ins t rument o confere ao CONTRA -
TANTE o direito não excl us i vo e intransfe r ível de usar o 
PROGRA.'IA em uma única Unidade Central de Processarnento-UCP 
identificada por tipo e núme ro de série , compreendendo suas 
uni dades associada&, doravante denominada , em conjunto 

·UCP DESIGNADA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE poderá usar o PRO
GWIA em outra UCP , que não a UCP DESIGNADA, desde que pre
viamente aut·orizado pela CON.TRATADA , por escrito , quando a 
UCP DESIGNADA ~stiver ·i noperante em virtude de mau funcio
namento por defei t o de fabr i cação , ou de assistência técni 
ca na forma do Con.t r a to em vigor para atender tal objetivÕ 
e até qu~ a UCP DESIGNADA vo'i t e a operar normalmente . 

SUBCL(USULA SEGUNDA: O Licenciamento não i nclui a do -
cumentação inter na d·o PROGWIA, ta l como fúas- fonte , lis
tagens-fonte , diagramas de f l uxo , montadores c compilado -
res geradores , que cons t ituem materiais confidenci ais. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA: O PROGWIA não poderá ser objeto 
de compilac;ão r eserva . Não poder á t ambém ser copi ado ou r e
produzido no todo ou em parte , sa l vo para finalidade de se
gurança (back- up). 

SUBCLÁUSULA QUARTA : O CONTRATANTE mante r á no PROGRMIA 
os aviso~ , logotipos ou l egendas concer nentes à res pecti va 
propri edade e identif i cação do seu titular. 

SUBCLÁUSULA QUINTA : Os manuais do PROGRA}IA s erão for -
nec i dos de acordo com os preços e condições que estiver em 
sendo praticados pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA QUARTA - DA ASSIST~NCIA TÉCNICA : A disponibi
l idade de assistência técni ca será a part ir da data de as
sina tura do presente Contrato , compreendendo a i mplantação 
do PROGRJ\?'IA, a .utilização de horas- máquina de acordo com a 
disponibi lidade e os critérios definidos pela CONTRATADA 
consultas te lefônicas , atendimento interno na CONTRATADA e 
externo no CONTRATANTE , treinament o , atualização dos ma -
nuais do PROGRMIA , manutenção e fornecimento de novas edi
c;Õe s e versões do PROGRA}IA. 

SUBCLÁUSULA PRI HEIRA: O suporte será prestado somente 
no horário habi tual de expediente do estabelecimento da CON 
TRATADA responsável pel a assis têpcia técn i ca , e .~brangera 
apenas a Úl tima edição do PROGRfu'IA ·em s ua também' Última. 
versão , não a lteradas pelo CONTRATANTE . . 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA : Qualquer outro suporte não pre 
vi s t o neste Cont r a t o ou não compreendi do no t i po de assis
tência técn i ca , poderá ser prestado mediante solicitação e 
de acordo com os preços e condiçÕes vi gentes na ocas ião 
se houver disponibilidade por parte da CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA : Na entrega ou i mplantação do PRO
GW!A e em cada atendimento , a CONTRATADA fornecerá ao CON
TRATANTE uma via do correspondente RAT. Todos as vias do 
RAT em poder do CONTRATANTE deverão rermanecer arquivadas 
em ordem crono'lÕgica no local de instalação da UCP DESIGNA 
DA, de modo a cons tituir um histórico da assistência técni 
ca pre s tada pela CONTRATADA. 

SUBCLÁUSULA QUARTA: As consultas telefônicas e o at en
dimento a chamados feitos através de tele fone , telex e ou
tros meios de comunicação, somente se r ão realizados se o 
CONTRATANTE fornece r as seguint es informaçÕes : a) CÕdigo 
de ins t alação da'UCP DESIGNADA ou informações cadas tra i s 
do CONTRATANTE; b) Tipo e númerÓ de série da UCP DESIGNADA; 
c) Anormalidade observada no PROGRM!A , d) Nome do r espon -
sável pe l a consulta ou chamado . No a to da consul t a telefô
nica ou do chamado para atendimento, a CONTRATADA fornece., 
rã ao CONTRATANTE o ·número do respect i vo registro que· de 
verá ser utilizado por ambas as partes em toda interação 
re l acionada com a c-:.ns ul ta ou chamado . 

SUBCLÁUSULA QU INTA: Caberá única e exclusivamente à 
CONTRATADA a designação de seus técnicos para o desempenho 
das ativid~des concernentes ao presente Contrato, podendo 
subs t ituí-los a qualquer tempo , independentemente de comu
nicação ao CONTRATANTE . r espeitadas a continuidade e a qu~
l idade de ass istênci a técnica . 

SUBCLÁUSULA SEXTA : Os suprimentos , tais como discos 
fitas magnéticas e fo rmulári os contí nuos necessários para 
a utilização de horas- máquina no suporte Ti po 1, serão pro 
videnciados e custeados pelo próprio CONTRAT~~TE . -

SUBCLÁUSULA SÉTI~ : A ass i stência técnica poderá ser 
suspensa pela CONTRATADA quando: a) For detectada na UCP 
DESIGNADA a implantação de programa cujo l i cenciamento de
va ser ob t ido j un to à CONTRATADA , permanecendo a suspensão 
até ser obtido ta l l i cenciamento ; b) Enquanto perdurar i na 
dimplemento do CONTRATANTE em qualquer outro instrumentÕ 
cel ebrado entr e as partes , no rmente quando a inadimpl ênci a 
consistir em atraso de pagamento . As t axas continuarão sen 
do devidas e pagas com Ônus dur ante o período de sus:Jensão-:-

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA : A CONTRATADA garante que 
o PROGRAJ.IA atenderá plenamente aos fins nele especificado, 
sendo que nenhuma outra garantia é assumida expressa ou i m
plici t amente ao PROGFV\l'IA, mormente quan t o à comercializa -
ção ou adequação a um fim específico. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ~IQDIFICAÇÃO DO PROGRA.'IA : O CONTRA
TANTE não :>Oderã modifica r o PROGRMIA se ~ modificações fo
rem efetuadas cessará a garantia e poderá a CONTRATADA dei 
xar de prestar supor te, ficando ainda isenta de quaisquer 
responsabilidades quanto à violação de direitos de proprie 
dade ou quais quer outros direitos re l a tivos ao PROGRMIA ~ 
ou ainda segredos empresar i ais. Quaisquer modificações e
fe tuadas pelo CONTRATANTE no PROGPAt!A não afetarão os di -
reitos de propriedade sobre o mesmo . 

CLÁUSULA SÉTHIA - DO SIGILO: O PROGRA:·!A é de exclus iva 
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.propriedade da CONTRATADA, constituído o seu Licenciamento 
em simples direito de uso de cópia . O CONTRATANTE obser 
vará , protegerá e resguardará os diteitos de propriedade e 
quai squer ou t ros concernentes ao PROGW!A, tra tando como 
segredo empresarial , sob restrições satisfatórias de aces 
so e uso, não só o PROGRA,'!A como também quaisquer infor 
maçÕes e conhecimentos a ele relativos, tais como dados 
processos e códi gos , uti lizando- os apenas de acordo com as 
condições do Licenciamento, não podendo revelá-los ou fa -
cilitar a sua ievelação . 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: O CONTRATA,NTE fará com que por .for 
ça de suas atividades, tn i s como prepostos, agentes e em 
pregados , tiverem acesso ao PROGRlli'!A, informaçÕes e con~e
cimentos a ele relativos, assumam o compromisso de trata -
los como propriedade e segredo empresarial , não podendo 
por consequinte , praticar a tos tais como reproduzí-los 
copiá-los, revelá- los, d ivulgá-los ou utilizá- los em desa
cordo com a s condições do Licenciamento . 

CLÁUSULA OITAVA - DA DEVOLUÇÃO: Caso seja cancelado o 
Licenciamento de qualquer PROGRA'L'I ou na hipótese de res 
cisão contratual, o CONTRATANTE não mais poderá usar o PRO
GRA'1A, devendo devolvê- lo à CONTRATADA juntamente com to -
das e quaisquer eventuais cópias . Se existi rem cópias do 
PROCRA!·!A total ou parcialmente modificadas pelo CONTRATAN
TE , deverão ser removidas completamente as modifica~Ões e
fetuadas nas referidas cópias, antes de sua devoluçao à 
CONTRATADA . 

SUBCLli.USULA ÚNICA : Se o CONTRATANTE não devolver as có
pias do PROGRfu'!A , por iniciativa própria ou imediatamente ~ 
oós o r ecebimento de comunicação escrita exigindo a sua 
devolução, ou se tais cópias forem entregues ou t ornadas 
disponíveis a terceiros, poderá a CONTRATADA pleitar a bus
ca e apreensão ou adotar qualquer outro recurso legal cabf 
vel. Poderá a CONTRATADA permitir que o CONTRATANTE proceda 
a to ta 1 destruição do PROGRA;!A . 

CLAUSULA NONA - DA INFRINCÊNCIA DE DIREITOS : A CONTRA
TADA não será responsáv~l pela infringência de direit;os de 
propriedade ou quaisquer outros di re itos relativos ao PRO
GRM!A, quando a infringênc ia tiver como oágem o uso do 
PROCRN·!A em combinação com outros programas, dados ou ma -
teriais não fornecidos pela CONTRATADA·; quando o CONTRATA~ 
TE introduzir modificaçÕes no PROCRA:·!A ou quando usar qual 
1uer edição ou versão do PROGJW!A que não a última edição 
em sua também tÍltima versão não alteradas pe l o CONTRATAt'lTE 
caso a infringência pudesse ter sido evitada pelo uso des
tas . 

CLÁUSULA DÉCH!A - DA RESPONSAIHLIDADE: A responsabi li
Jade da CO~TRATADA perante o CONTRATANTE, decorrente de 
qua l quer ato ou fato e independentemente do fundamento ju
rídi co em que for baseada , e desde que a CONTRATADA tenha 
sido constituída em mora, e incluindo mas não se limitando 
a danos emergen t es direitos ou indiretos , iminentes, even
tuais ou potenciais, conexos ou não com os direitos de pr~ 
priedades do PF.OGRl0!A ou com a utilização, operação, fun -
cionamento ou desempenho do mesmo, ainda que haja reivin -
dicação ou demanda por parte de terceiros, não será supe 
rior, em hi?Ótese alguE!a , ao valor do Licenciamento e de Su 
por te do PROGRA:-!A que der causa à responsabilidade, pago 
ou devido pelo CONTRATAt'lTE nos Últimos doze meses de vi 
gênc1a do Contrato e reajustado com base na variação da 
OTN. A CON'l' IV\TADA não será responsáve l oor lucros cessan -
tes . 

CL,i\USULA DÉCH!A PRH!EIRA - DA CESs.;;:o: A CONTRATADA po
derá ceder o presente contrato indcpcndcntcmcntc de prêvia 
comunicação ao CONTRATA,NTE . Efetuada a cessão será a mesma 
comunicada ao CONTRATANTE. Será nula de pleno direito a 

cessão deste con t rato pelo CONTRATAt'lTE , que tambem nao po
àerã vender, ceder , licenciar, sublicenciar, locar , sublo
car, arrendar, suba~rendar , transferir, transmitir ou de 
outra forma comercializar ou alinear o PROG~~'!A . 

CLÁUSULA DÉCI~!A SECUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PA -
C/0!ENTO : O CONTRATfu'ITE pagará , à CONTRATADA, semestralmen
te, pelo Licenciamento de Uso e Assistência Técnica do 
PROGRA:-!A, conf orme os valores constantes dos Anexos I e II, 
deste Cont rato , nos termos e condições das cláusulas a se
guir estabelecidas. 

SUBCUiUSULA PRH!EIRA - O CONTRATANTE pagará à CONTRA -
TADA pelo adicional de distância o percentual de 757. (se -
tenta e cinco por cento) sobre os valores básicos de J,icen
ciamento e Assistência Té:nica constantes dos Anexos I e 
II deste Contrato . 

SUBCLÁUSULA SECUNDA - O CONTRATAt'lTE pagará à CONTRATA
DA , todas as desryesas referente ao des locamento do t écnico 
que vier dar o atend imento de suporte técnico no local ela · 
instalação dos equipamentos do CONTRATA,NTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATANTE pagará, antec i pa
damente, o valor do semestre, nos meses de março e setem 
bro, com base no valor do mês em referência , mediante a 
apresen t ação da Nota Fiscal de Ser'JÍços pe l a CONTRATADA 
com o devido certifico do CONTRATANTE, cujo pagamento sera 
efetuado·, nesta cidade, no prazo máximo de 15(quize) dias 
após o aceite da fatura por parte do CONTRATAt'lTE. 

SUBCLÁSULA QUARTA - Não sendo efetuado o pagament o da 
fatura dentro do prazo estipulado nesta Cláusula, a CON 
TRATADA pode r á deter minar a suspensão do Licenciamento e 
Suporte objeto deste Contrato, até a sua quitação, com va
lor acrescido de multa de 10/.(dez por cento) sobre o valor 
da fatura c mais a mora de 1% (hum por cento), por mes de 
atraso . 

CLÁUSULA Df:CHA TERCEIRA - DO REAJUST~!ENTO: Os preços 
estipulados no Anexo I e II , deste Contrato, serão reajus
tados a partir da data da assinatura deste Ins trumento , 
na me~ma proporção em que aum~ntar o val or da Obrigação do 
Tesouro Nacional - OTN, ou então, se estiverem con t rolados 
por órgão Governamental, sempre de acordo com os percen 
tuais autorizados pelo referido órgão, vigorando cada r ea
juste , neste caso , desde a data em que tal órgão conside -
rã- lo aplicáve l . 

CLÁUSULA DÉCU!A QUARTA - DOS TRIBUTOS - Quando houver 
incidência do Impos t o So.bre Serviços - ISS , será este acr"'~ 
cido às taxas de Licenci amento e de Suporte . Em sendo ex -
tintos ou criados encargos, tais como i mpos tos , t axas 
emolumentos e contribuições parafiscais ou não , ou em sen
do modificadas as al íquotas ou valores dos atuais , as ta -
xas de Licenciamento e d~ Supor te serão ajustadas a essas 
modif i caçÕes . 

CLÁUSULA DÉCH!A QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:. As 
despesas decorrentes do presente Contrato estão estimados 
em Cz$ 1 . 722 . 882,00 (HUH ~1ILHÃO, SETECENTOS E VINTE E DOIS 
>!IL, OITOCENTOS E OITENTA E DO IS CRUZADOS), e correrão à 
conta dos recursos orçamentár ios do Fundo de Participação 
dos Estados, Distrito Federa l e Terri tór i os-FPE , Proje t o 
03070244-20, Sistema de I nformática , Elemento de Despesa 
3132 . 00 - Outros Serviços e Encargos, ficando neste ato 
os recursos financeiros comprome t i dos através da Nota de 
Empenho 88NE00390 , emitida em 26 de janeiro de 1988 . Ha 
vendo necessidade de suplementação de valores os mesmos se 
rão empenhados posteriormente. 

CLÁUSULA DÉCI~!A SEXTA - DA ALTERAÇÃO: As c láusulas e 
condiçÕes estabelecidas neste Instrumento poderão ser al 

' teradas a qualquer tempo , med iante Aditivo Contratual 

CLÁUSULA DÉCP!A SÉTH!A - DA PRORROGAÇÃO : O pr esente Con 
trato poderá ser prorrogado por igual período mediante as= 
sinatura do Termo Aditivo, caso seja de interesse das par
tes contratantes , sendo que , nesse caso, os termos pactua
dos poderão ser reexami nados consoante condiçÕe s vigentes 
na ocasião . 

CLÁUSULA DÉCir!A OITAVA - DA RESCISÃO : A rescisão pode
rã ocorrer a qualque r momento desde que com a prevta noti 
ficação de no mínimo 60(sessenta) dias, ou ainda , ser res
cindido por inad i mp l ência de qualquer de suas Cláusulas ou 
superveniência da disposição legal que o torne material ou 
formalmente inexequível . 

SUBCLÁUSULA PRI:-!EIRA: No caso de inadimplência, a par
te prejudicada , deverá primeiro notificar a parte in~dim
plente, determinando que a i nad implência s eja sanada den
t ro de 30 (trinta) dias, contados da da ta do recebimento 
da notificação. 

SUBCLli.USULA SEGUNDA - Decorrido o prazo previs to no 
item anterior, sem que tenha sido sanada a inadimplência , 
o Contrato será rescindido , independentemente de ação j u -
dicial . 

CLÁUSULA DÉCI~!A NONA - DA VIGÊNCIA E PUBLICAÇÃO : O pre
sente Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses , a con 
ta r da data de sua assinatura e será publicado no Diário 
Oficial do Território Federal do Anapá, no prazo máx imo de 
20 (vin te) {j ·;s , a partir da data pactuada. 

CLÁUSULA V _!': ÉSI?-!A - DOS ACORDOS EPISTOLARES : As dispo
siçÕes complementares que não criarem ou ilterem di rei tos 
~ obrigações entre as partes serão formalizadas at raves de 
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aco rdos epistolares assinados por seus representantes cre
denciados . 

SECRI':'l'~IA DE PLANEJMIENTO E COORDENAÇÃO 
CONTRATO N? 016/88 - SEPL&~ 

PLANO DE A?LICAÇÃO 

CLÁUSULA VIGÉSUIA PRHIEIRA - DO FORO: As partes contra 
tantes elegem o Foro de ·~lacapá-Territór io Federal do Ama = 
pá , como único competente para di rimir as questões que por 
ventura surgirem em decorrênc i a da execução des.te ContratÕ 
com renúncia expressa a qualquer out ro por mais privilegi~ 
do que seja . 

Plano de Aplicação do Contrato n9 0 16/88-SEPLru~ , f ir-
mado entre o Governo do Terr itório Feder a-l do Amapá e a 
Firma COBRA-Com~utadores e Sistemas Brasileiros S/A, no 
valor de Cz$ 1. 722 . 382,00 (1-IU~I HILHÃO , SETECENTOS E VINTE 
E DOIS ;HL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS CRUZADOS) , desti -
nados ao Li cenciamento de Uso de Programa/Produto e Ass i s
tência Técnica (Suporte). (CZ$) 
----------------------------------------------------------

E, por estarem assim justos e contratados assinam o pre 
sente Instrumento, em 06 (seis) vias de igual teor e forma 
na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

DISCRU!INAÇÃO VALOR ELnlENTO DE 
DESPESA ----------------------------------------------------------

3132 . 00 Outros Serviços e Encargos 1. 722 . 882,00 

~!acapá-Ap, 24 de março de 1988. 

ARTUR DE J ESUS BARBOSA SOTÃO 
Contratante 

FRANCISCO DE ASSIS BAIA DO VALE 
Contratada 

JOÃO GUI LHER}1E SILVA PEREIRA 
Contratada 

TESTE~illNHAS : Ilegíveis 

----------------------------------------------------------
TOTAL 1 . 722 . 882,00 

----------------------------------------------------------
Importa o presente Plano de Aplicação a importãncia de 

Cz $ 1. 722 . 8!!2, 00 (HU~! ' !ILHÃO, SETECENTOS E VINTE E DOIS 
NU. , OITOCENTOS E OITENTA E DOIS CRUZADOS) . 

Hacapá-Ap, 24 de mar ço de 1988 . 

ARTUR DE JESUS BARBOSA SOTÃO 
Secretário Substi tuto-SEPLAN 

FRANCISCO DE ASSIS BAIA DO VALE 
CONTRATADA 

JOÃO . G. SILVA PEREIRA 
CONTRATADA 

,~~EXO I - CONTRATO N9 016/88 - SEPLAN 

CONFIGURAÇÃO DO PROGRA}IA BÁSICO LICENCIADO PARA 
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAHENTO 500 ~9 DE SÉRIE 301010 

CUSTO MENSAL DE LICENCIAHENTO E ASSISTE:NCIA TÉCNICA 
-----------------------------------------------------------------------------w---------------------------------- ------

ITEH CÓDIGO DISCRU!INAÇÃO DO PROGRAI-lA BÁSICO 
VALOR ~IENSAL 

PONTUAÇÃO CZ$ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 

02 

03 

04 

05 

06 

ú7 

B5HC 

BS~Il 

B5M3 

B5H4 

B5H8 

B503 

B506 

SOD - Sistema Ope,raciot~al em Disco e Utilitários de Uso Geral 

Si1E - Class i ficador, Intercalador, Editor de Tela e Editor de Linha 

LTD - Compi l ador e Interpretador 

LPS - Compilador e · Biblioteca 

COR - Compilador COBOL ANS e Bi bliot eca 

GRR - Gerente de Recur sos Remotos incluindo B505 

TRANSARQ - Permi te a Transferência de Arquivos por Via Assíncrona entre o 
Cobra 480/500 e o Emulador TITTY do Cobra 210/305 

Sub total . . ................ .... ... . 

Acréscimo pela Distância(75%) ..... 

10 8.204 . 20 

8 6. 563 , 36 

8 6. 563 ,36 

8 6. 563 , 36 

8 6. 563 ,36 

12 9. 845 ,04 

8 6. 563 , 36 

~~;~~~!~i 
38 .1 49 . 53 =-======== 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL 62 89 .015 ,-57 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I TEH CúDIGO 

01 

02 

03 

04 

B5t-!O 

B5H1 

B503 

B506 

OBS : Calculado com base na OTN/Narço - 1988 (CZ$ 820,42). 

fu~EXO li - CONTRATO N9 016/88-SEPLAN. 

CONFIGURAÇÃO DO PROG~lA BÁSiCO LICENCIADO PARA 
UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO 500 N9 DE seRIE 705342 

CUSTO ~lliNSAL DE LICENCI~IENTO E ASSISTE:NCIA TÉCNICA 

DISCRH!INAÇÃO DO PROG~IA BÁSICO 

SOD - Si stema Operacional em Disco e Utili tários de Uso Geral . 

S~IE - Classificador , Int~rcalador, Editor de Tela e Editor de Linha 

GRR - Ger ente de Recursos Remotos i nc luindo B505. 

TRANSARQ - Permite a Transferência de Arquivos por Via Ass íncrona entre o 
Cobra 480/500 e o Emulador TITTY do Cobra 210/305. 

Sub total ........... . ............. . 

Acréscimo pela Distância (75%) .... 

TOTAL 

OBS: Calculado com base na OTN/Harço - 1988 (Cz$ 820,42) . 

VALOR ~IENSAL 

PONTUAÇÃO 

10 

8 

12 

8 

38 

CZ$ 

8. 204 ' 20 

6. 563 , 36 

9 . 845 , 04 

6. 563 , 36 

54 . 557,93 

,, 



Ma capá, 27-05-88 DIÁRIO OFICIAL Pág. 7 

SECRETARIA OE SAÚDE 

CONVtNIO N9 17/88 - S~SA 

CONVtNIO QUE ENTRE SI CELEBRA~ O GOVERNO DO TERRITÚRIO 
FEDERAL DO A\~APÁ E A PREFEITURA Ml.IIIICIPAL DE MACAPÁ , PARA 
OS FINS \JELE DECLARADOS . 

O Governo do TerritÓrio Federal do Amapá, neste ato re
presentado por seu Governador , Dr . JORGE NOVA DA COSTA ,da
qui em diante denominado simplesmente GOVER\JO e a Prefei:u 
ra Municipal de Macapá , devidamente inscrita no CGC/MF sob 
o nº 05995766/ 000177 representada neste ato por seu Prefei 
to Municipal, Sr . RAIMU\JDO AZEVEDO COSTA , daqui em diante 
denominada simplesmente PREFEITURA, resolvem celebrar o pr!::_ 
senLe Convênio , de acordo com as cláusulas e condições se
guintes : 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FLNDA\IE\JTO LEGAL: O presente Con
vênio encontra respaldo legal no que dispÕe o Artigo lB, 
item XVII , do Decreêo-lei nº 411, de 08 .01 .69 e Artigo 22 , 
inciso X, do Decreto- Lei nº 2 . 300 , de 21 .11 .86, observadas 
as disposiçÕes contidas na Ordem de Serviço n9 002/88-GABI 
de 15-04-88. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Dll OBJETIVO : O objetivo primordial do 
presente Convênio é a pr estação de serviços necessários e 
imprescindÍveis à Secretaria de Saúde e que atuarão no Mu
niCÍpio de Macapá , de acordo com o Pl ano .de Aplicação que 
fica fa.::endo parte integrante deste inslrurnento . 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇDES : 

I - D:J GOVER\JO: 

à) Repassar recursos para a Prefeitura Municipal de Ma
capá, no valor de Cz$ 48.516 .000 ,00 (Quarenta e Oito Mi
lhÕes , Quinhentos e Dezesseis Mil Cruzados), discriminados 
da seguinte forma : 

- Czii 1\11 .105 . 500 ,00 (Quarenta e Quatro ViilhÕes, Cento e 
Cinco \1il e Quinhentos Cruzados) para a tender à execuçao 
do objetivo do presente Convênio ; 

- Czl a . al0 .500 ,00 (Quatro MilhÕes , Quatrocentos e Dez 
Mil e Quinhentos Cruzados ) para a PREFEITURA a título de 
Taxa de Administr ação ; 

b) Acompanhar e fiscalizar a fiel execução deste Convê -
nio , através das Secretarias de SaÚde , Finanças e Adminis
Lração; 

c) Exercer o conêrole téc1ico e fiscalização especÍfica , 
da execuçÃo das atividades setoriais de recursos humanos ~ 
través da Secretaria de Administração , conforme determina
do nos Artigos l~ e 14 da Ordem de Serviço nº 0014/87- GABI 
de l'1 . 12 .A7. 

II - DA PREFEITURA: 

'1) Aplicar os recursos transferidos pelo GOVERNO , de aco2:: 
do com o Plano de Aplicação, que passa a fazer parte in
tegrante deste ins trumento; 

b) Fornecer e facilita r os el ementos necessários para que 
o GOVERNO, a través das Secre tarias de SaÚde e AdminisLra -
ção , possam acompanhar a execução dos serviços, objeto des 
te Convênio; 

c) Apresentar ao GOVER\JO prcsLação de contas do total dos 
recursos transferidos por força deste instrumento, dentro 
do pra.::o estabelecido na Cláusula Sélima deste Convênio . 

CLÁuSI'LA QUARTA - DA DOTAÇÃO: As despesas decorren~es 
deste Convênio no valor de Cz3 ~8 . Sl6.DDO , OO (Quarenta e 
Oilo ~lilhÕes, Quinhentos e Dezesseis 'Ail Cruzados) corre
rno à conta do Fundo de Participação dos Estados, TerritÓ-

'rios e Distrito Federal , Programa de T~abalho 13754282 .464 
e 13754281 .339 , Natureza de Despesa 3 .1 .3 .2 .00, no valor 
de CzS 3 .516 . 000, 00 {Três MilhÕes , Quinhentos e DezesseiS 
~til Cruzados) , conforme \Jota de Empenho n9 NE046 . 3l , emit~ 
da em 18 de 05 de 1988 o 4 .1. 3 .0 .07, no valor de Cz'S 
45 .000 .000 ,00 (Quarenta e Cinco MilhÕes de Cruzados), con
forme Nota de Empenho 045 ,71, emitida em 17 de maio de 1988 . 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO : Os recursos financeiros 
no valor de Cz$ 48 . 516 . 000 , DO (Quarenta e Oi to MilhÕes, Qu1:_ 
nhentos e Dezesseis Mil Cruzados ) destinados à execuçao 
deste Convênio , serão repassados à PREFEI TURA de uma só vez 
apÓs a assinatura do presente instrumento . 

CLÁUSULA SEXTA - DO DEPOSITO DOS'RECURSOS : Os recursos 
que por força deste instrumento a PREFEITURA receber, en
quanto não forem aplicados aos fins a que se destinam , se
rão depositados em conLa bancária especial, a ser movimen
tada pela PREFEITURA , ogrigando-se esta a enviar ao GOVER
NO extrato de contas, o nome do sacado , os números, os va
l ores e as datas das emissões dos cheques e a quem foram p~ 
gas as importâncias . 

CLÁUSULA St:TIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS : A PREFEITURA 
prestará conta dos recursos recebidos do GOVERNO, através 
da Secretaria de Finanças- SEFIN , no prazo de 30 (trinta) 
dias apÕs o término da vigência deste Convêni o . 

CLÁUSULA OITAVA - DA VINCULAÇÃO DE PESSOAL : Será direta
mente vinculado e subordinado à PREFEITURA o pessoal que a 
qualquer títul o for utilizado na execução dos objeti vos des 
te Convênio , não tendo com o GOVERNO relação jurÍdica de 
qual quer natureza . 

CLÁUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO , MODIFICAÇÃO E RESCIÇÃO 
Mediante assenümento das partes convenentes , este Convê
nio poderá ser modificado ou prorrogado através de Termo 
Aditivo , ou rescindido de Pleno direito , por inadimplemen
to de quaisquer de suas cláusulas ou condiçÕes independen
temente de ação , notificação ou interpelação judicial . 

CLÁUSULA Ot:CIII\A - DA V!GtNCIA : O presente Convêni o terá 
duração de 01 (um) mês , a contar da data de sua assinatu -
ra . 

CLÁUSUU\ Dt:CIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO : A publicação , 
deste Convênio no Diário Oficial do TerritÓti o será feita 
no prazo de D5 (cinco) dias , a contar da data de sua assi
natura . 

CLÁUSULA Dt:CI~A SEGU\JDA- DO FORO : Fica eleito o Foro da 
Circunscrição Judiciária de Macapá, para dirimir quaisquer 
dÚvidas oriundas da execução deste Convênio com exclusão , 
de qualquer outro , por mais privilegiado que seja . 

E, por estarem inteiramente de acordo e, paravalidade do 
que ficou estabelecido pelas partes , lavrou- se o p~sente 

instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e fornna para 
o mesmo fim de direito , na presença de 02 (duas) testemu
nhas abaixo assinadas . 

Macapá(Ar) , 11 de maio de 1988. 

Assinaturas : direto 

TESTEMU\JHAS : 

01. 
02. 

SEr.R[TARTA 8E SAJDE 

CDI-JtNI" ·1o 17/98 - SES!\ 

PLN-JO DE CO.ÇÃO AO CO\!VtNJO NQ 17/IJS-S'::SA, CELE~~ '\[' 
ENlRE 1>.. SECI _ ,\RIA JE SAI~OE E A PREFEI f '"A '!.UNIC!PAL DE I 
CAPÁ, DB,JE TIV/\1'!00 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇCS '.ECES::;ii.O.IOS. r::::::;:::J 



Macapá, 27-05-88 DIÁRIO OFICIAL Pág. 8 

PRESCINDÍ VEIS A SECRETARIA DE SAÚDE, POR PRDFISSIO.~AIS DE 
NÍVEL SUPERIOR , M~DIO E ::LEw:ENTAR , QUE ATUARÃO NO MU';ICÍ -
PIO DE MACAPÁ. 

·Em Cz:S 1 00 
ELEMENTO 

ESPECIFICAÇÃO 
DE DESPESA 

FONTE VALOR 

3132 . 00 Outros Serviços e Encargos F .P:E . 3.516 .000 

4130 . 07 Outros Serviços e Encargos F.P .E. '45 .000 .000 

T o T A L I I I I I I I I I I I I 48 .516 .000 

Importa o presente Plano de Aplicação no valor ~e ... .. . 
Cz~~ 4él.:i1b .OOO,OO (Quarenta e Oito MilhÕes, QuinhomLos e 

Dezesseis Mil Cruzados) . 

Macapá( AP) , 11 de maio de 1988. 

Dr . JDst BESERRA PEDRDSA 
Secretário de SaÚde 

MURILO DA CO'IJCEIÇÃO C. WANZELER 
C.S.P. /SESA 

Hl - GOVERNO DO TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
SUPERINTEND~NCIA DE NAVEGAÇÃO DO AMAPÁ 

lEILÃO PÚBLICO 

A Superintendência de .. Navegação do Amapá,realizará no 
dia 06 de junho de 1988 às 9:30 hs, leilão dos seus bens 
inservíveis. 

Local - Prédio da SENAVA 

Av . Amazônas, n9 20 

Re-lação anexa . 

ANTONIO CARLOS PINTO COHEN 
Leiloei ro Oficial 

SUFERINTEND~NCIÀ De NAVEGAÇÃO uO A}~PÁ 

SEÇÃO DE t!ATERIAL E PATRH!ONIO 

RELAÇ,\0 DOS .:1ATERIAIS INSERV!VEIS A SENAVA PARA SERE~! 

LEILOADOS 

01 Ampola de ar comprimido toda em fe rro 
01 Armário em ferro 
01 Automóvel Chevrolet Chevette ano 1980, chassis 

5C1 1JLKC151378 , chapa OF- 0586, prefixo TL- 28 
01 Automóvel Voyage \~olkswagem ano 1984 placa OF- 1025 

ALCOOL 
01 Barco Motor ~t~CAPÁ, em made ira de l ei , med. 22 , 70m com 

cap. p/40 passageiros , 6 tripul. 80 tonelas 
04 Baterias HELL\R c/ 24 pl acas 
10 Bater ias de 12 placas· di versas marcas 
04 Baterias m~rca BOSCH c /24 placas 
04 Baterias marca HELIAR c/24 placas 
04 Baterias marca HELIAR c /24 placas 
01 Bomba centrifuca 
03 Cadeira de ma dei r;a 
20 Cadei r as e/armação de fer ro e assento de plastico 
01 Cafeteira marca ELMA 
01 Caixa contendo .113 peças .de roupa JEANS 
04 Caixas de descarga p/sanitário sem'tampa ma rca princesa 
01 Caminhão Chevrolet ano 1977 chassis BC- 68351 C26820 cha 

pa OF-0368 CT-18 motor diesel Perkins , 6 c il indros mod~ 
6- 357 142·HP e/carcaça de embreagem p/ caixa àe marcha 
6x6 p/caminhão Chevrolet 

01 Camioneta de carga Chevrole t D- 10 ano 1981 Chassis 
BC244trnA2 1539 , chapa OF-0275, prefixo TL- 31 

01 Carcaça de bomba d' água marítima 
01 Carcaça de motor marítimo 
02 Carcaças de motor YANr~ 
01 Cx . d ' água cap . 200 litros marca Brasilit 
01 Cx . d'água cap . 200 lt rs~ marca brasil it 
01 Escada de f erro p/la~cha 
300 l<g. de Ferro ve lho ( suca tas de ;notares ma rítimo) 
01 Fogão a gás marca vedete 
01 Fogão azul 

01 Fogão azu l continental 2001 
01 Fogão azul semer 
01 Fogão branco e azul 
01 Fogão vede te azul 
01 Geladeira cor azul marca frigidaire 
01 l<ombi Holkswagem Standard ano H82 , chassis 7271 11 cha

pa OF- 0774 prefixo TL- 39 
01 Kombi cabine dupl a Hol ks"agem ano 1984 , chapa OF-0 762 a 

alcool 
01 ~lac-aco p/automóvel 
O 1 Náqu i na de calcular elétrica StL~RP Compe t CS- 215 7 
01 Máouina. de contabilidade NCR N9 6- 8452872 31-10- 14( 16)26 

01 Háquina de contabilidade NCR n9 R- 511 009-BR 31-10-1 4- 16-
26 

ó1 ~láqu ina de escrever manual Olivetti LI:'IEA 88 
01 Hotor de popa marca CHRYSLER 4 
01 l·loto r diesel )'ANN!\R tipo BBC n9 084F3083 CVA 5, 6 
01 l~tor el~trico marca NEG!INI n9 i0424 tipo ATR mod . 15/ 

11 KVA 5 
01 Notar elétrico marca NECRI!H n9 20949 ATR.': mod . 1519 

CVA 9 
01 Peça de cabo de aço med . 15m. 
01 Peça p/máquina pl ai nadeira 
02 Peças de tubo em PVC de cor preta 
01 Pia branca r/banheiro 
01 Pia p/ banheiro t amanho grande cor branca 
01 Pia p/ banheiro t amanho m~dio cor branca 
01 Prosdócimo azu l c/ 01 divisão 
01 Prosdócimo branco c/ 01 divisão 
01 Prosdócimo branco c/ 04 divisões 
01 Prosdóc imo branco mar ca EVEREST 
01 ProsdQcimo branco marca ~ffiTALFRIO c/ 2 divisões 
01 Prosdócimo vermelho c / 04 divisões 
09 Salva- vidas em material de polietileno 
11 Salva-vidas em materia l de polietileno 
02 Sucata de 02 (duas) mesas em madeira (macacauba) 
01 Sucata de uma (0 1) estante em madeira 
01 Tanque p/gasolina cap . 20 litros 
01 Tanque p/gasolina cap . 5 litros 
01 Tanque p/Õleo cap . 20 litros (motor de popa) 
01 Volante de fer ro p/motor marí timo peso 200 K 

~rof9 RAll!UNDO ALEX GOlffiS DA SILVA 
Surerintendente 

SENAVA 

JQS~ JURANDIR A. SI~UEIRA 
Diretor Administ rativo· 

S~NAVA 

PODER J UDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO .DA 8ª REGIÃO 

JUNTA DE CONCILI AÇÃO E JULGAWENTO DE MACAPÁ 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PRAZO DE 08 (OITOj DIAS 

Pelo presente edital fica NOTIFICADA a firma EMBRACON-E~ 
PRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÃO LTDA . , atualmente em lugar 
incerto e não sabido , reclamada nos autos do Processo 422/ 
88-J CJ- MACAPÁ, em que VALDECI t-JUNES PINTO é reclamante , p~ 
ra ciência da decisão cujo inteiro teor é o seguim:e : " ... 
DECIDE A MM . JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MACAPÁ , 
POR UNANI MIDADE , JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO 
PARA O FIM DE CONDENAR EMBRACDN - EMPRESA BRASILEIRA DE 
CONSTRUÇÃO LTDA . , A PAGAR A VALDECI NUNES PINTO, A QUANTIA 
DE Cz$-45 .791,20 A TÍTULO DE AVISO PR~VID , 13º SALÁRIO PRO 
PDRCIONAL , F~RIAS SIMPLES 86/ 87 , F~RIAS SIMPLES DE 87/ 88 ~ 
SALÁRIO RETIRO DE JANEIRO DE 88 (14 DIAS) , FEVEREIR0/88 E 
MARÇ0/88 E ABRI L/55 (OITO DIAS) E AINDA O QUE FOR APURADO 
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ~ 'A TÍTULO DE REAJUSTE SALARIAL . A 
RECLAMADA DEVERÁ APRESENTAR A AM DO FGTS NO C0DIGO 01, SOB 
PENA DE PAGAR O QUE FOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . 
A BAIXA NA CTPS DEVERÁ SER PROCEDIDA COM DATA DE 08 DE A
BRIL/8B. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA FORMA DA LEI . CUS
TAS DE Cz$- 2 .010 ,44 PELA RECLAMADA SOBRE O VALOR ARBITRADO 
DE Cz$-6D . OOD , 00" . 

Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento de Maca
pá, 25 de maio de 1988. 

JAIME HEITOR SILVA JDS ANJOS 
Diretor de Secretaria 


	

