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EDITAL

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE
PELOTAS - RS

 

A UNIÃO, por intermédio da JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO
RIO GRANDE DO SUL, torna público, a todos os interessados, o procedimento de PRÉ-
QUALIFICAÇÃO e SELEÇÃO de PESSOAS JURÍDICAS E/OU FÍSICAS para a construção
de prédio ou adaptação de prédio já construído, assim como a sua locação, para ocupação pela
Subseção Judiciária de Pelotas.

 

1. OBJETO

1.1. O objeto deste Edital de Chamamento Público é a PRÉ-QUALIFICAÇÃO e a
SELEÇÃO de pessoas jurídicas e/ou físicas interessadas na elaboração de projetos e na execução de
obras de construção ou adaptação de prédio já construído, e a sua subsequente locação,
preferencialmente conforme os modelos de edificação contidos nos Anexos VII, VIII e IX,
atendendo-se aos Requisitos de Projeto, Construção, Acessibilidade, Segurança e Sustentabilidade
contidos no Anexo V deste Edital, para abrigar, mediante locação, a Subseção Judiciária de
Pelotas, observado o que segue.

1.1.1 Possuir regularidade jurídico-fiscal;

1.1.2 Demonstrar a disponibilidade de terreno para a construção ou de prédio
construído para adaptação;

1.1.3 Deter capacidade econômico-financeira para a elaboração e aprovação de
projetos e construção ou adaptação de prédio conforme previsto neste edital, em qualquer caso, no
prazo máximo de 20 (vinte) meses contados a partir da assinatura do Protocolo de Intenções, com
uma tolerância de 4 (quatro) meses;

1.1.4 Locar a preço de mercado, com base em imóveis em condições similares,
tendo como previsão a vigência de 10 (dez) anos para o contrato inicial, passível de prorrogações
sucessivas, por tempo indeterminado.



1.2. Integram o presente Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I - Modelo de Carta Credencial;

b) Anexo II - Modelo de Carta Proposta;

c) Anexo III - Minuta do Protocolo de Intenções;

d) Anexo IV - Minuta do Contrato de Locação;

e) Anexo V - Requisitos de Projeto, Construção, Acessibilidade, Segurança e
Sustentabilidade;

f) Anexo VI - Mapa de Localização Preferencial;

g) Anexo VII - Modelo de Edificação com seis (06) pavimentos;

h) Anexo VIII - Modelo de Edificação com três (03) pavimentos;

i) Anexo IX - Modelo de Edificação com dois (02) pavimentos;

j) Anexo X – Fluxograma das atividades

1.3. DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 08 de MARÇO de 2021
(até às 18 horas).

1.4 LOCAL: Via endereço eletrônico: editaldechamamento@jfrs.jus.br

 

2. PRÉ-QUALIFICAÇÃO

2.1. As pessoas jurídicas e/ou físicas interessadas no objeto deste chamamento
deverão enviar Carta Credencial, conforme modelo constante no Anexo I deste Edital. A Carta
Credencial deverá estar firmada pelo próprio interessado ou seu representante legal designado por
instrumento legal válido (ato constitutivo, contrato social ou procuração). Além disso, deverá
apresentar os documentos abaixo arrolados.

2.2. Habilitação Jurídica e Fiscal

2.2.1 Documentação para a Pessoa Jurídica:

I - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver,
devidamente registrado na Junta Comercial. Em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado
de documento de eleição dos atuais administradores; no caso de sociedade por ações, acompanhado
de inscrição do ato constitutivo; no caso de sociedade civil, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;

II - Alvará de localização do estabelecimento;

III - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

IV - Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da
Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;



V - Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativamente ao Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e ao Imposto sobre a Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCD);

VI - Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, relativamente ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana (IPTU) e ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI);

VII - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;

VIII - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).

2.2.2 Documentação para a Pessoa Física:

I - Documento de Identificação (RG);

II - Comprovante de Residência;

III - Cadastro de Pessoa Física (CPF);

IV- Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da
Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União;

V- Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, relativamente ao Imposto
sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD);

VI - Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, relativamente ao Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e ao Imposto sobre a Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI);

VII - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).

2.2.3. Documentação do imóvel:

I – Certidão negativa relativa ao IPTU, emitida pela Prefeitura Municipal;

II – Carta de Habite-se, para prédio já existente;

III – Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e Alvará de Prevenção e
Proteção Contra Incêndio, em se tratando de prédio já existente.

2.3. Requisitos Gerais do Imóvel e Comprovação da Disponibilidade do Imóvel
para Construção ou Adaptação

2.3.1 Os interessados deverão demonstrar a disponibilidade de terreno para a
CONSTRUÇÃO ou de prédio para ADAPTAÇÃO, preferencialmente dentro da região delimitada
no Anexo VI, com as seguintes metragens, podendo ser admitidas por interesse e necessidade da
Administração reduções ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento):

a) No caso de construção ou adaptação de prédio já construído com 06 (SEIS)
PAVIMENTOS, o prédio deverá possuir: pavimento térreo com área aproximada de 383 m²
(trezentos e oitenta e três metros quadrados), segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto pavimentos



com área aproximada de 286 m² (duzentos e oitenta e seis metros quadrados), totalizando 1.813 m²
(um mil oitocentos e três metros quadrados) de área construída, sendo que o prédio deverá ser
dotado de elevador e o terreno deverá possuir, preferencialmente, no mínimo 920 m² (novecentos e
vinte metros quadrados), preferencialmente com testada mínima de 23 m (vinte e três metros),
conforme ANEXO VII.

b) No caso de construção ou de adaptação de prédio já construído com 03 (TRÊS)
PAVIMENTOS, o prédio deverá possuir: pavimento térreo, segundo e terceiro pavimentos com
área aproximada de 564 m² (quinhentos e sessenta e quatro metros quadrados), totalizando 1.692 m²
(um mil seiscentos e noventa e dois metros quadrados) de área construída, sendo que o prédio
deverá ser dotado de elevador e o terreno deverá possuir, preferencialmente, no mínimo 1.200 m²
(um mil e duzentos metros quadrados), preferencialmente com testada mínima de 30 m (trinta
metros), conforme ANEXO VIII.

c) No caso de construção ou de adaptação de prédio já construído com 02 (DOIS)
PAVIMENTOS, o prédio deverá possuir: pavimento térreo e segundo pavimento com área
aproximada de 806 m² (oitocentos e seis metros quadrados), totalizando 1.612 m² (um mil
seiscentos e doze metros quadrados) de área construída, sendo que o prédio deverá ser dotado de
elevador e o terreno deverá possuir, preferencialmente, no mínimo 1.536 m² (um mil quinhentos e
trinta e seis metros quadrados), preferencialmente com testada mínima de 24 m (vinte e quatro
metros), conforme ANEXO IX.

2.3.1.1 Eventuais variações entre as metragens de referência constantes deste Edital
e as propostas para o projeto a ser executado somente serão relevadas pela Administração desde que
perfeitamente adequada às necessidades da Justiça Federal.

2.3.1.2 Não serão objeto de locação:

a) as metragens de áreas acrescidas por exclusivo interesse, conveniência ou
necessidade do proprietário, ainda que integrantes da área útil disponibilizada ao uso e
domínio da Justiça Federal;

b) as áreas técnicas de estruturas necessárias ao funcionamento do prédio, tais
como sala de máquinas de elevadores, subestação transformadora de energia, sala de bombas
e ou de reservatórios de água, etc.

c) as áreas de circulação de veículos e de garagem/estacionamento, cobertas ou
não, no corpo do prédio ou recuadas.

2.3.2 O imóvel deverá atender aos princípios do desenho universal e garantir a
acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em suas dependências e serviços,
tendo como referência o estatuto da pessoa com deficiência e as normas de acessibilidade.

2.3.3 O imóvel deverá prever, no mínimo, os 08 (oito) espaços de estacionamento
privativo coberto, além de estacionamento de uso público no recuo frontal da edificação, com mais
03 (três) vagas descobertas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos



e gestantes, previstos no Anexo V - Requisitos de Projeto, Construção, Acessibilidade,
Segurança e Sustentabilidade.

2.3.4. Por ocasião do oferecimento da proposta, o investidor não precisará possuir
necessariamente o título de propriedade do imóvel, bastando demonstrar a efetiva disponibilidade do
mesmo.

2.3.4.1 Será admitido para tal comprovação a matrícula do imóvel, acompanhada de
documentos que demonstrem que o proponente dispõe ou disporá de direito sobre o imóvel
construído ou de permissão para edificar sobre o mesmo em caso de terrenos, ou, em caso de prédio
em construção, de que dispõe ou disporá do direito de locar o bem em construção.

2.3.4.2. Em caso de multiplicidade de propostas, a Justiça Federal poderá utilizar,
como critério de escolha, a proposta que se apresentar como a de mais rápida implementação e
também a proposta que atenda, integralmente, mais requisitos facultativos de sustentabilidade
previstos no Anexo V - Requisitos de Projeto, Construção, Acessibilidade, Segurança e
Sustentabilidade.

2.3.5 O imóvel deverá estar devidamente identificado quanto:

a) à sua exata localização no município, preferencialmente dentro da região
delimitada no Anexo VI;

b) à distância, em quilômetros, em que o terreno ou o prédio se encontram do ponto
de referência estabelecido no Anexo VI deste edital, considerando-se para tanto o menor trajeto
possível por vias urbanizadas;

c) ao tipo de via e condições do logradouro (via duplicada, via de mão dupla, via de
mão única; tipo de pavimentação);

d) à oferta de vagas de estacionamento ao longo da via nas proximidades do imóvel
(inexistente, em um dos lados da via ou em ambos os lados da via, se gratuito ou pago);

e) ao número de linhas de transporte coletivo no logradouro ou nas vias paralelas ou
transversais, com parada mais próxima do terreno ou prédio, até uma distância máxima de 500 m
(quinhentos metros) do imóvel. As linhas existentes deverão ser identificadas quanto ao seu nome,
empresa transportadora e vias de trajeto próximas ao imóvel.

2.4. Capacidade Econômica e Financeira

2.4.1 Os interessados deverão comprovar, por meio de documentos contábeis,
fiscais e/ou bancários, dispor de capacidade econômico-financeira para a construção ou adaptação
de prédio para fins de utilização pela Justiça Federal, conforme especificado nos Anexos V, VII e
VIII deste Edital.

 

3. PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA CARTA CREDENCIAL E DEMAIS
DOCUMENTOS



3.1. A Carta Credencial e toda documentação necessária à pré-qualificação e
classificação dos interessados deverá ser remetida até às 18 horas do dia 08 de março de 2021, via
e-mail, no endereço eletrônico: editaldechamamento@jfrs.jus.br

 

4 - PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

4.1. Apresentação da Carta Credencial e da documentação comprobatória da
regularidade jurídico-fiscal e demonstrativa da capacidade econômico-financeira para a execução do
empreendimento.

4.2. Comprovação da disponibilidade física e jurídica do terreno destinado à
construção do prédio, preferencialmente conforme Anexos VII, VIII e IX; ou comprovação da
disponibilidade física e jurídica de prédio em condições de ser adaptado, em conformidade com os
mesmos Anexos.

4.3. A não apresentação de documentos e/ou a não comprovação dos requisitos
estabelecidos para a pré-qualificação implicarão a desqualificação do proponente.

4.4 A Comissão de Julgamento poderá solicitar a apresentação da documentação
prevista no item 2. (Pré-qualificação) em meio físico, no todo ou em parte, se assim achar
necessário.

 

5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

5.1. A classificação e a seleção da melhor proposta dentre as pré-qualificadas,
observadas a conveniência e oportunidade da contratação pela Administração, levará em
consideração, em especial, a sua localização, condições de acessibilidade e o valor pretendido para a
futura locação.

5.1.1 Localização do imóvel: preferencialmente dentro dos limites da região
delimitada no Anexo VI, será avaliada de acordo com a sua circunvizinhança e a distância do ponto
de referência indicado no Anexo VI, considerando-se o menor trajeto por vias urbanizadas, em
quilômetros, desconsiderando-se as frações menores que 100 metros (0,1 km). Poderão ser aceitas
propostas fora da área preferencial. Neste caso, serão submetidas à avaliação devendo atender todos
os demais requisitos deste edital, bem como enquadrarem-se nas exigências de segurança
preconizadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

5.1.1.1 As distâncias entre o imóvel e o ponto de referência serão verificadas por
meio do site http://maps.google.com.br, ou, caso se entenda necessário, confirmadas in loco, por
meio de diligências a serem realizadas pela Comissão Julgadora.

5.2. Acessibilidade do imóvel: será avaliada de acordo com o tipo de via, com a
oferta de vagas de estacionamento ao longo da via nas proximidades do imóvel e quanto ao número
de linhas de transporte coletivo no logradouro ou nas vias paralelas ou transversais, com parada



mais próxima do terreno, até uma distância máxima de 500 m (quinhentos metros) do imóvel. As
linhas existentes deverão ser identificadas quanto ao seu nome, empresa transportadora, e vias de
trajeto próximas ao imóvel.

5.3. Proposta de valor para locação futura: o proponente deverá indicar o valor
pretendido para a locação, por m² (metro quadrado) de área construída, considerando o valor atual
do mercado imobiliário, segundo o local e as condições do imóvel a ser construído ou adaptado, em
conformidade com cláusula 2.3.1.2.

5.4. Proposta que atenda mais requisitos facultativos de sustentabilidade previstos
no Anexo V - Requisitos de Projeto, Construção, Acessibilidade, Segurança e Sustentabilidade.

 

6 - PRAZO DE RECURSOS

6.1. Da análise da documentação e da decisão quanto à pré-qualificação,
classificação e seleção de proponente caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
confirmação do recebimento da mensagem eletrônica que intimou o interessado/proponente da
decisão ou do primeiro dia útil seguinte ao seu envio, o que ocorrer primeiro.

6.2. Intimados da interposição de recurso, os demais proponentes poderão
apresentar contrarrazões, também no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

6.3. Decididos os recursos, o resultado final será homologado pela autoridade
competente, publicando-se o resultado no Portal da Justiça Federal, no endereço eletrônico
http://www.jfrs.jus.br/ e no Diário Eletrônico da Justiça Federal.

 

7 - CONVOCAÇÃO

7.1. A Pré-Qualificação e a Classificação de proponente não geram quaisquer
direitos subjetivos a sua seleção ou futura contratação, prestando-se, apenas, a indicar à
Administração os proponentes que poderão ser convocados, entre outros motivos, para:

a) conhecimento dos pressupostos fáticos e técnicos que deverão ser considerados
para a elaboração dos projetos e construção ou reforma no imóvel proposto;

b) ratificação ou retificação da pretensão do custo do aluguel por m² (metro
quadrado) de área construída;

c) ratificação das condições jurídico-fiscais e viabilidade econômico-financeira de
execução do empreendimento no prazo delimitado neste edital;

d) assinatura de protocolo de intenções, conforme modelo do Anexo III.

7.2. A não ratificação das condições jurídico-fiscais e viabilidade econômico-
financeira inicialmente propostas para a execução do empreendimento no prazo delimitado pela
Administração, bem como a proposição de custo de aluguel incompatível com os preços praticados

http://www.jfrs.jus.br/


no mercado imobiliário local, importará a desqualificação da proposta e a desclassificação desse
proponente, promovendo-se a convocação do seguinte e, assim, sucessivamente.

7.3. A decisão da Administração para aceitação ou recusa da proposta levará em
conta, também, os preceitos contidos no artigo 24, inciso X, e no artigo 26, ambos da Lei nº
8.666/1993.

 

8. LOCAÇÃO

8.1. A locação futura somente será efetuada se o valor ofertado atualizado se
mantiver compatível com os preços do mercado para o m² (metro quadrado), levando-se em
consideração locações da Justiça Federal em outros municípios em circunstâncias similares, bem
como os preços praticados perante outros órgãos públicos ou empresas comerciais locais ou na
região.

8.2. A previsão de locação pela Justiça Federal é por um período inicial de 10 (dez)
anos, passível de prorrogações sucessivas, por prazos indeterminados previamente.

8.3. O contrato de locação, conforme modelo do Anexo IV, somente será firmado
no período final da execução da obra, mediante a verificação do cumprimento de todos os
pressupostos e requisitos deste edital e de seus anexos, bem como atendida a regularidade jurídico-
fiscal exigida em Lei para contratar com a Administração Pública.

a) A documentação referente à propriedade ou direito de uso do imóvel perante o
Registro de Imóveis, para fins de locação com a Administração, deverá estar em nome dos
locadores.

b) Para a locação competirá ao proprietário comprovar as seguintes providências:

b.1) Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio -PPCI e o Alvará de Prevenção
e Proteção Contra Incêndio do imóvel.

b.2) Carta de Habite-se do imóvel.

b.3) Averbação da construção do prédio no Registro de Imóveis.

8.4. A contratação da locação deverá contemplar um prazo de carência de no
mínimo 02 (dois) meses contados da data da efetiva disponibilidade do imóvel, considerando a
necessidade de a Justiça Federal proceder a eventuais adaptações nas instalações, necessárias a sua
ocupação e imediato funcionamento.

 

9 - COMISSÃO JULGADORA

9.1. Ato de Nomeação: PORTARIA Nº 357/2020 (doc. 5062774).

9.2. Comissão Julgadora: CLÉVERTON TOSETTO AMARAL, MATEUS
PAULO BECK, CHARLON SOARES DOS SANTOS (titulares), PATRÍCIA WEBER AZEVEDO,



LÚCIO BORGES DE MEDEIROS e SÍLVIO AMARAL DA SILVA (suplentes).

9.3. Gestor durante a fase construtiva do imóvel: ASSESSOR DA DIREÇÃO DO
FORO.

 

10 - DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. O aviso do presente Edital de Chamamento será publicado no Diário
Eletrônico da Justiça Federal, no Jornal Zero Hora de Porto Alegre e em jornal de circulação local
em Pelotas.

10.2. Os anexos são meramente exemplificativos, podendo ser ajustados pela
Administração, conforme o caso concreto.

10.3. A íntegra deste edital estará disponível no Portal da Justiça Federal do Rio
Grande do Sul, no endereço www.jfrs.jus.br, podendo ser solicitado pelo e-mail
licitacao@jfrs.jus.br.

10.4 As dúvidas relativas ao presente Edital de Chamamento poderão ser
esclarecidas pelo endereço eletrônico: licitacao@jfrs.jus.br, ou pelo telefone (51) 3214-9022.

 

Porto Alegre, 11 de janeiro de 2021.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXOS DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021

 

 

ANEXO I - MODELO DE CARTA CREDENCIAL

 

À

COMISSÃO JULGADORA

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

RUA OTÁVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA, Nº 600, 3º ANDAR

PORTO ALEGRE - RS

CEP: 90010-395

 



Prezados Senhores,

 

(__________________________ empresa ou pessoa física), com endereço
________________, inscrito(a) no CNPJ ou CPF sob nº ______, pelo seu representante legal abaixo
assinado (no caso de empresa), vem credenciar o(a) Sr.(a) _______, portador(a) da cédula de
identidade nº ____ e do CPF nº _____, para, na qualidade de representante legal, entregar a proposta
objeto do presente certame, instaurado pela Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio Grande do Sul,
na modalidade de Edital de Chamamento Público nº 001/2021, que tem por objeto a PRÉ-
QUALIFICAÇÃO e a SELEÇÃO de pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas na elaboração de
projetos e na execução de obras de construção ou adaptação de prédio já construído, e a sua
subsequente locação, para ocupação pela Subseção Judiciária de Pelotas, outorgando-lhe poderes
para em nome da empresa ________ praticar os atos constantes deste edital.

 

Local, data e assinatura

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANEXO II - MODELO DE CARTA PROPOSTA

 

À

COMISSÃO JULGADORA

NÚCLEO DE APOIO ADMINISTRATIVO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL

RUA OTÁVIO FRANCISCO CARUSO DA ROCHA, Nº 600, 3º ANDAR

PORTO ALEGRE - RS

CEP: 90010-395

 

Prezados Senhores,

 

Apresentamos proposta formulada com base nas condições estabelecidas nos
critérios de PRÉ-QUALIFICAÇÃO do Edital de Chamamento Público nº 001/2021, nos seguintes
termos:



 

1. O____________ (terreno OU prédio) escolhido para a presente proposta de
____________(construção OU adaptação) localiza-se na ________________________, nº
___________, Bairro _____________________, na cidade de Pelotas - RS.

 

2. Integram a proposta os seguintes desenhos:

 

2.1) para o caso de CONSTRUÇÃO:

- Planta de Situação identificando o logradouro, o terreno e a orientação solar
(Norte);

- Planta Baixa esquemática identificando o terreno e o perímetro, a área e o número
de pavimentos da edificação a ser construída.

 

2.2) para o caso de ADAPTAÇÃO:

- Planta de Situação e Localização identificando o logradouro, o terreno, a
edificação e a orientação solar (Norte);

- Plantas Baixas dos pavimentos identificando as áreas oferecidas para adaptação;

- Cortes e Elevações da Edificação identificando as áreas oferecidas para adaptação.

 

3. Identificar o local do terreno/prédio no mapa que integra o presente Edital, e
informar a distância, em quilômetros, do imóvel em relação ao ponto de referência estabelecido no
Anexo VI, considerando-se para tanto o menor trajeto possível por vias urbanizadas. Fazer constar,
ainda, em relação à localização do imóvel: informações sobre o tipo de via (duplicada / de mão
dupla / de mão única); tipo de pavimentação da via; número vagas de estacionamento ao longo da
via nas proximidades do imóvel; a posição das vagas (em um dos lados da via / em ambos os lados
da via); e o tipo (gratuito / pago).

 

4. A área é atendida por ______ linha(s) de transporte coletivo, com ____ parada(s)
próxima(s) do imóvel, a uma distância máxima de 500 m (quinhentos metros). As linhas existentes
deverão ser identificadas quanto ao seu nome, empresa transportadora e vias de trajeto próximas ao
imóvel.

 

5. O prazo para a entrega da obra será de ______ meses a contar da data da ciência
de que a proposta for escolhida, com tolerância de 4 (quatro) meses.



 

6. Valor por metro quadrado R$ _____________, que não incidirá, em nenhuma
hipótese sobre áreas de circulação de veículos, garagem e/ou estacionamento, nem áreas técnicas, tal
como consta no edital, item 2.3.1.2.

 

Razão Social/Nome, endereço, e-mail, telefone, fax do proponente.

 

Local, data e assinatura

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANEXO III - MINUTA DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES

 

 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

 

A União, por intermédio da Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Rio
Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nº 600,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.442.380/0001-38, neste ato representada pelo Excelentíssimo
Senhor Juiz Federal Diretor do Foro PAULO PAIM DA SILVA e o/a(s) senhor(es/as) XXXX,
nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na Rua XXXX, inscrito no CPF/MF sob n°
XXXX, firmam o presente Protocolo de Intenções para a locação de prédio a ser construído ou
adaptado de acordo com os termos do Edital de Chamamento nº 001/2021, para abrigar a Subseção
Judiciária de Pelotas, mediante o cumprimento das seguintes cláusulas:

 

Cláusula Primeira: O prédio a ser construído ou adaptado estará disponível para ser
efetivamente utilizado pela Subseção Judiciária de Pelotas xx (xxx) meses após a assinatura deste
Protocolo de Intenções, com uma tolerância de 4 (quatro) meses.

 

Cláusula Segunda: A Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Rio Grande do
Sul compromete-se a locar o prédio a ser construído ou adaptado somente se o valor ofertado
atualizado se mantiver compatível com os preços do mercado para o m² (metro quadrado) levando-
se em consideração locações da Justiça Federal em outros municípios em circunstâncias similares,



bem como os preços praticados perante outros órgãos públicos ou empresas comerciais locais ou na
região, conforme previsão contida no Edital de Chamamento nº 001/2021.

 

Cláusula Terceira: Os construtores obrigam-se a entregar o imóvel em perfeitas
condições e de acordo com o Projeto definitivo aprovado pelo Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Rio Grande do Sul, no prazo de xx (xxxxx ) meses, com tolerância de mais quatro
meses previsto no edital. Toda e qualquer alteração posterior no projeto deve ser submetida à
aprovação desta mesma autoridade. O imóvel deverá ser entregue com transformador ou
subestação de energia elétrica que comporte a carga a ser utilizada pela Subseção Judiciária de
Pelotas, devendo ser providenciados, Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio – PPCI e
Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio relativos ao prédio, carta de Habite-se e Averbação
da construção do prédio no Registro de Imóveis .

 

Cláusula Quarta: Cumprida a Cláusula Terceira, e verificada a compatibilidade
referida na cláusula segunda, a Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Rio Grande do Sul
firmará contrato de locação entre as partes, no valor de R$ XXXX (xxxx) por metro quadrado,
conforme definido pela Comissão Julgadora e ratificado pelo Diretor do Foro, documentos xxxx ,
valor que será atualizado na forma da Cláusula IX do Contrato.

 

4.1. A contratação da locação deverá contemplar um prazo de carência de no
mínimo 02 (dois) meses contados da data da efetiva entrega do imóvel, considerando a necessidade
de a Justiça Federal proceder a eventuais adaptações/instalações, necessárias a sua ocupação e
imediato funcionamento

 

Cláusula Quinta: a Justiça Federal de Primeiro Grau no Estado do Rio Grande do
Sul, a partir da finalização e efetiva entrega da obra pelo investidor, arcará com as despesas de
energia elétrica, taxas de água e esgoto e, decorrido o prazo de carência acima estipulado, também
com as despesas de aluguel e condomínio, se houver.

 

Cláusula Sexta: O pagamento do aluguel será efetuado, mensalmente, por meio de
crédito bancário, que será depositado na conta corrente informada pelos locadores.

 

Cláusula Sétima: Os construtores/locadores deverão apresentar, por ocasião da
assinatura do contrato de locação, os seguintes documentos: Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa Municipal do IPTU,
Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, averbação da construção



do prédio no Registro de Imóveis, documentação referente à propriedade ou direito de uso do imóvel
perante o Registro de Imóveis em seu nome, Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI,
Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio do imóvel e Carta de Habite-se do imóvel.

 

E, por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente Protocolo de
Intenções.

 

Porto Alegre, RS, xx de xxxxxx de 2021.

 

_______________________, Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do
Rio Grande do Sul

 

_______________________, Construtor/locador do prédio

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

 

 

CONTRATO Nº XXX/202X, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL FIRMADO ENTRE A JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E A XXXXXXX. PROCESSO
ADMINISTRATIVO nº XXXXXXX.

 

LOCATÁRIA: A UNIÃO FEDERAL, por intermédio da JUSTIÇA
FEDERAL DE 1º GRAU - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
inscrita no CNPJ n. 05.442.380/0001-38, com sede na Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, n.
600, Bairro: Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90010-395, representada pelo Juiz Federal
Diretor do Foro, Excelentíssimo Senhor Paulo Paim da Silva, de acordo com a delegação contida no
Ato n. 364, de 01 de julho de 2019, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

LOCADORA: A empresa XXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX,
estabelecida na Av. XXXXXX, nº XXX, XXX, XXXX/RS, CEP XXXXX-XXX, telefones: (XX)
XXXXXX, e-mail: XXXXX, neste ato representada pelo (a) sr. (a) xxxxx (CPF nº xxxxxx).



 

As partes, acima identificadas, têm, entre si, justo e avençado e celebram por força
do presente instrumento, elaborado conforme disposto no art. 24, X, da Lei n. 8.666/93, Lei n.
8.245/91, o Código Civil e as Resoluções nº 156/2012 do CNJ e 147/2011 do CJF, CONTRATO DE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, mediante as cláusulas e condições que seguem:

 

CLÁUSULA I – OBJETO

1.1. O objeto da presente contratação é a locação de imóvel não residencial, situado
na Rua xxxxx, n. xxx, Bairro: xxxxx, na cidade de Pelotas/RS, CEP 960xx-xxx.

1.2. O imóvel objeto desta locação é composto por xxxxx pavimentos com as
seguintes áreas:

 

 

PAVIMENTO

TIPO DE ÁREA

 

Área
coberta padrão
(ambientes laborais,
de apoio e circulação)

coberta padrão
diferente-aberta
(acessos)

Térreo  
XXX

m² m²

Segundo pavimento  
XXX

m²

Terceiro pavimento  
XXXX

m²

Demais(se hover)  -

Subtotal da área real
global

 
XXXX

m²

Total da área real global   

1.3. A LOCATÁRIA utilizará toda área real global (XXXX m²), incidirá a
contraprestação somente sobre a área de XXXX m² multiplicado por R$ XXX/m² igual a R$



XXXXXX.

1.4. Não se compreendem na área de locação:

a) as metragens de áreas acrescidas por exclusivo interesse, conveniência ou
necessidade do proprietário, ainda que integrantes da área útil disponibilizada ao uso e
domínio da Justiça Federal;

b) as áreas técnicas de estruturas necessárias ao funcionamento do prédio, tais
como sala de máquinas de elevadores, subestação transformadora de energia, sala de bombas
e ou de reservatórios de água, etc.

c) as áreas de circulação de veículos e de garagem/estacionamento, cobertas ou
não, no corpo do prédio ou recuadas.

1.5. Faz parte integrante do contrato o Anexo I - Termo de Vistoria.

 

CLÁUSULA II – DESTINAÇÃO

2.1. O imóvel locado destina-se exclusivamente aos serviços pertinentes à Justiça
Federal, ressalvando-se o direito da LOCADORA de vistoriá-lo sempre que julgar necessário,
mediante autorização da LOCATÁRIA, para fiel cumprimento do presente contrato.

 

CLÁUSULA III – PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O aluguel devido pela LOCATÁRIA pelo imóvel, após transcorrido o prazo
de carência – item 4.1 do Protocolo de Intenções, iniciando em xx-xx-xxx, perfaz a quantia mensal
de R$ xxxxx, correspondente a cotação de R$ xxx por metro quadrado do imóvel locado.

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente através de crédito bancário em conta
corrente da LOCADORA, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após o recebimento da nota
fiscal/recibo, estando ele em conformidade com as cláusulas deste contrato, salvo os atrasos
decorrentes da liberação de créditos pelo T.R.F. da 4ª Região. A LOCADORA indicará na nota
fiscal/recibo, o número da conta-corrente, nome e código da agência e instituição financeira onde
deverá ser efetuado o crédito.

3.3. A LOCADORA deverá apresentar nota fiscal/recibo correspondente ao
pagamento a ser efetuado, entre o 1° e o 5° dia do mês imediatamente posterior ao da locação.

 

CLÁUSULA IV - VIGÊNCIA

 

4.1. A locação do imóvel terá vigência de 10 (dez) anos iniciando em xxxxx até
xxxx, passível de prorrogações sucessivas, nos termos das Leis.



4.1.1. O presente contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei n. 8.666/93 e a
Lei n. 8.245/1991.

4.2. A LOCATÁRIA poderá, por seu interesse, promover a rescisão contratual
antes do término de sua vigência, devendo comunicar formalmente à LOCADORA, no mínimo,
com 30 (trinta) dias de antecedência, ficando desobrigada da formalização de qualquer pagamento
de multa.

 

CLÁUSULA V - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com recursos
consignados no Programa de Trabalho 02061056942570001, Natureza de Despesa n° 339039, Nota
de empenho xxxx, datada de xxxx.

 

CLÁUSULA VI - OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

6.1. A LOCADORA compromete-se a entregar o imóvel locado em perfeito estado
de limpeza, segurança, conservação e em pleno funcionamento de suas instalações de água, luz e
esgoto, observando, ainda, as seguintes condições:

a) documentação referente à propriedade ou direito de uso do imóvel perante o
Registro de Imóveis em seu nome.

b) Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - PPCI e Alvará de Prevenção e
Proteção Contra Incêndio do imóvel.

c) Carta de Habite-se do imóvel.

d) Averbação da construção do prédio no Registro de Imóveis.

6.2. A LOCADORA compromete-se, ainda, durante a vigência deste contrato, a:

6.2.1. Responder pelos vícios aparentes ou pelos defeitos anteriores à locação, ainda
que detectados após a locação.

6.2.2. Sanar os defeitos surgidos no imóvel durante o período de locação, salvo os
ocorridos por culpa da LOCATÁRIA.

6.2.3. Executar os reparos necessários relativos às Cláusulas 6.2.1 e 6.2.2 supra,
desde que a LOCATÁRIA o notifique por escrito, tendo a LOCADORA o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para executá-los, podendo haver prorrogação do prazo, pela LOCATÁRIA, em virtude de
dificuldade técnica.

6.2.4. Indenizar as benfeitorias úteis, no caso de prévia anuência na realização, e as
benfeitorias necessárias, sob pena do exercício do direito de retenção.

6.2.5. Remeter à LOCATÁRIA, mensalmente, comprovantes autenticados - ou
cópias acompanhadas dos originais para serem autenticados pelos agentes da LOCATÁRIA na



Direção do Foro da Subseção Judiciária de Pelotas - dos pagamentos de condomínio efetuados no
mês anterior, se for o caso.

6.2.6. Suportar e responsabilizar-se pelo recolhimento das despesas extraordinárias
de condomínio.

6.2.7. Providenciar, a seu interesse, pela preservação do imóvel, a contratação de
seguro do imóvel contra sinistros de toda a espécie, não cabendo ressarcimento desse valor junto à
locatária.

a) a locatária não responderá pelo custo de franquia do seguro contratado.

b) os danos ao imóvel decorrentes de sinistros, casos fortuitos ou de força maior,
não cobertos pelo seguro contratado pela locadora correrão às suas custas.

6.2.8. Manter a regularidade fiscal e reapresentar, em até 05 (cinco) dias úteis, a
contar da expiração da validade, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União (para pessoa física e jurídica) e Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS (para pessoa jurídica), com a respectiva comprovação de autenticidade.

6.2.9 A LOCADORA será a única responsável pelo pagamento do IPTU do imóvel
objeto deste contrato, não cabendo reembolso por parte da locatária.

 

CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

7.1. A LOCATÁRIA obriga-se, para a realização do objeto deste contrato, a:

7.1.1. Conservar o imóvel locado, inclusive promovendo manutenção com a
finalidade de minimizar o desgaste natural, salvo reparos decorrentes de defeitos de construção e de
substituição de materiais pelo transcurso de sua vida útil.

7.2. Providenciar a recarga e o reteste dos extintores das áreas de uso comum de
acordo com o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI, durante a vigência do
contrato.

7.2.1. Obter o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA para a
realização de quaisquer obras, salvo as de emergência relacionadas com a segurança do imóvel ou
determinadas por autoridade local competente.

7.2.2.1 Finda ou rescindida a locação, poderá ser exigida pela LOCADORA a
restauração do imóvel ao estado em que se encontrava anteriormente, contanto que, na autorização
prévia para a execução das obras, não as tenha aceito como proveitosas para o imóvel.

7.2.2.2 Alternativamente, por ocasião da restituição do imóvel, e com o
consentimento da LOCADORA, poderá a LOCATÁRIA indenizá-la dos valores necessários à
reforma.

7.2.2.3 Os reparos e adaptações que vierem a ser feitos no imóvel pela



LOCATÁRIA serão notificados à LOCADORA, e ficarão incorporados ao imóvel, salvo se
puderem ser retirados sem alteração do estado atual.

7.2.3. Não manter líquidos inflamáveis no imóvel locado além dos limites
permitidos por lei.

7.2.4. Não sublocar, no todo ou em parte, o imóvel dado em locação, sem o prévio
consentimento escrito da LOCADORA, nem permitir o uso, mesmo gratuito, de suas dependências
para atividades não relacionadas às da Justiça Federal, salvo tratando-se de atividades de interesse da
Justiça Federal, como, por exemplo, as de agência/posto de atendimento bancário,
refeitório/restaurante/cafeteria e sala da Ordem dos Advogados do Brasil-OAB.

7.2.5. Respeitar os direitos de vizinhança, evitando a prática de quaisquer atos ou
sons que venham a perturbar a tranquilidade e as condições de saúde pública.

7.2.6. Reembolsar à LOCADORA os valores referentes ao pagamento das despesas
ordinárias de condomínio, se for o caso.

7.2.7. As despesas de água e energia elétrica da área locada serão assumidas pela
LOCATÁRIA após a ocupação do imóvel.

 

CLÁUSULA VIII - PENALIDADES

8.1 O descumprimento imotivado da LOCADORA em atender os compromissos
assumidos em função do presente contrato, sujeitá-la-á a multa de 10% (dez por cento) aplicável
sobre o valor total do locatício mensal, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste
contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93.

8.2. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da locação mensal,
quando a LOCADORA deixar de reapresentar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do
vencimento, os documentos exigidos no item 6.2.8.

8.3. Poderão ser aplicadas cumulativamente as penalidades previstas na Lei nº
8.666/93.

8.4. A Administração poderá deixar de aplicar as penalidades indicadas nesta
cláusula, se admitidas as justificativas apresentadas pela LOCADORA.

 

CLÁUSULA IX — REAJUSTAMENTO

9.1. O valor constante na cláusula III será reajustado anualmente, após decorrido
um ano da data de início de vigência do contrato.

9.2. O valor constante na Cláusula III será reajustado com base na variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro indexador que a legislação
determinar, de acordo com a fórmula a seguir:



R = I — Io

--------- x V, onde:

Io

R= Valor do reajustamento procurado

I= Índice da data do reajuste

Io= Índice da data de apresentação da proposta

V= Valor Contratual.

9.3. Compete à LOCADORA a iniciativa de pedido de reajustamento e a
apresentação do demonstrativo de cálculo para análise e aprovação da LOCATÁRIA.
Considerando-se a data da aquisição do direito ao reajuste contratual e a data do pedido, os efeitos
financeiros do reajustamento somente retroagirão até o máximo de 60 (sessenta) dias.

9.4. O reajuste será fornecido de forma pro-rata.

9.5. A aplicação do reajuste não poderá resultar em valor superior aos preços
praticados no mercado.

9.6. A anuência e formalização da prorrogação de vigência do contrato sem
solicitação prévia e tempestiva do reajuste implica preclusão desse direito.

9.7. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado
depois de extinto o contrato.

 

CLÁUSULA X- RESCISÃO

10.1. O presente contrato poderá será rescindido, pela Administração, na forma
prevista no art.58, inciso II, da Lei 8.666/93.

10.2. A rescisão, em qualquer hipótese, será regida pela Lei 8.666/93, Capítulo III,
Seção V, pelas disposições da Lei nº 8.245/91, no que couber, e na omissão, pelas hipóteses
contempladas no Código Civil Brasileiro.

10.3. Estando o imóvel segurado, em caso de incêndio ou de ocorrência de qualquer
outro motivo de força maior que impeça a utilização parcial ou total do imóvel ora locado, poderá a
LOCATÁRIA considerar o contrato automaticamente rescindido, sem que assista à LOCADORA
qualquer direito de indenização.

 

CLÁUSULA XI - TRIBUTOS

11.1. É de responsabilidade da LOCADORA o recolhimento dos tributos
incidentes sobre a locação ora contratada.

11.2. É de responsabilidade da LOCADORA o recolhimento do IPTU incidente



sobre o imóvel.

 

CLÁUSULA XII - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO

12.1. Para a gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do
objeto deste Contrato, a LOCATÁRIA designa para Gestor e fiscal o(a) Supervisor(a) de Apoio
Judiciário e Administrativo da Subseção Judiciária de Pelotas, cuja atuação se dará no interesse
exclusivo da Administração.

a) O Gestor deste Contrato poderá ser contatado diretamente na Subseção Judiciária
de Pelotas pelo telefone (53) xxxxxxx e e-mail: xxxxx@jfrs.jus.br

12.2. Ao Gestor/fiscal compete, entre outras atribuições:

a) orientar e coordenar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto
contratual, prazos e condições estabelecidas neste Instrumento e seus Anexos;

b) exigir da LOCADORA o exato cumprimento do objeto contratado, nos termos e
condições previstas neste Contrato, inclusive quanto às obrigações acessórias;

c) encaminhar à Direção do Núcleo de Apoio Administrativo relato circunstanciado
de todos os fatos e ocorrências que caracterizem atraso ou descumprimento de obrigações
contratuais assumidas e que sujeita à LOCADORA às multas ou sanções previstas neste Contrato,
discriminando em memória de cálculo, se for o caso, os valores das multas aplicáveis;

d) efetuar o “recebimento definitivo”, e o atesto da nota fiscal, encaminhando-a
imediatamente ao Núcleo de Apoio Administrativo;

e) na hipótese de descumprimento total ou parcial do objeto ou de disposição
contratuais, adotar imediatamente as medidas operacionais e administrativas necessárias à
notificação da LOCADORA para o cumprimento incontinenti das obrigações inadimplidas;

f) analisar e manifestar-se circunstanciadamente sobre justificativas e documentos
apresentados pela LOCADORA por atraso ou descumprimento de obrigação contratual,
submetendo tudo imediatamente à consideração da autoridade administrativa competente;

g) acompanhar, fiscalizar e exigir da LOCADORA o exato cumprimento do objeto,
nos termos e condições previstas neste Instrumento e seus anexos;

h) prestar à LOCADORA as orientações e esclarecimentos necessários à execução
do objeto contratual, inclusive as de ordem técnica afetas ao seu cargo efetivo, função comissionada
ou formação profissional;

i) efetuar o recebimento provisório e, se for o caso, adotar imediatamente as
medidas operacionais e administrativas necessárias à ciência da LOCADORA para que proceda,
incontinenti, a retificação ou substituição de serviço ou produto entregue em desacordo com o objeto
ou disposições deste Contrato e seus Anexos;



j) assessorar o recebimento definitivo, certificando-se que o objeto fornecido atende
a todos os requisitos físicos e técnicos e especificações de quantidade e de qualidades, preço e
prazos entre outras condições previstas neste Instrumento e seus Anexos;

12.3. A gestão, acompanhamento e fiscalização de que trata esta Cláusula serão
exercidos no interesse exclusivo da Administração e não excluem em hipótese alguma as
responsabilidades da LOCADORA, inclusive perante terceiros.

 

CLÁUSULA XIII - ALTERAÇÕES

13.1. Este contrato poderá ser alterado unilateralmente ou por acordo entre as partes
nos casos previstos no artigo 58, inciso I, da Lei n°8.666/93.

 

CLÁUSULA XIV — ANEXO

14.1. Faz parte integrante deste instrumento cópia da proposta da LOCADORA e
termo de vistoria.

 

CLÁUSULA XV - FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de 1º Grau, em Porto Alegre - Seção
Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul para dirimir questões oriundas deste ajuste.

 

CLÁUSULA XVI - DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas
como regularmente feitas se entregues com aviso de recebimento, por correspondência, telegrama ou
fax.

16.2. Em caso de alienação do bem objeto do presente, ficará o adquirente obrigado
a respeitar os termos deste contrato.

16.3. São aplicáveis à execução do presente contrato e aos casos omissos, no que
couber, a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 8.245/91 e o Código Civil.

16.4. Fica a LOCADORA vinculada, até o término do presente contrato, às
condições do termo de ratificação de dispensa de licitação e à sua proposta, que independentemente
de traslado fazem parte integrante deste instrumento, no que não o contrariarem.

16.5. A LOCATÁRIA se exime da responsabilidade, em relação ao imóvel, em
caso de incêndio, vendaval e demais sinistros, considerando a faculdade da LOCADORA de
providenciar o seguro do imóvel.

E, por estarem as partes justas e acertadas, firmam o presente instrumento em meio



eletrônico, constante no Processo Administrativo em epígrafe, através do sistema eletrônico de
informações. Após a assinatura, proceda-se à averbação deste junto ao Cartório de Registro de
Imóveis.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANEXO V – REQUISITOS DE PROJETO, CONSTRUÇÃO,
ACESSIBILIDADE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE

 

1. Obrigações do Proprietário do Imóvel e Construtor/Investidor

· Elaboração de todos os projetos (arquitetônico, fundações, estrutural, elétrico, rede
lógica, condicionamento, exaustão e renovação de ar, hidrossanitário, paisagismo, etc.) e aprovação
junto aos órgãos competentes;

· Obtenção da carta de “Habite-se”;

· Elaboração e aprovação do PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra
Incêndio);

· Obtenção do Alvará perante o Corpo de Bombeiros;

 

2. Requisitos de Projeto e Construção

 

2.1 Projeto Arquitetônico

· Paredes externas em alvenaria (de tijolos ou blocos);

· Fachadas rebocadas e pintadas ou com revestimentos cerâmico ou porcelanato;

· Paredes dos sanitários e vestiários em alvenaria (de tijolos ou blocos) ou placas de
gesso acartonado para ambientes úmidos (todas as paredes devem ser construídas até a laje de
concreto);

· Em caso de banheiros coletivos, deverão ser executadas pelo proprietário do
prédio (construtor/investidor) divisórias internas com materiais específicos para uso em sanitários;

· Paredes da sala do rack em alvenaria (de tijolos ou blocos) ou placas de gesso
acartonado com isolamento acústico e anti-incêndio (todas as paredes devem ser construídas até a
laje de concreto);

· Paredes da segurança, cela e do depósito de material apreendido obrigatoriamente
em alvenaria (de tijolos ou blocos), com porta de ferro com fechaduras reforçadas, e com grades nas



janelas externas existentes;

· Paredes dos ambientes internos indicados pela Justiça Federal (gabinetes de
magistrados, salas de perícias, salas de audiências) preferencialmente em placas de gesso acartonado
com isolamento acústico e anti-incêndio (o construtor/investidor deverá fornecer e instalar
aproximadamente 350 a 450 m² de paredes de gesso acartonado que devem ser construídas até a laje
de concreto);

· Paredes dos demais ambientes internos com divisórias leves modulares tipo
divilux ou em PVC preferencialmente com painéis auto-extinguíveis e que não propagam fogo (o
construtor/investidor deverá fornecer e instalar aproximadamente 380 a 460 m² de paredes de
divisórias leves);

· Revestimento dos pisos das áreas internas preferencialmente em porcelanato ou
cerâmica para alto tráfego (PEI IV ou superior);

· Revestimento dos pisos das áreas externas com material de boa durabilidade e
resistência, apresentando características antiderrapantes;

· Esquadrias externas preferencialmente em alumínio ou PVC, com abertura
preferencialmente do tipo maximar, para garantir a máxima ventilação natural dos ambientes,
preferencialmente de forma cruzada;

· Esquadrias internas preferencialmente em PVC ou madeira;

· Outros aspectos construtivos a serem executados e instalados pelo proprietário
(construtor/investidor): bancadas das pias das copas (preferencialmente em granito), pias para sala
de perícias, assento nos vasos sanitários dos banheiros, inclusive os adaptados para pessoas com
deficiência; espelho junto às pias dos banheiros; porta-papel higiênico nos banheiros; trocador para
bebês nos sanitários públicos; tanque para lavanderia; base para mastros das cinco bandeiras;
esperas de água, esgoto e ponto elétrico para bebedouros nas circulações de público e esperas de
água e ponto elétrico para purificadores (filtros) de água nas copas.

 

2.2 Projeto Estrutural

· Estrutura do prédio em concreto armado, podendo ser adotado elementos
estruturais em peças pré-moldadas;

· Obrigatoriedade de execução de laje de concreto armado na cobertura (forro do
último pavimento);

· Carregamento acidental das lajes (sobrecarga) mínimo de 350 Kgf por m² (NBR
6120) em todas as áreas da edificação e de 700 kgf/m² nas áreas definidas como arquivo, se estas
áreas não estiverem apoiadas diretamente sobre o solo;

· Local para instalação de caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal e/ou



Banco do Brasil no pavimento de acesso, apoiado diretamente sobre o solo em função da sobrecarga
elevada ou em pavimento com laje reforçada para carga concentrada de aproximadamente 1200 Kgf
por terminal bancário;

 

2.3 Projetos Complementares

· Execução da rede elétrica completa, desde entrada de energia, subestação
transformadora, quadros de distribuição, disjuntores, fiações, luminárias, tomadas, interruptores,
SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), etc.;

· Instalar transformador para atender as cargas elétricas dos equipamentos da Justiça
Federal (carga instalada aproximada de 270.000 watts) e com previsão de folga para futuras
demandas, conforme orientações da Justiça Federal;

· O forro dos pavimentos deve ser rebaixado e visitável, com revestimento em
placas (625 mm x 625 mm) com bom desempenho acústico, auto-extinguíveis e facilidade de
manutenção, devendo ser utilizado preferencialmente forro em placas de fibra mineral com
acabamento em pintura a base de látex (o construtor/investidor deverá fornecer e instalar
aproximadamente 1300 a 1450 m² de forro em placas);

· O investidor será responsável pelo projeto da paginação do forro de modo a
permitir a instalação de luminárias de embutir, no padrão sugerido pela Justiça Federal conforme os
prédios já construídos na modalidade “sob medida para locação” (o construtor/investidor deverá
fornecer e instalar aproximadamente de 250 a 350 luminárias para iluminação dos ambientes das
áreas de trabalho, halls e circulações, além das demais luminárias do prédio, como escadas,
sanitários, garagens e outros ambientes internos e externos da edificação);

· Serão executados pelo construtor/investidor aproximadamente 100 pontos de
iluminação, 100 pontos para tomadas elétricas de uso geral (computadores) e 15 pontos para
tomadas elétricas de ar-condicionado para cada 500 m² de área construída, conforme orientações da
Justiça Federal;

· O construtor/investidor deverá providenciar o projeto completo de
condicionamento, exaustão e renovação de ar, conforme legislação e normas vigentes. Caso opte por
sistema de ar condicionado tipo split, este deverá ser complementado por sistema mecanizado de
ventilação forçada por meio de dutos para exaustão e renovação do ar;

· O construtor/investidor deverá fornecer e instalar aproximadamente 50
equipamentos tipo split, tecnologia inverter, quente e frio, com selo de eficiência energética “A”,
contemplando a execução de toda infraestrutura dos splits e do respectivo sistema de exaustão e
renovação de ar (evaporadora, condensadora, ligação elétrica, rede frigorígena, drenos internos,
drenos externos, grelhas, difusores e dutos para renovação de ar, etc.);

· A instalação das unidades condensadoras (externas) deverá ser em locais
específicos nas fachadas laterais e fundos ou na cobertura da edificação, de modo a garantir a melhor



eficiência e ventilação destes equipamentos, bem como facilidade de manutenção das unidades dos
splits;

· Projetar e executar a infraestrutura para a rede lógica e telefonia (cabeamento
estruturado), contemplando eletrocalhas, tubulações e caixas nas paredes ou pisos, conforme
orientações da Justiça Federal;

· Executar a interligação da rede lógica e telefonia com a rede pública da
concessionária de telefonia;

· Deverá ser construído um pequeno cubículo para alojamento de 2 (dois) botijões
de gás de 13 kg (P13), com laje de cobertura e paredes de alvenaria nas laterais;

· Instalações de água fria e esgoto (cloacal e pluvial) conforme normas técnicas e
legislações vigentes;

· Instalações de detecção e combate a incêndio de acordo com as normas técnicas e
legislações vigentes;

 

3. Requisitos de Acessibilidade e Estacionamento

· O projeto deverá ser pautado pelos princípios do desenho universal, para atender à
maior gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais da população e
garantir a acessibilidade plena a todas as pessoas, com ou sem deficiência, em concordância com as
normas de acessibilidade e legislação vigentes;

· O prédio deverá garantir acessibilidade plena em todos os acessos, tanto de
público quanto privativo, preferencialmente sem rampas, escadas ou degraus isolados;

· O prédio deverá possuir rota acessível interligando todos os ambientes,
principalmente as salas de audiências e perícias médicas e os sanitários adaptados;

· O acesso de público deverá possuir elementos de referência para pessoas com
deficiência visual ao longo da rota acessível (linha-guia composta por paredes, guias de balizamento
ou sinalização tátil direcional no piso), conduzindo até o mapa tátil na recepção do prédio;

· As escadas e rampas deverão ter corrimãos de dupla altura em ambos os lados e
piso antiderrapante e sinalização dos degraus, nos termos da legislação vigente;

· Na hipótese de edificação compartilhada (condomínio), o investidor/construtor
deverá obrigatoriamente instalar elevador para uso exclusivo da Justiça Federal, assim como deverão
existir acessos, circulações horizontais e verticais, rotas acessíveis e rotas de fuga exclusivos para
utilização da Justiça Federal;

· Obrigatoriedade de instalação de sinalização tátil de alerta no piso junto a degraus,
rampas, desníveis, objetos suspensos e equipamentos (bebedouros, extintores);

· Espaço para estacionamento com, no mínimo, 08 (oito) vagas privativas cobertas,



das quais seis para juízes, uma para veículo oficial e uma para segurança, e mais (03) três vagas
descobertas em frente ao prédio para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos e
gestantes, devidamente sinalizadas e conectadas à rota acessível, nos termos da legislação vigente;

· É desejável que também as demais vagas exigidas para aprovação do projeto pela
municipalidade sejam disponibilizadas gratuitamente à Justiça Federal, sem qualquer custo, eis que
em nenhuma situação, por questões de segurança, a Justiça Federal permitirá que sejam explorados
comercialmente ou utilizados por terceiros as áreas de estacionamento e circulação de veículos da
edificação.

4. Requisitos de Segurança

 

· O perímetro do terreno deverá ser cercado com muros de alvenaria (de tijolos ou
blocos) revestidos com argamassa e pintados ou de concreto pré-moldado, com altura suficiente
para garantir a segurança do interior do lote, conforme avaliação da área técnica da Justiça Federal,
considerando os níveis no entorno e a altura das edificações vizinhas.

· A edificação deverá possuir recuos laterais com dimensões suficientes e
tratamento paisagístico adequado para garantir boas condições de habitabilidade no interior da
edificação (iluminação e ventilação natural, visuais através das janelas), especialmente nos locais em
que sejam necessários muros muito altos, conforme avaliação da área técnica da Justiça Federal.

· Na fachada frontal, no limite com o passeio público, deverão ser instalados gradis
metálicos com altura suficiente para garantir a segurança do interior do lote.

· O prédio deverá ter porteiro eletrônico (interfone) para que a vigilância possa
prestar informações a terceiros, fora do horário do expediente, sem exposição a riscos;

· Se o prédio possuir fachadas de vidro (tipo pele de vidro) deverá ser construído
peitoril de alvenaria de tijolos maciços ou concreto armado para proteger a área interna da
edificação, e dependendo da orientação solar da fachada deverão ser instaladas películas
arquitetônicas de controle solar para reduzir o excesso de luminosidade e a entrada de calor no
ambiente;

· O prédio deverá ter um hall de entrada que permita a seguinte disposição: porta de
acesso, local para armário para guarda de armas, espaço para pórtico detector de metais, e balcão de
atendimento da segurança, oferecendo uma proteção ao vigilante;

· As salas de audiências e gabinetes dos juízes não devem ter comunicação visual
com o passeio público ou terrenos baldios;

· Em situações de prédios vizinhos contíguos ou próximos, as salas de audiências e
gabinetes dos juízes devem ter uma disposição que permita o posicionamento das mesas afastadas
das janelas;

· As celas (cadeias) devem ser posicionadas de modo que a cela e a sala de



audiência criminal não demandem, para o acesso, a circulação do preso e escolta próxima ao
público;

· Não será permitida a construção de celas (cadeias) em ambiente sem ventilação;

· As celas (cadeias) devem ser dotadas de grades de segurança e banco de concreto;

· A sala de audiências criminais deve ter visor e janela fixa para sala de
reconhecimento dos réus com película refletiva e espelhada;

· A garagem interna da edificação deverá possuir espaço para acesso e
estacionamento das viaturas que transportam réu preso, circulando a partir dali diretamente para a
cela e sala de audiência;

· As vagas de estacionamento privativas para magistrados deverão possuir acesso
direto ao prédio, de modo a não haver necessidade de deslocamento externo.

 

5. Requisitos de Sustentabilidade

 

5.1 Requisitos Obrigatórios

· Flexibilidade de projeto para permitir a adaptação futura dos ambientes a
diferentes necessidades operacionais;

· Coordenação modular de projeto e dos sistemas construtivos para facilitar a
compatibilização e evitar o desperdício de materiais;

· Construir bicicletário e vestiário para ciclistas;

· Instalação de luminárias com lâmpadas em LED para melhorar a eficiência e
economia energética da edificação;

· Instalação de equipamentos de ar condicionado com selo de eficiência energética
classe “A”;

· Torneiras com dispositivos economizadores de água tais como dispositivo de
fechamento automático, arejadores e restritores de vazão;

· Instalação nos sanitários de uso público de válvulas de descarga antivandalismo
com tecnologia de fluxo fixo de 6 litros por acionamento e bacias sanitárias adequadas para limpeza
completa com 6 litros de água;

· Instalação nos sanitários de uso privativo de bacias sanitárias adequadas para
sistema duplo de descarga (6 litros para limpeza total e 3 litros para troca de líquidos) com caixa
acoplada ou válvula de descarga com tecnologia de duplo acionamento;

· Sensores de presença para acionamento da iluminação de escadas e sanitários;

· Utilização de materiais regionais de boa qualidade, com facilidade de manutenção,



de fontes sustentáveis, rapidamente renováveis;

· Utilização exclusivamente de madeira certificada e de reflorestamento;

· Redução da utilização de materiais emissores de CO2 e outros gases poluentes;

· Restrição da utilização de equipamentos com baixa eficiência energética;

 

5.2 Requisitos Facultativos

· Os requisitos de sustentabilidade facultativos são de livre escolha do investidor e
visam a favorecer a transição energética, reduzir as emissões de carbono das edificações da Justiça
Federal e proporcionar ainda mais benefícios ambientais, sociais e econômicos.

· O projeto e a instalação de sistemas e dispositivos que propiciem a transição
energética, a redução de emissões e a economia de energia e recursos necessários à operação do
prédio poderão ser considerados para a renegociação do valor do contrato de locação, desde que a
economia resultante de sua implementação seja mensurável.

· Deverá ser escolhido e implementado pelo menos um item de cada um dos
subgrupos de requisitos abaixo (5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3).

 

5.2.1 Sistemas Passivos de Condicionamento, Iluminação e Ventilação Naturais

· Desempenho da edificação em relação à orientação solar e ao regime de ventos e
desempenho térmico da envoltória da edificação de acordo com as diretrizes de zoneamento
bioclimático brasileiro, com ventilação natural, aquecimento solar da edificação e algumas paredes
internas pesadas com elevada inércia térmica, reduzindo a demanda dos sistemas de climatização
artificial;

· Prover os ambientes de permanência prolongada com ventilação natural por meio
de ventilação cruzada, ventilação de fachadas, efeito chaminé, ático ventilado, ventilação pelo piso,
etc., e prover a ventilação natural nos banheiros, reduzindo a demanda dos sistemas de climatização
e ventilação artificial;

· Prover os ambientes de permanência prolongada com iluminação natural por meio
de aberturas controladas e direcionadas, bandejas refletoras, iluminação zenital, etc. e prover
iluminação natural nos banheiros, reduzindo a demanda dos sistemas de iluminação artificial.

 

5.2.2 Gestão da Água, Jardim Produtivo, Cobertura e Fachada Verdes

· Áreas permeáveis para infiltração, retenção das águas pluviais em cisterna para
reaproveitamento, recircuitagem das águas servidas para irrigação ou utilização nas descargas dos
sanitários, contribuindo para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas e reduzindo o
consumo de água potável;



· Jardins, coberturas e fachadas verdes com sistemas automatizados de irrigação
com água reaproveitada ou utilização de plantas com restrição de irrigação, reduzindo a utilização de
água potável para irrigação;

· Paisagismo funcional que proporcione, além do desempenho térmico e da função
estética, uma utilidade direta às pessoas, aos animais ou ao solo, com plantas frutíferas, verduras,
legumes, leguminosas fixadoras de nitrogênio, chás, ervas, condimentos, etc., promovendo a
consciência ecológica e a produção e consumo locais.

 

5.2.3 Geração de Energias Alternativas, Sistema de Ar Condicionado e
Elevador Sustentáveis

· Instalação de sistema de geração fotovoltaico para redução do consumo de energia
no prédio pela Justiça Federal interligado à rede concessionária de energia elétrica, promovendo a
transição energética e reduzindo o consumo com energia elétrica;

· Instalação de sistema de ar condicionado central do tipo multi-split com volume de
refrigerante variável (VRV ou VRF, do inglês variable refrigerant flow) e gás ecológico, que não
prejudica a camada de ozônio, permite para os usuários o máximo de conforto térmico e reduz o
consumo de energia, contribuindo para a redução das emissões e redução no consumo de energia;

· Instalação de elevador dotado de sistema regenerativo de energia, sem casa de
máquinas, com máquina de tração sem engrenagem e corrediça ecológica, que dispensa o uso de
óleo, promovendo a utilização de energia renovável e reduzindo o consumo de energia elétrica.

 

6. Observações

· O letreiro de identificação na fachada e as placas indicativas de ambientes ficarão
a cargo da Justiça Federal;

· A instalação de cortinas para controle solar na face interna de janelas e peles de
vidro ficará a cargo da Justiça Federal;

· O fornecimento e instalação dos cabos e tomadas de rede lógica, painéis de
conexão e racks ficará a cargo da Justiça Federal.

 

 

ANEXO VI - Mapa de Localização - doc. (5433376)

 

ANEXO VII - Modelo de Edificação em 6 (seis) pavimentos - doc. (5433377)

 



ANEXO VIII - Modelo de Edificação em 3 (três) pavimentos - doc. (5433378)

 

ANEXO IX - Modelo de Edificação em 2 (dois) pavimentos - doc. (5433380)

 

ANEXO X – Fluxograma das atividades – doc. (5433382)
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AMBIENTES
DE USO 1

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 1

AMBIENTES
DE APOIO 2

AMBIENTES
DE APOIO 1

AMBIENTES
DE USO 2

AMBIENTES
DE USO 3

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 2

ÁREAS DE AMBIENTES

AMBIENTES
DE APOIO 3

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 3

ÁREA: 319,07m²

ÁREA: 54,50m²

ÁREA: 64,37m² ÁREA: 209,43m²

ÁREA: 10,50m²ÁREA: 175,01m²

ÁREA: 131,50m²

ÁREA: 97,50m²

ÁREA: 90,62m²

AMBIENTES DE USO

Destinados às atividades laborais da Justiça Federal, deverão ter ótimas
condições de acessibilidade e habitabilidade, inclusive com iluminação
natural e ventilação natural, preferencialmente cruzada.

USO 1 - ambientes de utilização frequente e ocupação prolongada com
ótimas condições de habitabilidade e máxima flexibilidade para mudança de
leiaute, constituídos por divisórias leves: assessoria, secretaria, direção,
central de atendimento ao público, administrativo, cejuscon, central de
mandados.

USO 2 - ambientes de utilização eventual com ótimas condições de
habitabilidade e máximo isolamento acústico, constituídos por paredes de
gesso acartonado: perícias médicas, videoaudiências, auditório, espera
reservada.

USO 3 -  ambientes de utilização frequente e ocupação prolongada com
ótimas condições de habitabilidade e máxima segurança e isolamento
acústico, constituídos por paredes de gesso acartonado: gabinetes, salas
de audiências.

AMBIENTES DE APOIO

Destinados às atividades de suporte às atividades laborais, deverão ter
boas condições de acessibilidade e habitabilidade, podendo prescindir de
iluminação e ventilação naturais.

APOIO 1 - ambientes de utilização eventual e ocupação breve, com máxima
flexibilidade para mudança de leiaute, constituídos por divisórias leves:
o.a.b., desarmamento, copa, terceirizados, almoxarifado, depósito, arquivo.

APOIO 2 - áreas molhadas, ambientes de utilização eventual e ocupação
breve, com máxima eficiência, preferencialmente agrupados e em prumada,
constituídos por paredes de gesso acartonado ou alvenaria: sanitários,
vestiários.

APOIO 3 - ambientes de utilização eventual e ocupação breve, com máxima
segurança, constituídos por paredes de alvenaria: depósito de material
apreendido, cela, segurança, reconhecimento, rack.

AMBIENTES DE CIRCULAÇÃO

Destinados à movimentação dos usuários e à articulação dos ambientes,
deverão ter ótimas condições de acessibilidade e boas condições de
habitabilidade, podendo prescindir de iluminação e ventilação naturais.

CIRCULAÇÃO 1 - ambientes de circulação horizontal de caráter público:
recepção, hall, foyer, espera, circulação.

CIRCULAÇÃO 2 - ambientes de circulação horizontal de caráter privativo:
portaria de serviço, circulação privativa para público interno e
movimentação de réu preso.

CIRCULAÇÃO 3 - ambientes de circulação vertical de caráter público ou
privativo, com máxima eficiência, preferencialmente centralizados, :
escadas, elevadores.

ÁREA TOTAL

ÁREA: 12,50m²
O.A.B.

AUDIÊNCIAS
ÁREA: 37,50m²

AUDIÊNCIAS
CRIMINAIS

ESPERA
RESERVADA

ÁREA: 12,50m²

ÁREA: 37,50m²

ÁREA: 15,63m²

PERÍCIA
MÉDICA

ÁREA: 15,63m²

PERÍCIA
MÉDICA

ÁREA: 15,62m²

PERÍCIA
MÉDICA

VIDEOAUDIÊNCIAS
ÁREA: 15,63m²

ÁREA: 12,50m²

APOIO
TERCEIRIZADOS

SEGURANÇA/
RECONHEC.

ÁREA: 4,50m²

CELA
ÁREA: 3,00m²

COPA
GERAL

ÁREA: 16,25m²

MATERIAL
APREENDIDO

ALMOXARIFADO
ÁREA: 10,00m²

RECEPÇÃO
ÁREA: 16,50m²

DESAR-
MAMENTO
ÁREA: 2,25m²

2
0
5
0

5
2
5

6
2
5

3
7
5

525

5
2
5

3º PAVIMENTO

AUDITÓRIO/
MULTIUSO
ÁREA: 87,50m²

PAVIMENTO TIPO
(4º, 5º E 6º)

2
0
5
0

5
2
5

6
2
5

3
7
5

525

5
2
5

PAVIMENTO TIPO
(4º, 5º E 6º)

ESCADA
ÁREA: 18,00m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
FEM.

ÁREA: 7,50m²

SANIT.
MASC.

ÁREA: 7,50m²

RACK
ÁREA: 6,12m²

SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 114,06m²

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

DIREÇÃO
ÁREA: 14,06m²

COPA
ÁREA: 9,37m²

2
0
5
0

5
2
5

6
2
5

3
7
5

1800

525 525

5
2
5

2º PAVIMENTO

HALL
ÁREA: 14,00m²

ESCADA
ÁREA: 18,00m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²

VESTIÁRIO
FEM.

ÁREA: 7,50m²

VESTIÁRIO
MASC.

ÁREA: 7,50m²

RACK
ÁREA: 6,12m²

HALL/CIRCULAÇÃO
BIBLIOTECA
ÁREA: 45,25m²

ESCADA
ÁREA: 18,00m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
FEM.

ÁREA: 7,50m²

SANIT.
MASC.

ÁREA: 7,50m²

RACK
ÁREA: 6,12m²

HALL/ESPERA/
CIRCULAÇÃO

ÁREA: 51,56m²

ESCADA
ÁREA: 20,62m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
FEM.

ÁREA: 7,50m²

SANIT.
MASC.

ÁREA: 7,50m²

RACK
ÁREA: 12,88m²

HALL/ESPERA/
CIRCULAÇÃO/
MEMORIAL JF

ÁREA: 82,11m²

750

1800

750

1800

750525 525

CEJUSCON
ÁREA: 30,00m²

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO

ÁREA: 37,50m²

CENTRAL DE
MANDADOS
ÁREA: 29,49m²

ADMINISTRATIVO
ÁREA: 28,49m²

SAJA
ÁREA: 14,00m²

CÁLCULOS
JUDICIAIS
ÁREA: 14,00m²

INFORMÁTICA
ÁREA: 14,00m²

COPA/MULTIUSO/
DESCOMPRESSÃO

ÁREA: 13,99m²

GESTÃO
DOCUMENTAL

ÁREA: 23,44m²

CIRCULAÇÃO
PRIVATIVA
ÁREA: 10,50m²

ÁREA: 15,75m²

A
C
E
S
S
O

P
R
IV

A
T
IV

O

VAGA
IDOSO

VAGA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

ACESSO
DE PÚBLICO

VAGA
GESTANTE

ACESSO DE
VEÍCULOS

1800

2300

150

750

PAVIMENTO TÉRREO

2
5
2
5

3
0
0

4
0
0
0

11
7
5

5
0
0

6
2
5

3
7
5

5
0
0

525 525

ÁREA: 383,13 m² ÁREA: 1813,12 m²

ÁREA: 286,00 m² ÁREA: 286,00 m²

ÁREA: 286,00 m²

5
2
5

VAGA
SEGURANÇA

 VAGA
VEÍCULO
OFICIAL

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ
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ÁREAS DE AMBIENTES

AMBIENTES
DE USO 1

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 1

AMBIENTES
DE APOIO 2

AMBIENTES
DE APOIO 1

AMBIENTES
DE USO 2

AMBIENTES
DE USO 3

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 2

AMBIENTES DE USO

Destinados às atividades laborais da Justiça Federal, deverão ter ótimas
condições de acessibilidade e habitabilidade, inclusive com iluminação
natural e ventilação natural, preferencialmente cruzada.

USO 1 - ambientes de utilização frequente e ocupação prolongada com
ótimas condições de habitabilidade e máxima flexibilidade para mudança de
leiaute, constituídos por divisórias leves: assessoria, secretaria, direção,
central de atendimento ao público, administrativo, cejuscon, central de
mandados.

USO 2 - ambientes de utilização eventual com ótimas condições de
habitabilidade e máximo isolamento acústico, constituídos por paredes de
gesso acartonado: perícias médicas, videoaudiências, auditório, espera
reservada.

USO 3 -  ambientes de utilização frequente e ocupação prolongada com
ótimas condições de habitabilidade e máxima segurança e isolamento
acústico, constituídos por paredes de gesso acartonado: gabinetes, salas
de audiências.

AMBIENTES DE APOIO

Destinados às atividades de suporte às atividades laborais, deverão ter
boas condições de acessibilidade e habitabilidade, podendo prescindir de
iluminação e ventilação naturais.

APOIO 1 - ambientes de utilização eventual e ocupação breve, com máxima
flexibilidade para mudança de leiaute, constituídos por divisórias leves:
o.a.b., desarmamento, copa, terceirizados, almoxarifado, depósito, arquivo.

APOIO 2 - áreas molhadas, ambientes de utilização eventual e ocupação
breve, com máxima eficiência, preferencialmente agrupados e em prumada,
constituídos por paredes de gesso acartonado ou alvenaria: sanitários,
vestiários.

APOIO 3 - ambientes de utilização eventual e ocupação breve, com máxima
segurança, constituídos por paredes de alvenaria: depósito de material
apreendido, cela, segurança, reconhecimento, rack.

AMBIENTES DE CIRCULAÇÃO

Destinados à movimentação dos usuários e à articulação dos ambientes,
deverão ter ótimas condições de acessibilidade e boas condições de
habitabilidade, podendo prescindir de iluminação e ventilação naturais.

CIRCULAÇÃO 1 - ambientes de circulação horizontal de caráter público:
recepção, hall, foyer, espera, circulação.

CIRCULAÇÃO 2 - ambientes de circulação horizontal de caráter privativo:
portaria de serviço, circulação privativa para público interno e
movimentação de réu preso.

CIRCULAÇÃO 3 - ambientes de circulação vertical de caráter público ou
privativo, com máxima eficiência, preferencialmente centralizados, :
escadas, elevadores.

AMBIENTES
DE APOIO 3

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 3

ÁREA: 175,00m²

ÁREA: 596,76m²

ÁREA: 244,75m²

ÁREA: 128,62m²

ÁREA: 82,87m²

ÁREA: 54,50m²

ÁREA: 204,25m²

ÁREA: 61,61m² ÁREA: 56,98m²

2550

300

3000

500 500 525
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4
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5
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0
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525 500
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8
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4
0
0

3
7
5

5
2
5

2550

500 500 525525

5
2
5

SEGUNDO PAVIMENTO

ÁREA TOTAL
PAVIMENTO TÉRREO

ACESSO DE
VEÍCULOS

ALMOXARIFADO
ÁREA: 10,00m²

ÁREA: 12,50m²
O.A.B. 2

3
0
0

3
7
5

5
0
0

3
7
5

2550

500 500 525525 500

TERCEIRO PAVIMENTO

SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 108,13m²

HALL
ÁREA: 16,88m²

SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 129,38m²

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

AUDITÓRIO/
MULTIUSO
ÁREA: 87,50m²

ÁREA: 12,50m²

APOIO
TERCEIRIZADOS

5
0
0

5
0
0

500

VAGA
IDOSO

VAGA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

11
0
0

VAGA
SEGURANÇA

 VAGA
VEÍCULO
OFICIAL

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

ACESSO
DE PÚBLICO

RECEPÇÃO
ÁREA: 16,49m²

HALL/ESPERA/
CIRCULAÇÃO/
MEMORIAL JF

CIRCULAÇÃO
PRIVATIVA

ACESSO
PRIVATIVO

CEJUSCON
ÁREA: 30,00m²

DESAR-
MAMENTO
ÁREA: 2,25m²

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO

ÁREA: 37,50m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

ÁREA: 9,38m²

AUDIÊNCIAS
ÁREA: 37,50m²

AUDIÊNCIAS
CRIMINAIS

ESPERA
RESERVADA

S
E
G
U
R
A
N
Ç
A
/

R
E
C
O
N
H
E
C
.

Á
R
E
A
: 
7
,1
2
m
²

VAGA
GESTANTE

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

ÁREA: 12,50m²

CELA
ÁREA: 3,00m²

COPA/MULTIUSO/
DESCOMPRESSÃO

ÁREA: 12,50m²

ÁREA: 37,50m²

VESTIÁRIO
FEMININO
ÁREA: 9,37m²

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

RACK
ÁREA: 11,00m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²
SANIT.
MASC.

ÁREA: 11,37m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²
SANIT.
FEM.

ÁREA: 11,37m²

DIREÇÃO
ÁREA: 14,06m²

REUNIÕES/
ATENDIMENTO

ÁREA: 14,06m²

5
2
5

DIREÇÃO
ÁREA: 14,06m²

SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 110,39m²

ÁREA: 28,50m²
GABINETE

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

ÁREA: 3,00m²ÁREA: 3,00m²

CIRCULAÇÃO
PRIVATIVA
ÁREA: 19,37m²

HALL/CIRCULAÇÃO
BIBLIOTECA

ÁREA: 15,63m²

PERÍCIA
MÉDICA

ÁREA: 15,63m²

PERÍCIA
MÉDICA

ÁREA: 15,62m²

PERÍCIA
MÉDICA

ATENDIMENTO

CENTRAL DE
MANDADOS
ÁREA: 29,50m²

ÁREA: 35,13m²

SANIT. SANIT.

ÁREA: 71,26 m²

SAJA
ÁREA: 14,00m²

GESTÃO
DOCUMENTAL

ÁREA: 23,43m²

VIDEOAUDIÊNCIAS
ÁREA: 15,63m²

3
7
5

ADMINISTRATIVO
ÁREA: 27,25m²

ESCADA
ÁREA: 15,00m²

COPA/
DESCOMPRESSÃO

ÁREA: 23,44m²

DIREÇÃO
ÁREA: 14,06m²

RACK
ÁREA: 11,00m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²
SANIT.
MASC.

ÁREA: 11,37m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²
SANIT.
FEM.

ÁREA: 11,37m²

ESCADA
ÁREA: 15,00m²

COPA/MULTIUSO/
DESCOMPRESSÃO

ÁREA: 17,50m²

ÁREA: 555,63 m²ÁREA: 563,75 m²

ÁREA: 1691,25 m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²
SANIT.
MASC.

ÁREA: 11,37m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²
SANIT.
FEM.

ÁREA: 11,37m²

RACK
ÁREA: 11,00m²

ESCADA
ÁREA: 15,00m²

ÁREA: 97,38 m²

MATERIAL
APREENDIDO

ÁREA: 14,74m²

ANTESSALA
ÁREA: 3,75m²

ÁREA: 571,88 m²

ÁREA: 7,50m²

INFORMÁTICA
ÁREA: 14,06m²

CÁLCULOS
JUDICIAIS
ÁREA: 14,06m²

PRANCHA:

ESCALA:

DATA:
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ÁREAS DE AMBIENTES

AMBIENTES
DE USO 1

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 1

AMBIENTES
DE APOIO 2

AMBIENTES
DE APOIO 1

AMBIENTES
DE USO 2

AMBIENTES
DE USO 3

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 2

AMBIENTES DE USO

Destinados às atividades laborais da Justiça Federal, deverão ter ótimas
condições de acessibilidade e habitabilidade, inclusive com iluminação
natural e ventilação natural, preferencialmente cruzada.

USO 1 - ambientes de utilização frequente e ocupação prolongada com
ótimas condições de habitabilidade e máxima flexibilidade para mudança de
leiaute, constituídos por divisórias leves: assessoria, secretaria, direção,
central de atendimento ao público, administrativo, cejuscon, central de
mandados.

USO 2 - ambientes de utilização eventual com ótimas condições de
habitabilidade e máximo isolamento acústico, constituídos por paredes de
gesso acartonado: perícias médicas, videoaudiências, auditório, espera
reservada.

USO 3 -  ambientes de utilização frequente e ocupação prolongada com
ótimas condições de habitabilidade e máxima segurança e isolamento
acústico, constituídos por paredes de gesso acartonado: gabinetes, salas
de audiências.

AMBIENTES DE APOIO

Destinados às atividades de suporte às atividades laborais, deverão ter
boas condições de acessibilidade e habitabilidade, podendo prescindir de
iluminação e ventilação naturais.

APOIO 1 - ambientes de utilização eventual e ocupação breve, com máxima
flexibilidade para mudança de leiaute, constituídos por divisórias leves:
o.a.b., desarmamento, copa, terceirizados, almoxarifado, depósito, arquivo.

APOIO 2 - áreas molhadas, ambientes de utilização eventual e ocupação
breve, com máxima eficiência, preferencialmente agrupados e em prumada,
constituídos por paredes de gesso acartonado ou alvenaria: sanitários,
vestiários.

APOIO 3 - ambientes de utilização eventual e ocupação breve, com máxima
segurança, constituídos por paredes de alvenaria: depósito de material
apreendido, cela, segurança, reconhecimento, rack.

AMBIENTES DE CIRCULAÇÃO

Destinados à movimentação dos usuários e à articulação dos ambientes,
deverão ter ótimas condições de acessibilidade e boas condições de
habitabilidade, podendo prescindir de iluminação e ventilação naturais.

CIRCULAÇÃO 1 - ambientes de circulação horizontal de caráter público:
recepção, hall, foyer, espera, circulação.

CIRCULAÇÃO 2 - ambientes de circulação horizontal de caráter privativo:
portaria de serviço, circulação privativa para público interno e
movimentação de réu preso.

CIRCULAÇÃO 3 - ambientes de circulação vertical de caráter público ou
privativo, com máxima eficiência, preferencialmente centralizados, :
escadas, elevadores.

AMBIENTES
DE APOIO 3

AMBIENTES DE
CIRCULAÇÃO 3

ÁREA: 175,00m²

ÁREA: 564,31m²

ÁREA: 244,50m²

ÁREA: 124,88m²

ÁREA: 94,08m²

ÁREA: 80,65m²

ÁREA: 144,21m²

ÁREA: 58,42m² ÁREA: 43,74m²
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SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 110,94m²

HALL
ÁREA: 24,31m²

525

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

DIREÇÃO
ÁREA: 14,06m²

525

DIREÇÃO
ÁREA: 14,06m²

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 110,93m²

SECRETARIA/
ASSESSORIA

VARA FEDERAL
ÁREA: 110,94m²DIREÇÃO

ÁREA: 14,06m²

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

ÁREA: 28,25m²
GABINETE

SANIT.
ÁREA: 3,00m²

5
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SEGUNDO PAVIMENTO
ÁREA: 806,25 m²

1800

525

2400

375
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6
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200

525 375

PAVIMENTO TÉRREO

ACESSO DE
VEÍCULOS

VAGA
IDOSO

VAGA
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

ACESSO
DE PÚBLICO

VAGA
GESTANTE

VAGA
SEGURANÇA

 VAGA
VEÍCULO
OFICIAL

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

ACESSO
PRIVATIVO

 VAGA
JUIZ

 VAGA
JUIZ

HALL/ESPERA/
CIRCULAÇÃO/
MEMORIAL JF

ÁREA: 103,40m²

RACK
ÁREA: 15,74m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
MASC.

ÁREA: 15,81m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
FEM.

ÁREA: 15,81m²

ESCADA
ÁREA: 17,88m²

ÁREA TOTAL
ÁREA: 1612,50 m²

ÁREA: 806,25 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

ÁREA: 10,00m²

VESTIÁRIO
FEMININO
ÁREA: 10,00m²

ÁREA: 12,50m²
O.A.B.

ESPERA
RESERVADA

ÁREA: 12,50m²

ÁREA: 15,63m²

PERÍCIA
MÉDICA

ÁREA: 15,63m²

PERÍCIA
MÉDICA

ÁREA: 15,62m²

PERÍCIA
MÉDICA

VIDEOAUDIÊNCIAS
ÁREA: 15,63m²

AUDITÓRIO/
MULTIUSO

RECEPÇÃO
ÁREA: 16,50m²

DESAR-
MAMENTO
ÁREA: 2,25m²

CEMAN
ÁREA: 28,12m²

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO PÚBLICO

ÁREA: 37,50m²

CEJUSCON
ÁREA: 31,25m²

RACK
ÁREA: 13,56m²

SANIT.
PCD M.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
MASC.

ÁREA: 15,81m²

SANIT.
PCD F.

ÁREA: 3,94m²

SANIT.
FEM.

ÁREA: 15,81m²

ESCADA
ÁREA: 17,88m²

AUDIÊNCIAS
CRIMINAIS
ÁREA: 37,50m²

AUDIÊNCIAS
ÁREA: 37,50m²

SEGURANÇA/
RECONHEC.

CELA
ÁREA: 3,00m²MATERIAL

APREENDIDO
ÁREA: 15,24m²
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ALMOXARIFADO
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