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TERMO DE DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL 

Processo Administrativo n° 2018/364 

Aos  6  dias dó mês de 	 do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na sede do 
Tribunal de Justiça de Alaí as, localizada na Praça Marechal Deodoro, 319, Centro — Maceió — 
AL, as PARTES abaixo qualificadas, para firmarem o presente Termo de Devolução Definitiva de 
Imóvel, nas condições que se seguem: 

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

II — JCV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, sediada na Rua 15 de Novembro, n° 79, 
Centro, Arapiraca/AL, CEP: 57.300-005, inscrita no CNPJ sob ri° 10.189.112/0001-96, »este ato 
representada pelos seus sócios gerentes, o Senhor GERMANO ALVES VITAL, inscrito no CPF 
sob n° 025 109.964-44, e portador da cédula de identidade ri° 1136.567 SSP/AL, e o Senhor 
GUILHERME ALVES VITAL, inscrito no CPF sob n° 010.973.844-62, e portador da cédula de 
identidade n° 1.801239 SSP/AL, os quais constituíram como procuradores da einpresa o Senhor 
JADELSON BARBOZA VITAL, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade n° 189.097, SSP/AL, CPF n° 087.190.714-34, e CLEONICE ALVES DA SILVA 
VITAL, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade n° 224.024, SSP/AL, 
CPF n° 587.796.984-68, ambos residentes e domiciliados tia Rua Santos Duinont, n° 332, Bairro 
Paixão, Arapiraca/AL; 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado na Av. Deputada Ceci 
Cunha, 127, Alto do Cruzeiro, em Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 1° Juizado 
Especial Civil e Criminal de Arapirac.a/AL, objeto do Contrato n° 033/2014, firmado com a 
empresa JCV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 

CLAUSULA SEGUNDA — DA VISTORIA DO IMÓVEL 
§1° As partes reconhecem a incidência da Cláusula Oitava — Das obrigações das partes, inciso I, 
alínea "b", restando pendente tão somente os valores a serem acordados a título de reparos no 
imóvel, não resolvida no presente momento, tuna vez que resta pendente de apresentação pelo 
proprietário.de  laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente Termo, 
objeto do Contrato n° 033/2914. 

§2° Uma vez apresentado o laudo pelo proprietário, as partes se comprometem a 	para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo- Tribunal de Justiça do Est 
Locador, no prazo de até 10 (dez) dias úteis;  contados do recebimento 
circunstanciado a ser entregue na SubdirecAo Geral do Tribunal de Justiça do Esta 

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 eStej.ao - es até a 
data da suspensão dos serviços. 	 Cal 
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§2PÉ assegurado ao proprietário o recebimento em sua integralidade da parcela relativa ao mês de 
janeiro de 2019, regulamente paga pelo Tribunal •de Justiça do E,stadô de Magoas, no Mês 
subsequente. 

§3° A partir da data da assinatura do presente Temo não 'remanescem obrigaçOes relativas ao 
imóvel em n epígrafe que não estejam grevistas no presente ajuste. 

CLÁUSULA QUARTA — DA DEVOLUÇÃO DAS CRAVES 
§1° O Tribunal de Justiça dó Estado de Alagoas, devolve nesta data, a chave do imóvel descrito na 
Cláusula -Primeira — D6 Objeto, para que se operem os efeitos legais do pactuado, observando-se 
á Cláusula tesdlutiva expressa, inserida no inserida no; §.1° da Cláusula Segunda - Da 
Prorrogação do 4° Termo Aditivo ao Contrato n°033/2014. 

§2°Para finS' de atendimente ab disposto no §1° conSidein-se como Termo inicial de, prazo de 30 
(trinta) diaS, uà dia 13/12/2018, data de recebimento do emaiI encaminhado ao representante da 
einpreSa. 

Assim sendo, estando as PARTES justas e acordadas, aSsinam õ pie-Sente TERMO :I3E 
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL, para que produza teu S jurídidos ë legais efeitos. 
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Disponibilização: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 

- Processo Administrativo n°2018/364 
Assunto: Termo de Devolução Definitiva de Imóvel 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epígrafe, AUTORIZO a celebração do TERMO DE 
DEVOLUÇÃO DEFINITIVA DE IMÓVEL, relativo à entrega do imóvel na Av. Deputada Ceci Cunha, 127, Alto do Cruzeiro, em Arapiraca/ 
AL, destinado ao funcionamento do 1° Juizado Especial Civil e Criminal de Arapiraca/AL, objeto do Contrato n° 033/2014, para restitui-lo 
â empresa JCV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 

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. É assegurado â proprietária o recebimento 
em sua integralidade da parcela relativa ao mês de janeiro de 2019, regularmente paga 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. À Subdireção Geral para as devidas providências. 

Maceió, 06 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°2018/364). 

DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS E JCV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 

DO OBJETO: O presente termo tem por finalidade a entrega definitiva do imóvel situado na Av. Deputada Ceci Cunha, 127, Alto do 
Cruzeiro, em Arapiraca/AL, destinado ao funcionamento do 1° Juizado Especial Civil e Criminal de Arapiraca/AL, objeto do Contrato n° 
033/2014, firmado com a empresa JCV ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 

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 ao proprietário o recebimento em sua integralidade da parcela relativa ao mês de janeiro de 2019, regularmente paga pelo 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no mês subsequente. §3° 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 partes reconhecem a incidência da Clausula Oitava Das obrigações das partes, inciso I, alínea 
b, 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 pelo proprietário do laudo de avaliação do imóvel descrito na Cláusula Primeira do presente 
Termo, objeto do Contrato n°033/2014. §2° Uma vez apresentado o laudo pelo proprietário, as partes se comprometem a pactuar, para 
alinhamento dos valores eventualmente devidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas ao Locador, 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 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 
no inserida no §1° da Cláusula Segunda - Da Prorrogação do 4° Termo Aditivo ao Contrato n°033/2014. §2° Para fins de atendimento 
ao disposto no §1° considera-se como Termo inicial do prazo de 30 (trinta) dias, o dia 13/12/2018, data de recebimento do email 
encaminhado ao representante da empresa. 

Maceió, 06 de fevereiro de 2019. 

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

JADELSON BARBOZA VITAL 
JCV Administradora de Bens 
PROCURADOR 

CLEONICE ALVES DA SILVA VITAL 
JCV Administradora de Bens 
PROCURADOR 

SUBDIREÇÃO-GERAL 

Processo Administrativo n°2018/13883 
Assunto: TAC FSF TECNOLOGIA S/A 

DESPACHO 

Considerando a documentação constante no Processo Administrativo em epigrafe, bem como a fundamentação constante do 
Despacho GPAPJ n° 1248/2018, AUTORIZO o pagamento do valor de R$ 29.776,84 (vinte e nove mil, setecentos e setenta e seis reais 
e oitenta e quatro centavos), por meio de Termo de Ajuste de Contas TAC, devidos â empresa FSF TECNOLOGIA S/A, referente ã 
prestação de serviços de links de dados após o fim da vigência do Contrato n° 63/2012, durante o período de implantação do Contrato 
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