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t\IOS DO PODEit EXECUTI \10 
Divisão de ObTas 
C,.ntrate n°. 02j:\II-i0-DO. 

Aprovo e Publh.tue-se: 

Gen. lvanl!oé GGnçalves Ma rtins 
Gvvernador 

Têrmo de Contrato de em preitacla !!loba! entre 
o Governo do Território Federal do Amapá c 
a fmn a Construtora e Imobiliária Fousêca Ltd"., 
na fo rma abaixo: 

I - Preâmbulo 

1. Contratantes:- O Govêruo do Território Federal do 
Amapá, nêste têrmo denominado GTfi'-AP, representado 
pelo engenheiro José Aleixo da Silva Lima, respoodeodo 
pelo expediente da Divisão de Obrss e a firma Constru
tor·a c lmublliár:i ~ ~onsêt:a Ltd~ .. aqui denominada Emprei
t~ira, com escntono estabeleCido à Avcoida füti mundo 
Alvares da Costa, '<-/n, nesta cidade, represeutada pelo seu 
Procurador, senhor José Polkarpo de Miranda residente 
uebta cidade, que assina Gomo represuntante leg~l da firma. 
2. Local c Data:- Lavrado e assioado nP.sta ciclacte de Ma
capá, capital do Território Federal do Amapá, no ediHcio
sede da Di visão dP Obras do GTF-AP, aos vinte e cinco 
U!5) diatl do mf's de fevereiro do aoo de hum mil novecen
tos c se tenta <1!!70,. 

li - fundamento Legai do Contrato 
O preRentc térrno de con!rato fo i devidamente auto

rizado pelo Exmo. Sr. ~overnador, tendo em vista o resul
talllo da reuni!lo da Comissão que julgou as propostas 
ap1·rsentad~s em obediê.r.lcia ao Edital de Tomada de Pre
ços n•. 14./69-DO, para os serviços de construção da sede 
do Serviço de Geografia e Estatísti ca. 

lll - Objeto, Localizaçii o e Forma lle Execuçãc, dos Serviços 
1. Lot:ahzação e De!.crição dos Serviços:- A Empreiteira 
se obriga a executat· pelo regime de empreitada global os 
serviços de construção da sede do Serviço de Urografia 
e Estatística, nesta capital. 

2. Forma de Execução:- A Empreiteira se obriga a cxccu
t:.t r os serviços na fo rma dêste contrato, obederendo in
tegral e rigorosamentú as descrit;ões. plantas, projetos e 
especificações forBecidos pela Di\'isio de Obras, passando 
tais docl:l mentos a in tegra r éste in&trumento, inclusive os 
que se r-efe rem a altet·eçõs admitidas ou introd uzld ~ts pelo 
UTF-AP. 

3. Mão-de-O bra:- A Empreiteira deverá manter um enll'e
nbeiro para representá-la em matéria de ordem té cnic~ e 
suas relações com a fiscali7.ação na obra. Os mest1·es rte
verão ser pessoas de experiêocia e idoneidade técnica e 
pessoal comprovada e deverão estar habilitados a pres
tarem quaisquer e sela recimentos sôbre o serviço. 

IV - Preços, Pagamentos e Dotações 

1. Preços:- O GTF-AP pagará à Empreiteira pela. execu
ção dos serviços objeto dêste contrato a importância de 
cento e três mil c oitocentos e vinte e cinco cruzeiros 
novos e cinqüenta e um centavos (t\CrS 103.825,51). 
2. Forma de Pagamento:- O pagaa:ento da ol.H·a será fei
to pela Tesouraria do GTF-AP, logo após rigoro8a fi scu
liza~üo e aceitação pela Div isão de Obras dos serviços 
rea lizados pela Empreiteira, em parcelas, de acôrdo com 
o andamento dos sccviços contratados. 

S. Dotação:- A despesa decorrente c0m o presente oon
trato ocorrerá por conta das dotações do Miui~Ll·t·io dO 

Interior - 4.3.3.0. - obras públicas, deferJmcnto de 1969 
V - And amento dos Serviços 

1. Cronograma:- Os SP.rviços terão andamento previsto no 
cronogra10a aprovado pela Div isão de Obras, admitida a 
toleràncla màxima de 10°/0. 

2. Prazo:- O prazo para cClnclusão total do~ tt·a balhos 
objeto do prtsentc têrmo é de 180 dias, a partir da 1". or
dem de se rviço exped ida pe la Divisão de Obras. 
3. Multa:- A Empreiteira ficará t;ujeita a multa moratória 
de cento e três cruzeiros novos c oitenta e doia centavos 
(NCrS 103,!!2) por dia que exceder ao prazo contratual. 

n - Fis:::alizaçã.o e Aceitação dos Se rviços 

1. Fiscalização:- u GTL•'-AP fi scalizará a Empreiteira atra
vés da Divh;ão de Obras que JV.Bnterá aç~o tis.calizadora 
de :nodo &istemático e permnnentc de moa(!) a razer culJil
pril· o cootrato e seu:; anexos. 
2. Aceitação dos ~erviços:- A Divi~iio de Obras aceitará 
os serviços que estiverem de acôrdo com t~s especificações. 
Os serviços ou op•.•rários que uãn conesponderern as ne
ces ·id!'des de obr:1 e às con<iiçõt>s pnctuadas caberá à 
Empreiteira refazê-los ou substitu í-los dentrs do prazo de 
48 horas. A aceitação final d11 obra não acarretará de mo
do algum a exoneração d11. Em preiteira e ~eus técnicos da 
responsabilidade <'ivil e técnica por eventos decorrentes 
ou relacionadoa com a execução dos serviços con,·encio
nados e dados como aceitos. 

VII - Rescisão do Contrato 

1. Rescisão:- O Contrato poderá ser rescind ido unilateral
mente pelo GTF-AP ou bilatet't~lmenie atendida sempre f!. 
conveniência administra tiva a {!ritério do GTF-AP. cabera 
a rescisão do contrato independente de interpelação jttdl
cial ou extra-judicial, quandú a Empreiteira: 

a) não cumprir qualquer das suas obrigações contratuaiF; 

b) transferir, no todo ou em parte os serviços sem 
prévia a utorização do GTF-AP. 
2. Indenização:- Na hipótese do item I desta cláusula, a 
Empreiteira caberá recebm· uuicamentc os valores dos ser, 
viços executados até a d~t ta da resc)Silo. 

VIII - Fõro 

Para as questões decorrentes aêste têrmo elege-se o 
Fôro da cidade dE> Maoapá, capital do Território Federal 
do Amapá. 

Eu, Délcio Ramos Duarte, Coordenador· da Divisão 
de Obras, lavrei o presente t ê l'lllO, am quatro (4) via s que 
vai assinado petas partes convrucionaoas, pelas te~temu
nhas c por mim. 

Mar.apá, 25 de fevereiro de 1970 

Eng. José Aleixo da Silva Uma 
Resp. pjExp. da Div. de Obras. 

José Policarpo de Miranda 
Empreiteira 

Mi rací Videira Rodrigues 
Testemunha 

Ju,' cnil de Souza Brllo 
Testemuoha 

Oélcio Ramos Duarte 
Coordenador 
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As Rl\partlções Públicas [ 

T(n.hniais deverão remeter 
o expediente destin.ado à pu- 1 blicação neste DlARIO OFI- 1 
CIAL, diàriamentP., até às I 
t3,~0 horas, ex1:eto aos sába- I 
elos quando deverão fazê-lo 
llto') àq 11,30 horas. 

EXPEDIENTE 
Imprensa Ofieiai 

DIRETOR 
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MACAPÁ - T. F. AMAPA' 

ASS IN ATURAS 

1 As Repartições Públicu 

l c~ngir-se-ão às assinaturas 
anuais renovadas o.lé 23 de 
fevereiro de cada ano e à~ 
iniciadas, em qualquer época 
pelos ól'gãos competentes. 

A fi m de possibilitar a 
remessa de valôres acompa
nhados dl.l esclarecimentos 
quanto à sua aplicação, eoli

j citamos usem os intei·essados 
1 preferencialmente cheque ou 

I\~ reclamações pertinen
tes à matérle. retribuída, nos 
casos de erros ou omissõeR, 
deverão ser formuladas por 
e-.cl'i~o. à Seção de Redação, 
dli14 ::J às 13,30 horas, no má
xlmn até 72 b o r a 8 após a 
S!Uda dos órgãos oficiais. 

1

1 vale posta:. 
Anual NCri 7,80 Os suplementos às eól· 
Semestral NCr$ 3,90 I ções dos órgfios onci&.i!>l da 

Oe originais df'verão ser 
JattlografadoR e autenticados, 
-:~ssalvadas, por quem de di
reito, rasuras t- P.mcudas. 

Trimestral NCr$ 1 45 se fornccel'iio aos as:>icantf'f 
Número svulso N Cr$ o:o5 ~~~~n~~~~~.icitarem DO ato só 

«BR ASlLU. - tste Diário Pricial é encontl'ado para. lt>i tu- 1 0 fun~ionát·io público 11'· 
ra no Salão Nacional e l r.t<:m acional da Imprensa, d;~ 1 de

0
r,al, tm:a u~u de~conto , :'e 

Excetuadas 11!1 pnr::. o ex- COOPER PRESt; no Brasília lnJperial llvtel.» 110 to· Pai a faze r JUS a e:ste 
ter1or, quo serão e" P. m p r e ' desconto. de,·erá provl.i.r esta 
auuáis, as assinaturas poder· !:'ara ~acilit~r aos assinan-1 A Ytm ~P evita r ~oluçã_o I condição no ato da assiuaturll, 
se-áo tomar, em quslquer tcs a venhcaçao do prazl) de I cte cont '11u1dade no recel.Jt- 1 O de custo cada exem plar 
época, por seis meses ou um validade de suas assinaturas, l!ltnto dos jornais, d e v e :n I atrazado dos órgãot< do o fi
ano. na parte sl)pcr!or do enderê- os assinauteu providenciHr a : ciais se rá, no venda avul~a 

As assinaturas venc!das 

1 

ço vão impressos o número respectiva renovaç[;o com I acrescida de ~CrS O,Ot. ~e 
pGder~o ser suspensas ~:~em do talão de regis!ro, o mês e antecedêneia mln i ma, de triu-

1
1 da mesmo anü, c de N <..; r S 

avtso prévio. o ano em que Hndará. tu (30) dias. 0,02. por ano decontJo. 

--------~---------------~---------------------------

Divisão de Obras 
Contrate n.0 03/ .:11.!-70-00 

Aprovo e PubliquA-se: 

Gen. Ivanhoé Gonçalves ?11arHns 
Governador 

Tê!'mo de Contrato de Empreitada Global en
tre o Govêrno do Território Federfll do Ama
pá e a Firma Construtora e ImobHiária F6n
sêca Ltda., na [orma abaixo: 

I - Preâmbulo 
1. Contratantes: - O 6ovt! rn o do Território Fede

ral do Amapá, neste tê rmo denomi nad o GTF-AP, r epre· 
ientado pelo engenheir0 José Aleixn ~a Silva Lim!l, res
pondendo pelo expediente da Di~ b a o de Ol>ras e a firma 
Construtora e Imobiliária Fonsêca Ltda aq ui denominada 
Enlpreit~ira, com escritório est11belecido a Avenida Rai
mundo Alvares da Costa, sfn, nesta Cidada, reprm;entarla. 
pelo seu Procurador, senh<n· José Policarp0 de Miranda, 
residente nesta cidade, que assina ~orno representante le
gal da firma 

2. Local e Data: - Lavrado e assinado nesta cidad e 
d~ Macapá, capital do Território Federal do Amapá, no 
edifício-sede da Divisão à e Obras do G'l'F -A P. a e~:~ vinte e 
cinao (25) dias do mês de fevereiro do ano de hum mil 
novucentos e setenta (1.970). 

11 - Fundamento Legal do Contrato 
O pres('nte têrmo de contrato foi devidamente auto

rizado pelo Exmo. Sr. Gonrnador, tendo em vista o re
sultado da reunião da Comissão que julgou as prQpostas 
apresentadas em obefliência ao Egital n.0 14/69-DO, para os 
serviços de construção de uma garagem para a Divisão de 
Produ~ão. 

III - Objeto, Localiza.9iiG c Forma de Execução dos 
Serviço& 

1. Localização e Descri~ão dos Scrvivos: - A Em
preiteira se obriga a executao pelo regime de empreita
da global os serviços de constrüção de uwa gurage111 des
tinada a Dlvisilo da Produção, neste Território. 

2. Forma de Execução: - A Empreiteira se 0briga a 
executar os serviços na [erma dêEJte cowtrato. obedecendo 
integral e rigorosamente as descrições, plantas, projetos 
e especificaçõos fornecidos pela Divisão de Obras, passan
êe tais documentos a integrar êstc instrumento, inclusive 
os qne se referem a alterações admitidas ou introduzi
das pelo GTF-AP. 

3. Mãe-de-Obra: - A Empreteit·a deverá manter um 
engenheiro para rept·esontá-la em matéria dQ OPdcm téc
Hica e suas relações aom a Hscalização na obra. Os mes
tres ~ eve~ão ser pessoas de experiência e id onr idar! & téc
nica e pessoal comj_)rovada P. deverl'io esta r h:ibillt!ldN; a 
prestarem quai<> ql1er esdareci meutcs sõore o :,cn l; o. 

IV - Preços, Pagamemtos e 0Gtações 

1. Preço: - O GTF-AP pagará à Empreiteira !)ela 
exectH;ão dos serviços objet0 dêste contrato a impor tân
cia de cento e viate mil , quatrocent<>s e sessenta e hum 
cruzeirCJs novos e sessenta e hum ceutavos (NCr$ 120.461,61). 

2. Forma de Pagamento: - O pagamento da obra 
será [eito pela Tesourar ia do G'l'F-AP, log0 após rigoro
s~ fiscalização e aceitação pcl:t Divisfio de Obras dos ser
VIÇOS realizados pela h!mpreHeire , em patcelas, de acQr
d~ com o andamento dos serviços contratados. 

3. Dotação: - A despesa d~corrente com o presen
te contrato ocorrerá por conta das dotações do Ministério 
de Interior - 4.:3.3.0. - obras pública11, de!erimento de 
1.969. 

V - Andamento dos Serviços 

. l. Cronograma: - Os serviços terão andamento pre
VISto no cronogmma aprevado pe!a Divisilo de Obras, ad
mitida a tolerância máxima de 10 o,0. 

2. Prazo: - O prazo para conclusão total dos traba
lhos objeto do presente têrrno é de 180 fiius, a parti r da 
P ordem d6l set·viço expedida pela Divisão de Obras. 

3. Multa: - A Empreiteira ficará sujeita a mnlta 
m.oratória de cento e vlato cruzeiros novos e quarenta e 
se is centavos (NCrS 120, -t6), por dia que exceder uo pra
zo eontratual. 

Vl - Fiscalização e Aceitação dos Servi~o:t 

1. Fisealização: - O GTF'-AP [i~calizará a EmprQitei
-ra através dà IJivisão de Obras que manterá ação fisca
lizadora de medo slsteruátic0 e perm11nente de modo a 
fa zer cumprir o contrato c seus anexo s. 

2. Aceitação dos Serviços: - A Divisão àe Obras 
aceitará os serviços que estiverem de acôrdo com as es
peci!icacões. Os serviços ou operários que mio cerrespGn
dam as necessidades da obra e às condiçõell pactuadaa 
caberá à Empreiteira refazê-los Gu substituí-los dentro do 
prazo de 4.q horas. A aceita~ão fina l da ol.Jra não acarre
t'lrá de modo algum a exoneração da Emprei teira e seus 
técnicos da r lilsponsabilida.de civil c técnica por eventos 
decon e ntes ou relacionados com a execu~ão dos serviços 
convencionados e dados como aceitos. 

VII - Rescisão do lontrato 

1. Rescisão: - O contrato poderá ser rellcindido unl
latcralmeAte pelfl GTF-AP ou bilateralmeote atendida 
sempre a cGnveniência administrativa a critério do GTF
AP ,caberá a rescisãQ do contrato independente de inter
pela,ão judicinl, ou extra-judicial, quando a Empreiteira: 

a) não cu mprir qualquer das suas obrigações contra
tuais; 

b) transferir, no todo ou em parte os serviços sem 
prévia autorização do G't'F -AP . 
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2. Indenização: - Na hip&tese do iiem 1 desta cláu
sula, a Empreiteira cab~Jrá receber ú nicamente os valores 
c.los serviços execntados até a iata da rescisíl.o. 

VIJI - Fôro 

Para as questões decorrentes dêste têrmo elegc-~:~e o 
Fôro ela eidade de Maeu1Já, capital «o 'l'errJtório Federal 
do Amapá. 

Eu, Délmio Ramos Duarte, Coo!'denadar «a Divisãg da 
Obras, lavrei o presente têrmo, em quatro \4) vias, que 
vai as'3inado pelas partes coavcucionadas, pülas testemu
nhas e por mim . 

.Macapá, 25 de fevereim de 1970 
Eng.O José Ale1xo da Silva Lima 
ReHp. p/Exp. da Dtv. dt> Obras 
Jos~ Poliearpo de ~Ilranda 

Empreiteira 

Mirací Videira Rodrigu~s 
Testemunha 

J uvcnil de Sousa Erilo 
Testemunha 

Em vreiteira 
Délcio Ramos D,wrtc 

Coorctnudur 

Divisüo de Obras 
Contrato nº U4/Ml-70-DO 

Aprovo c publique-se: 

Gen. I vanhoé Gonçalves Martins 
GovernaJor 

Têrrno de Codtrata de Empreitaua Global en
tn: o Govêm~ do 'ferrltório federal do Ama
pá e a Hrma Construtora(' Imobiliária Fonseca 
Ltda3 ., na forma abaixo: 

I - Preâmbulo 

1. Contratante: O Govêrno do Te~ritório Federal do 
Amapá, neste têrmo dcntrninado GTF-AP, &epres<wtado pe
le e<.genhetro José Ale1xo da Silva Lima, re ... pondeudo pc
lo expediente de Divisão de Obras c a firma Construtora 
e Imobiliária Fonsêca Ltt:!aa .. aqui deuom iuada i~m~r,eiteira, 
com escntório es\abelectdo à Avenicla Haim unào Alvares 
da Cof.'lll, u/n, nesta cidade, represcn tada pelo !leu Procu
rador, Senhor José Policarpo de J\ln·anda, t·esidente nes
ta cidade, que assina como represeutaMtc legal da firma. 

2. Local e Data:- Levrado e nf'sinado nesta cidade de Ma
cap!l, capHal do Território Federal do Amapá, no edifício
s~ae, da Divisão de Ohras do ú'fF-AI', aos vinte e cin
co (25) dias do mês de fe,·erciro do ano de J.um mll 
ncvecente>a e setenta (1910) 

H - Fundamevto Legal do Contrato 
O presente têrruo de c<mtrato foi devidamente aute

rizad'> Pelo Exmo. Sr. Governudflr, t~ndo em visla o re
s ~ltado da reunião da Bolll!s~;ão que julgou as pror>ostas 
apresentadas eHl abediêttcia ao Jldltal de Towada de t>re
ços nº H/69- DO, para os serviços de constt'll~ao à e resi
uênsias para servidores terrJtori!tilli. 

Ili - Objete, Localização a Forma de Exeeução dos 
Serviços. 

1. Localização e Descriqão dcs Servi,os:- A Em
preiteira se obriga a exec~rar pelo regime de cmpt·eitada 
global os serviços de construçili:J :le oito t!SJ residências; 
npo «A». para servidor·es ten·itoriais, nesta Cílpital. 

2. Forma de Execu~íi.o dos Serviços:- A Empreilei
ra se obriga a execu tar os serviços na lorma dêste con
trato, obed.ecer.de integrt.al c rigl'lrcsamente as d~scrições, 
p antas projetos e especificações pe.la Divisão de O bras, 
1J8 SS illldO ttlii dOCUmeot~S a iotegrnr este instrumento, 
inclusive os que so referem. a alterações admitidas ou 
introduzidas pelo G'i'F-AP. 

:3. Mão-de-Obra: - A Empreite ira davQrá manter um 
~ngenheiro para repreacutá-la em matéria de ordem téc
nica e suas relações ctm a fiscalização na ebra. Os mes
tres deverão ser pessoas de expcriêRcia e idoneidade téc
nica c pessoal eompro v11da e deverão l'Slar babituadYS a 
prestarem quaisquer esclar&e>imentos sõbre u serviço. 

lV - Preço3, f:la~:amentos e Dotações 

1. Preço - O GTF-AP pagará à Empre.iteira pe~a 
execu~ão dos serviços obj1tto dêste coBtrato a ~mportânCla 
de Duzentes e quinze mil c vinte e seis cruze1ros uovos 
CNCr$ 215.026,00). 

~. Forma de Pagamento: - O pa~amenl~ d~ obra 
será feito pela Tesoul'aria do GTF'-AP, logo apos r~gorusa 
fiscalização e aceitação pela Divisii.o de Obras dos __ser
viço~; realizado~ pela Empreiteira, em parcelas, de acordo 
eom o andamento dos serviços eontratados. 

3. Dotação: - A despesa deccnren\e Mm .o . pre~ente 
contrato ocorr~tr ~ por conta das dotações do l\hmstérJO do 
Inter:or _ 4.3.3.0. - obras públicas, dercrimento de 1969 

V - Andamento dos Serviços 

1. Crooúgrama: - Os serviços terão aodaiUl'nto pre
visto no cronograma aprovadl\ pela Divisão de Obras, atl
mttida a tulerância mt.xima Gle 10°,0. 

2. Prazo: - O prazo para eonclHsilo total dos traba
lhlls objeto do preH•nte contt'Hto é de noventa (90>. ~J_!lS 
a partir da 1". ordem de serviço expedida pela OlYJsao 
de Obras. 

3. Multa: - A Empreiteira ficará sujeita a mul~l\ 
moratória de duzentos e quinze Gruzeirüs novas e dotl 
centavos (~CrS 215.0~) por dil:l quE\ exceder ao prazo con
tratual. 

VI - Fiscalização e Aceitação dos Serviços 

1. Fiscalização: - O f!TF-AP fi~:~Galizará a ~mp~~i
teira através da Divisíio de Obra!l que mantP.rá açao h s
calizadora de modo sistemático e permanente úe modo a 
fazer cumprir o contrato e rJeus anexos. 

2. Aceitação dos SerYiços: - A Divisão de Obras ace~
tará QS serviços que estiverem de acôrdo com as espcct
fic&ç5es. Os serviços ou operárius que não correspond~~ 
as necss idades c!D obra e às cundições pactuao as c a bera a 
EmpreitE-ira refazt•-los ou s"bstituí-los dentro do pl'azo de 
48 horas. A aceit.ação Hm~l da 0hra não acarretará de ma
do algum a exoneração da hlmprdtelra e sous técnicos éa 
respons-abilidade civil e técnica por eventos decorrentes ou 
rclecionados com n execução dos sen·iços convencionados 
c dados como aceitos. 

VII - Resci<Jiio ds Contrato 

1. Rescisão, - O contrato poderá ser reacindido uni
laleralmeute pelo GTf-AP ou bilateralmente atendida seJ.'1-
pre a conveniência. administrativa 1:\ critério do GTF-AP, 
caberá a rescisão do contrato indepeudrnte de interpela
ç:ão judicial ou cxtra-jucHcilll, qu::tndo a Empreiteira: 

a) não cumprir qualquer de sua!l obrigações contra
tuais; 

b) transferir, no todG ou em parte os serviços. sem 
prévia autorização do GTF-AP, 

2. lndouização: - Na. hipóteso lfo itom 1 desta cláu
s•la, a E:npr~iteira caberá roceber únicamente gs valeres 
dos serviços exe~ulados até a data da resci~oão. 

VIIí - Fôro 

Para as questões deco rrontas déste têrr.uo elege-se o 
Fôro da cidade âe 1\iacapâ, capital do Tenitório l<'eàeral 
do Amaf!á. 

Eu. Oálcio Ramos Duarte, Coordenador da Divisão d~ 
Obras, laYrei o present~ têrmo, em quatro (4) -..·ias, qug 
vai assinado pelas partes convencionadas, pelas testemu
nhas e por mim, 

Macapfs, 25 de fevereiro de 1.§70 

Eng0 • José Aleixo da Silva Lima 
Resp. p/ Exp. da Oiv. de Obras 

José Policarpo de Miranda 
Empreiteira 

Miraci \'irleira Rodrigues 
Testemunha 

.1 uvcnil de Sousa Brito 
Testem unha 

Df-leio Ramos Duarte - Coordenador. 
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Poder Judiciário 

Justiça dos Territ(>rios 

Território Federal do Amapá 
Juiz de Direito da Comarca de 111acapá 

EDITAL DE CITAÇAO, c0m o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Doutor Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei, etc 

Faz saber a todos os que o pr esente Edital. c0m pra
zo de 15 dias virem, ou dêle t iverem conhecimento, que 
neste Juizo corre seus trâmites um processo em que é 
acusado: Francisco Pereira de Castro, como incurso no 
art. 213, combinado com o de n.0 12, n.0 rr, tudo do Código 
Penal Brasileiro. 

E, como tenha o oficial de Justiça J.êste J uizo certi· 
ficado não o haver encontrado nesta Comarca, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pel0 presente a com
parecer nest e Juizo, no edifício d 0 Forum desta Com<.orca 
sito à Avenida Amazonas, n º 26, esquina com a r:.~a Cel. 
Coriolaco Jucá, nesta cidade. no Jia 02 de abril, às 9:00 
hora1, a fim de ser interrogado. promover sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores têrmc.s do proce~so, a que dever á 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento cle 
todos é passado o presente Edital, cuja 2.ª via ficará 
afixada no lugar de costume. Dado e passado nesta cidaàe 
aos vinte e três dias do mêt de fevereiro do ano de mil 
novecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes Es
crivão Substitu:o. subscrevi. 

Mário de Almeida Ce>sta 
Juiz de Direito 

EDITAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo : 

O Doutor Mário de Almeida Cüsta, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do Território Federal do 
Amapá, na forma da lei etc 

Faz saber a todos os que u presente Edital, com 
prazo de 15 di!ls virem, ou dêle tiverem conhecimento, 
que neste Juízo corre seus t râmites um processo em c;ue é 
acusado José Loureiro da Silva, como jncurso no artigo 
217 do C. Penal Brasileiro. 

E, como tenha o Ofi~ial de Justiça dêste Juízo cer
tificado não o haver encontrado n esta Comarca, não sendo 
possível ci tá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a com
parecer neste Juízo, nu edifício do Forum desta Comarca, 
sito à Avenida Amazonas, n°. 26, esquina com a rua Cel. 
Coriolano Jucá, nesta cidade, no dia 02 de abril, às 11:00 
horas. a f im d~;> ser interrogado, promo·Jer sua defesa e ser 
notificado dos ulteriores t érmos do proce3so, a q ue deverã 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 
todos é passado o presente Edital, cuja za. via ficar a afi
xada no lugar de cost ume. Dado e passado nes ta cidade, 
aos vinte e três dia do mês de [evereio do ano de mil no
vecentos e setenta. Eu, Nino Jesus Aranha Nunes, - Escri
vão Subtituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa. 
Juiz de Direito 

Edital de Citação, com o prazo de 15 dias, na forma abaixo: 

O D3utor Mário de Almeida Costa, Juiz 
de Direito da Comarca de Macapa, ca
pital do Território Federal do Amapá, 
na forma da lei, etc 

Faz Sabe r a todos os que o presente EdHal, com o 
prazo rle 15 dias virem, QU dêiQ tiverem conhecim ento, 
que neste Juizo corre seus trâ 8Jites um processo em que 
é acusad o: Agostinho Santana, vulgo «Na hora», como in
<::urso no art•. 213, combinado com o tut. 226, incisa li. 

E como tenha o Oficial de Justiça ditste Jufzo cer
tificado não o haver encontrado ne1ta Comarca, não sen
do possível oitá-lo pessoalment(', cite-o pelo presente a 
comparecer nesre Juízo no edifício Elo F9rum desta Co
manJa, sito à Avenida Amazonas. n'-. 26. l'SQUifla rom a 
rua Ccl. Coriolano Jucá, nesta cir!ade, no dia O::l dt: abril 

às 11:00 hora~. a fim de ser interrogado, promover sua de
re~o e ser aotHicado dos ulteriores têrmos do processo, 
a que deverá comparece:-, sob pena de reveli~. Para. ~~
nhecimento de todos é passado o prese nte Ed1tal, CUJa 2 . 
via fi cará afixada 'uo lugar de costume. Uado e passado 
nesta cidade aos vinte e três dias do mês dtt fpvereiro do 
Ano de mil ÓovPcentos e setenta. Eu, Nino Jes us Aranha 
Nunes, Escrivão Substituto, subscrevi. 

Mário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDiTAL DE CITAÇÃO, com o prazo de 15 dias, na 
forma abaixo: 

O Douter Mário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Comarca de Macapá, capital do 'l'erri t6lrlo Federal do 
Ama pil na [orma da lei etc 

t?az saber a Lolios os que o presente Edital. com o prazo 
de 15 dias virem, ou dêle tiverem conhecimer:to, que neste 
Juizo corre seus trâ rrntes um processo em que é acusado: 
Armindo Cardoso Farias. como incurso no artigo 217 elo 
Código Penal Brasileiro. 

E cemo teuba o Oficia l ae Justica dêste Juíza cer
tificado' não o h a ver encviltrado nesta Comarca, não sendo 
possível eltú-lo p(:ssoalmente, ci ta-o pelo pre::.ente a com
parecer ne~te Juízo. no edifirio do Foru~ desta CornBr
ca, sito à Avenida Amazonas n•. 26, esqt~ma com a. r~1a 
Ccl. Co riolano Jucà, nes ta cidade, no d1a 03 de abl'll. as 
10:00 horas, a [im de se r interrogado. promover sua de[esa 
c ser notiheado dcs ultt~riores têrmos do processo, a qn6 
deve rá comparecer, sob p13ua de revel~a .. Para . con.httc_l
mento de todos é pa~sado o presente Ed11al, cuja 2 . v1a 
ficará afixada no lugar de costume. Dado e . passa_do 
nesta cidade aos vinte e três dias do mês de fever~mo 
do ano de m'il novecentos e sdenta. Eu, Nino Jesus Anwila 
Nunes. Escri vão Substituto, subscrevi. 

Uário de Almeida Costa 
Juiz de Direito 

EDITAL DE ClTAÇ-4.0, com o prazo de 15 dias, na 
forma ttbaixo : 

O Doutor :'w1ário de Almeida Costa, Juiz de Direito 
da Com!lrca de Maaapá, capital do Tefl'itório Federal do 
Amapá, na forma da lei etc 

Faz !laber a todos os que o pl'CSt:lll te Edital, com 
prazo de 15 dias virem, ou dê'le tiverem conhecimento, 
que neste Juizo corre seus. trâ~itcs um ~roces!lo em que 
é acusado: João Al.neida Guuna!'aes, corno mcu rso no artigo 
213 dv Código Penul Brasileiro. 

E como tenha o Ofieial de J·ttstiça dês te Juízo cer
tificado' não o h a ver encontrado nesta Comarca, não sen
do J!lOSsivel citá-lo pessoalm ente. cita-o pele presente a 
comparecer n e~<te Juízo, no etlifíoio do Forum. desta Co
marca sito à Avenida Amazonas, líl0 26, esquma com a 
rua Ccl. Coriolano J ucá, nesta cidade, no dia 28 de ubril, 
às 10:00 horas, a [im de ser interrogado, prornovtlr sua 
eefesa e ~>e t· notificado dos ulteriores trrmos do processo. 
a que dever9. comparecer, sob pena rte r1wP.Iia . !'ara co
nhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 
2! via [icarl\ afixada no lugar de costume. Dado e Pas
sado nesta cidade, aos dezenove dias do mês de feve
reiro do aoo de mil novecentos e selenta. Eu, Nino Jesus 
Aranha ~unes. Escrivão Substituto, subscrevi. 

:\!ário ~e Almeida Costa 
Juiz de Direito 
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