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Justiça Federal rescinde contrato com
empresa que construía sua nova sede

A Diretora do Foro da Seção
Judiciária do Espírito Santo, juíza federal
Eloá Alves Ferreira de Mattos,

manteve, em decisão
proferida no dia 19 de
março de 2009, a
rescisão do contrato
administrativo nº 277/
2005, celebrado entre
a Justiça Federal ca-
pixaba e a empresa
Tomazelli Engenharia,
Comércio e Planeja-
mento Ltda., para a
construção da nova
sede da Justiça Fe-
deral em Vitória.  A de-
cisão se baseou na situ-

ação de lentidão do cumprimento do
contrato e paralisação da obra (incisos
III e V, da Lei nº 8.666/93).

A obra, contudo, terá con-
tinuidade através de nova licitação a ser
realizada ainda este ano.  Na verdade,
serão feitas duas licitações. Na
primeira serão licitados serviços
necessários para melhorar a ido-
neidade física e a segurança do prédio,
como colocação de piso, vidros,
esquadrias, portas, forro, etc.  Outra
licitação terá como objeto os serviços
finais para a conclusão da obra, que,
estima-se, deverá ocorrer no ano de
2010, dependendo da disponibilidade
orçamentária.

A empresa foi notificada desta
decisão no dia 20 de março. Não cabe
mais recurso à Administração da Justiça
Federal capixaba.

Obra da futura sede da Justiça Federal (Av. Marechal
Mascarenhas de Moraes, 1877, Ilha de Monte Belo, Vitória)

Novos dirigentes da JFES tomam posse dia 1º

Será realizada no dia 1º de abril, às 17 horas, no Auditório desta
Seccional, a posse dos novos dirigentes da SJES: juízes federais Ricarlos
Almagro Vitoriano Cunha (Diretor do Foro) e Alexandre Miguel (Vice-Diretor
do Foro).

A juíza federal Eloá Alves Ferreira de Mattos deixa a Direção do Foro
na mesma data, encerrando um ciclo de seis anos de gestão feminina na
SJES, iniciado com a juíza federal Maria Cláudia de Garcia Paula Allemand,
no biênio 2003/2005, e sucedido pela juíza federal Enara de Oliveira Olímpio
Ramos Pinto, no biênio 2005/2007.

No TRF...

A nova composição da administração do Tribunal Regional Federal da
2ª Região - que tem como presidente o Desembargador Federal Paulo César
Morais Espírito Santo e como vice-presidente a Desembargadora Federal
Vera Lúcia Lima - toma posse no dia 2 de abril, no Plenário do Tribunal, no
Rio de Janeiro.

TRF da 2ª Região
comemora 20
anos de instalação

O Tribunal Regional Federal da
2ª Região realizará no dia 30 de
março Sessão Solene em
Comemoração aos 20 Anos de
Instalação daquela Corte. A
solenidade está marcada para as
16 horas, no Plenário do Tribunal,
localizado na Rua Acre, Centro,
Rio de Janeiro.

Em novembro de 2008 a Justiça
Federal comemorou 40 anos de
instalação no Espírito Santo.


