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Fone: (82) 4009-3100 

TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 

Processo Administrativo n° 2017/9123 

Aos 	dias do mês de 	 do do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do 
Tribunal de Justiça de Alagoas, localizada na Praça Marechal Deodoro, 319, Centro — Maceió 
AL, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Teimo de Devolução Definitiva de 
fintivel, nas condições que se seguem: 

1— TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, órgão público, representativo do 
Poder Judiciário, inscrito no CNPJ sob o n°. 12.473.062/0001-08, com sede na Praça Marechal 
Deodoro da Fonseca, 319, Centro, em Maceió, Capital do Estado de Alagoas, neste ato 
representado por seu Presidente, Desembargador TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE 
MELO; 

— KERMA PADILHA REBELO, portadora do RG n° 312.222 SEDS/AL e inscrita no CPF 
sob n° 023.302.064-02, residente na Rua Santa Rita de Cássia, 314, apt. 002, Farol e MARIA DO 
SOCORRO ~HAIA BRANDÃO VILELA, portadora do ItG n° 99001276840 SESP/AL e 
inscrita no CPF 565.081.234-91, residente na Rua João Canuto da Silva, 88, Cruz das Almas, 
Maceió/AL, herdeiras da Sra. Nelma Padilba Torres, falecida em 21/04/2018, e proprietárias do 
imóvel indicado na Cláusula Primeira deste ajuste, conforme consta da escritura pública de 
inventário acostada aos autos; 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado Rua Porangaba, 
Centro, Paulo Jacinto/AL, destinado ao funcionamento do Posto Avançado da Comarca de 
Quebrangulo, objeto do Contrato n°002/2018, firmado com a Sra. Nelma Torres Padilha. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VISTORIA DO IMÓVEL 
§1° As partes reconhecem a incidência da Cláusula Oitava — Das obrigações das partes, inciso I, 
alínea "e", restando pendente tão somente os valores a serem acordados a titulo de reparos no 
imóvel, não resolvida no presente momento, uma vez que resta pendente de apresentação pelas 
proprietárias do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente Teimo, 
objeto do Contrato n°002/2018. 

§2° Uma vez apresentado o laudo pela proprietária, as partes se comprometem a pactuar, para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas à 
Locadora, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da cópia do laudo 
circunstanciado a ser entregue na Subdireção Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Magoas. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS PENDÊNCIAS 
§1° Os serviços de água e energia somente serão desativados a partir da publicação deste Termo, 
sendo devidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas os pagamentos que estejam pendentes até a 
data da suspensão dos serviços. 

§2° É assegurado à proprietária o recebimento em sua integrafidade das parcelas que por ventura 
eStejam pendentes, regularmente pagas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Magoas, no mês 
subsequente. 
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§3° O Tribunal de Justiça de Magoas se compromete a, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar 
completamente o imóvel locado, caso ainda existam bens móveis ou processos fisicos que 
precisem ser retirados. 

§4° A partir da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações relativas ao 
imóvel em epígrafe que não estejam previstas no presente ajuste. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES 
100§ 	Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, devolve nesta data, a chave do imóvel descrito na 

Cláusula Primeira — Do Objeto, para que se operem os efeitos legais do pactuado, observando-se 
a Cláusula resolutiva expressa, inserida na Cláusula Terceira - Do Prazo do Contrato n° 
002/2018. 

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, assinam o presente TERMO DE 
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Maceió, gde api de 2019. 

TUT 	DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagóas 

KERMA PADILHA REBELO 

/ 

Locadora 

Testemunhas: 
-r. 
CPF n°. 	 CPF n°. 	  
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DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS e a empresa TAITO AUTO IMPORT LTDA. 

DO OBJETO: O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva visando à preservação dos veículos e manutenção da garantia dos veículos HONDA CIVIC SPORT MT, pertencente 
á frota oficial do Tribunal de Justiça de Alagoas. 

DO VALOR E DA DESPESA: O custo mensal da contratação para a prestação dos serviços de mão de obra é de R$ 2.683,12 (seis 
mil, seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos) e para fornecimento de peças no valor de R$ 5.727,79 (cinco mil, setecentos e 
vinte e sete reais e setenta e nove centavos) perfazendo o valor anual de R$ 100.930,95 (cem mil, novecentos e trinta reais e noventa 
e cinco centavos). 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, registrado com o seguinte PROGRAMA DE TRABALHO: 02.122.0003.2211 MANUTENÇÃO 
DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO 2° GRAU, FONTE 0100 Recursos Ordinários, Elemento de Despesa1: 33.90-30 Material de 
Consumo; Elemento de Despesa2: 33.90-39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo este prazo ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante Termos Aditivos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, após a verificação 
da sua real necessidade e vantajosidade para a Administração na sua continuidade, nos termos do inciso II, do art. 57, da Lei n° 
8.666/93. 

DO REAJUSTE: Os preços serão fixos e irreajustaveis pelo período de 12 (doze) meses contados da apresentação da proposta. 
Apôs este período será utilizado o IPC-A (IBGE) como índice de reajustamento. 

DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento contratual. 

Maceió, 19 de fevereiro de 2019. 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 
CONTRATANTE 

LAIS MARIA TENÕRIO ACCIOLY 
Representante Legal da empresa TAIYO AUTO IMPORT LTDA 
CONTRATADA 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2017/9123 
Assunto: Termo de Devolução Definitiva de Imóvel 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epigrafe, AUTORIZO a celebração do TERMO DE 
DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL, relativo à entrega do imóvel situado na Rua Porangaba, s/n, Centro, Paulo Jacinto/AL, destinado 
ao funcionamento do Posto Avançado da Comarca de Quebrangulo, objeto do Contrato n° 002/2018, para restituí-10 as Sras. Kerma 
Padilha Rebelo e Maria do Socorro Padilha Brandão Vilela. 

Os serviços de agua e energia somente serão desativados a partir da publicação deste Termo, sendo devidos pelo Tribunal de Justiça 
de Alagoas os pagamentos que estejam pendentes até a data da suspensão dos serviços. É assegurado à proprietária o recebimento em 
sua integralidade das parcelas que por ventura estejam pendentes, regularmente pagas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, 
no mês subsequente. A partir da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações relativas ao imóvel em epígrafe que 
não estejam previstas no presente ajuste. 

Maceió, 15 de fevereiro de 2019. 

Des. TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

SÚMULA DO TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°201719123). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E KERMA PADILHA REBELO 

DO OBJETO: O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado Rua Porangaba, s/n, Centro, Paulo Jacinto/ 
AL, destinado ao funcionamento do Posto Avançado da Comarca de Quebrangulo, objeto do Contrato n°002/2018, firmado com a Sra. 
Nelma Torres Padilha. 

DAS PENDÊNCIAS: Os serviços de água e energia somente serão desativados a partir da publicação deste Termo, sendo devidos 
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas os pagamentos que estejam pendentes até a data da suspensão dos serviços. 

§2° É assegurado à proprietária o recebimento em sua integralidade das parcelas que por ventura estejam pendentes, regularmente 
pagas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no mês subsequente. 

§3° O Tribunal de Justiça de Alagoas se compromete a, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupar completamente o imóvel locado 
caso ainda existam bens móveis ou processos físicos que precisem ser retirados. 
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§4°  A partir da data da assinatura do presente Termo não remanescem obrigações relativas ao imóvel em epígrafe que não estejam 
previstas no presente ajuste. 

DA VISTORIA DO IMÓVEL: §1° As parles reconhecem a incidência da Cláusula Oitava Das obrigações das partes, inciso I, alínea 
e, restando pendente tão somente os valores a serem acordados a titulo de reparos no imóvel, não resolvida no presente momento, uma 
vez que resta pendente de apresentação pelas proprietárias do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente 
Termo, objeto do Contrato n°002/2018, 

§2° Uma vez apresentado o laudo pela proprietária, as partes se comprometem a pactuar, para alinhamento dos valores eventualmente 
devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas â Locadora, no prazo de ate 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da 
cópia do laudo circunstanciado a ser entregue na Subdireção Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 

DEVOLUÇÃO DAS CHAVES: §1° O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, devolve nesta data, a chave do imóvel descrito na 
Cláusula Primeira Do Objeto, para que se operem os efeitos legais do pactuado, observando-se a Cláusula resolutiva expressa, inserida 
na Cláusula Terceira - Do Prazo do Contrato n°002/2018. 

Maceió, 15 de fevereiro de 2019. 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

KERMA PADILHA REBELO 
Locadora 

MARIA DO SOCORRO PADILHA BRANDÃO VILELA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

TERMO DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES DE IMÓVEL 
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2017/9123). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E KERMA PADILHA REBELO 

DO OBJETO: O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado Rua Porangaba, s/n, Centro, Paulo Jacinto/ 
AL, destinado ao funcionamento do Posto Avançado da Comarca de Quebrangulo, objeto do Contrato n°002/2018, firmado com a Sra. 
Nelma Torres Padilha. 

DA DEVOLUÇÃO DAS CHAVES: §1° O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas devolve nesta data as Sras. Kerrna Padilha Rebelo 
e Maria do Socorro Padilha Brandão Vilela a chave do imóvel descrito na Cláusula Primeira Do Objeto, para que se operem os efeitos 
legais do pactuado, observando-se a Cláusula resolufiva expressa, inserida na Cláusula Terceira - Do Prazo do Contrato n°002/2018. 

Maceió, 15 de fevereiro de 2019. 

TUTMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO 
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas 

KERMA PADILHA REBELO 
Locadora 

MARIA DO SOCORRO PADILHA BRANDÃO VILELA 
Locadora 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2019/1095 
Assunto: 1° Termo Aditivo ao Contrato n°056/2018 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, sobretudo o Parecer GPAPJ n° 068/2019, 
emanado pela Douta Procuradoria Administrativa, AUTORIZO a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 56/2018, firmado 
junto à empresa AURÉLIO DIAS DE OLIVEIRA, com finalidade de proceder com o acréscimo do quantitativo de vestimentas abrangido 
pelo contrato, totalizando um aumento de 5,8% ao inicialmente pactuado. Dessa forma, o valor global do contrato passará de R$ 
117.392,00 (cento e dezessete mil e trezentos e noventa e dois reais) para R$ 124.256,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos e 
cinquenta e seis reais). 

No ato da assinatura, ê indispensável a apresentação das certidões negativas de débitos devidamente atualizadas, declaração que 
comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas 
Resoluções n°156, de 08 de agosto de 2012 e n°07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução n°229, 
de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça CNJ; declaração de inexistência de fato posterior que impeça a empresa 
de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2°, da Lei n°  8.666/93, bem como declaração em que ateste cumprir com o 
prescrito no art. 27, V, da Lei n°8.666/93. À Subdireção Geral para providências. 

Maceió, 19 de fevereiro de 2019. 
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