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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA 

Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão Na Hora

Projeto Básico SEI-GDF - SEJUS/SUBNAHORA  

   ANEXO I

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

O imóvel a ser locado deverá atender as seguintes caracterís�cas e especificações mínimas:

1. Da Localização do Imóvel

1.2 O imóvel deverá estar localizado na Região Administra�va de TAGUATINGA, preferencialmente na região
Norte da cidade;

1.3 O imóvel deverá estar localizado em área comercial, administra�va ou ins�tucional, com infraestrutura
urbana, que permita fácil acesso de veículos par�culares e públicos, dotado de infraestrutura de transporte
público cole�vo, preferencialmente próximo a comércio local, de grande circulação de pessoas, obedecidas
as normas urbanís�cas vigentes em que se localizar;

1.4 O local deverá observar os limites de emissão de ruídos em conformidade aos estabelecidos no Anexo I,
da Lei nº 4.092, de 30 de janeiro de 2008.

 

2. Das Especificações Genéricas

a) O ESPAÇO FÍSICO DEVERÁ COMPORTAR A DEMANDA POPULACIONAL E CONGREGAR AS DIVERSAS
REPRESENTAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS ATUALMENTE EM FUNCIONAMENTO DO NA HORA TAGUATINGA,
ALÉM DE PROPICIAR A DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS:

b) toda área a ser ocupada pela unidade de atendimento para desenvolvimento de suas a�vidades,
não sendo consideradas parte da edificação integrante da área ú�l a área des�nada a vagas de garagem, hall
de elevadores, ves�bulos, área de circulação comum, escadas, elevadores, saídas de emergência, casas de
máquinas, sha�s, entre outras áreas comuns do empreendimento.

c) Serão desconsiderados da área ú�l os espaços des�nados à banheiros, caso o imóvel ofertado
disponha de sanitários compar�lhados por regime de condomínio ficando dispensado do atendimento aos
itens 6.5 e 6.6.

d) A edificação do imóvel deverá apresentar um sistema racional de execução de mudanças de layout,
permi�ndo mudanças de uso e reformas de adequação, apresentando soluções de fácil manutenção,
conservação, limpeza, segurança, higiene, salubridade, conforto ambiental, térmico e acús�co da edificação,
assegurado pelo correto emprego, dimensionamento e aplicação de materiais e elementos constru�vos,
conforme exigido nas leis e normas técnicas vigentes;

e) Na proximidade do imóvel deverá exis�r estacionamento amplo para atendimento dos cidadãos,
preferencialmente público, atendendo as normas vigentes que tratam da reserva de vagas para idosos e
portadores de necessidades especiais (PNE);

f) O imóvel deve estar adequado para acessibilidade à pessoa portadora de necessidades especiais
(PNE´s), de acordo com as disposições exigidas no Código de Edificações do Distrito Federal, na NBR 9050 e
na Lei nº 10.098/2000 de acordo com as normas vigentes;

g) Caso a edificação seja de múl�plos andares, o imóvel deverá possuir elevadores, atendendo às
exigências NBR 5665/1983, que versa sobre Cálculo do Tráfego de Elevadores. O(s) elevador(es) deverão
seguir as caracterís�cas descritas na NBR 313.2007 e a sua manutenção deverá ficar a cargo do Locador;

h) As escadas do imóvel deverão seguir as caracterís�cas descritas na NBR 9050 e normas do CBMDF;
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i) O imóvel deverá atender as prescrições técnicas e de segurança estabelecidas em norma�vos
distritais e federais, das concessionárias de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica (CEB), água
e esgoto (CAESB), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da AGEFIS. O  imóvel deverá
possuir Carta de Habite-se;

j) O espaço do imóvel a ser locado deverá apresentar divisórias/painéis divisórios e portas (com
fechaduras e chaves devidamente iden�ficadas), preferencialmente novos, ou em bom estado de
conservação, bem como deverá estar dimensionado de acordo com o layout a ser elaborado pelo Locador e
aprovado pela SEJUS/DF, devendo conter obrigatoriamente a infraestrutura �sica e elétrica, preparação para
instalação da rede lógica.

3. Da Rede de Dados

k) A rede de dados deverá obedecer ao padrão Fast Ethernet, 1000 Mbps ou superior. Deverão ser
seguidas as normas técnicas EIA/TIA 568 e EIA/TIA 569 e respec�vas atualizações;

l) Todos os elementos de interconexão deverão ser alocados em racks, compa�veis com a quan�dade
e tamanho dos equipamentos, e permi�r a expansão de, no mínimo 30%;

m) Todos os pontos de rede devem atender as normas citadas neste item, com cabeamento UTP;

n) A rede de dados deverá atender a um número mínimo de 150 (cento e cinquenta) pontos de
atendimento;

o) Deverá ser aplicada a modalidade de teste “CHANEL”, onde contemplará o teste de todo caminho
a�vo, incluindo os “Pach Cords” e “Line Cords”. Para essa modalidade de teste, a proponente é obrigada a
testar no mínimo os itens abaixo para todos os pares:

Atenuação;

Comprimento;

Impedância;

Crosstalk;

Teste contra polaridade reversa;

Teste contra fios abertos;

Teste contra curto.

 

4. Da Rede Elétrica

1. As instalações elétricas devem se apresentar em perfeito estado de funcionamento. Caso as instalações
elétricas apresentem algum defeito que venha causar prejuízo aos equipamentos ou ocasionarem multas e
tarifas adicionais junto à concessionária prestadora dos serviços, estes custos e despesas serão de inteira
responsabilidade do proprietário do imóvel (Locador);

2. Deverão ser utilizados quadros de forças exclusivos para a rede de energia comum e para as tomadas que
atenderão os microcomputadores e, na impossibilidade desta aplicação, a proponente deverá projetar e
executar um novo quadro de energia elétrica exclusivamente para ligação dos pontos elétricos comuns e
para microcomputadores, para a rede de dados preferencialmente próxima ao rack de dados da sala onde
será centralizado(s) e instalado(s) o(s) Rack(s) de TI;

3. A rede elétrica fornecida deverá ser estabilizada para conexão de Rack(s), computadores, notebooks, e
impressoras, com o intuito de reduzir a incidência de falhas bem como evitar queima dos equipamentos
por ocorrência de sobretensão ou subtensão de energia.  Caso necessário, o contratado poderá
disponibilizar de estabilizadores individuais a fim de garantir a estabilização da rede elétrica a TODOS os
equipamentos eletrônicos que funcionarão na Unidade;

4. A Locatária deverá garantir a instalação, redisposição, remoção e manutenção de pontos elétricos
estabilizados;

5. Deverá ser constituída em eletro-calha ou eletro-duto, preferencialmente, em PVC antichamas;
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6. A bitola mínima aceita para fiação será 2,5 mm². As tomadas elétricas deverão obedecer aos padrões
exigidos pela ABNT, devendo ser utilizada a polarização NEMA 5/15, com no máximo 6 tomadas por
circuito, duas tomadas por ponto de rede de dados;

7. Os quadros de distribuição deverão suportar todos os disjuntores necessários para a quantidade de
circuitos, prevendo expansão de no mínimo 30% (trinta por cento) do quantitativo total;

8. Todos os quadros de distribuição deverão ser identificados, circuito por circuito, bem como todas as
tomadas 110v e 220v;

9. Os quadros deverão ser alimentados por circuito elétrico individual diretamente do quadro de distribuição
central;

10. Deverá ser previsto aterramento e atender aos parâmetros exigidos pela ABNT e Concessionarias;
11. O locador deverá manter em pleno funcionamento o quadro de entrada de energia elétrica da edificação,

arcando com possíveis correções e/ou ampliações, efetuando reparos quando necessários, além de fornecer
um laudo técnico informando sua situação, este laudo deverá ser fornecido junto com o(s) projeto(s);

12. Deverão ser seguidas integralmente as normas condizentes aos parâmetros elétricos adotados pela ABNT-
NBR 5410 e respectivas atualizações.

 

5. Da Infraestrutura

1. A infraestrutura deve ser apropriada ao uso de instalações elétricas ou de dados, impedindo sempre o
contato físico entre as duas;

2. Deve atender as normas técnicas da ABNT e quando da necessidade de tomadas elétricas obedecerem
sempre ao critério de duas tomadas elétricas para cada tomada de dados;

3. Não será permitida, em hipótese alguma, passagem de cabos não tubulados;
4. Toda infraestrutura deverá ser montada em eletrodutos e condulete, interna ou externamente, ou em

calhas, preferencialmente em PVC antichamas, inclusive dentro de forros e em todos os casos com o
fornecimento e instalação de acessórios para tomadas de telecomunicações (RJ-45 Jacks);

5. A infraestrutura utilizada para áreas externas deverá, obrigatoriamente, ser de eletrodutos,
preferencialmente em PVC antichamas, e deverão ser presos com abraçadeiras apropriadas ou nos
conduítes a cada 2,0 metros, sendo que deverá existir um condulete ou caixa de passagem a cada 180º de
curvas e a cada 10 metros de tubulação retilínea;

Para infraestrutura em áreas interiores, poderá obedecer a uma das seguintes orientações:

 

Eletrodutos, preferencialmente em PVC an�chamas, com conduletes com tampas próprias para
tomadas de dados/voz ou elétrica; deverão obedecer aos mesmos critérios de distância, estabelecidos
para a tubulação externa;

Calhas �po rodapé, com divisórias internas que impeçam o contato entre cabeamento de dados/voz e
de elétrica em qualquer situação;

Devem possuir adaptadores próprios para tomadas de dados, voz, ou de elétrica;

Deverão ser fixados firmemente, com abraçadeiras apropriadas para cada caso, a cada 2,0 metros, no
mínimo.

O imóvel deverá disponibilizar toda a infraestrutura física necessária para utilização de serviço DDR
(Discagem Direta de Ramal), levando em consideração para tal serviço à criação de CPCT – Central
Privativa de Comunicação Telefônica e PABX Digital, que comporte um quantitativo mínimo de 50
ramais;
O imóvel deverá dispor de iluminação, por meio de luminárias e lâmpadas com alta eficiência e níveis de
iluminação compatível com o ambiente, possuindo ainda sensor de presença nos locais de uso temporário,
atendendo aos requisitos mínimo referentes ao selo Etiqueta Procel para Edificações Energeticamente
Eficientes, do Programa Procel Edifica, e com interruptores individualizados para cada ambiente, de
acordo com o layout de ocupação a ser apresentado pela Locatária. Os níveis de iluminamento, para
postos de trabalho, deverão obedecer a NBR 5413;
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O Imóvel deverá possuir fornecimento de energia elétrica com conta individualizada correspondente à
área locada. Caso haja subestação de energia, a locadora se obriga arcar com todos os custos de
religamento da alta tensão dentro das normas, em vigência, da ABNT, CEB e ANEEL, bem como sua
manutenção;
A edificação deve possuir projeto das instalações elétricas conforme determinações da NR 10 – Segurança
em Instalações e serviços em eletricidade, da Portaria nº 3.214, de 08/06/1978;
O imóvel deverá possuir fornecimento de água e serviço de esgoto pela Companhia de Saneamento
Ambiental do DF - CAESB, com conta individualizada correspondente à área locada.

6. Dos Espaço Internos

1. O Imóvel deverá conter 01 (uma) copa, com no mínimo 20 m² e no máximo 30 m², contendo bancada
com cuba e torneira, contendo a preparação hidráulica e elétrica para a instalação de 02 (dois) filtros de
água (a serem instalados na parede da COPA), e a disponibilização de no mínimo 06 (seis) pontos elétricos
para a instalação de geladeiras, de aparelhos de micro-ondas, liquidificador e outros aparelhos elétricos,
em conformidade ao layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária;

2. O imóvel deverá possuir balcão de atendimento para recepcionar o cidadão, conforme layout a ser
definido pelo Locador e aprovado pela Locatária;

3. O imóvel deverá dispor de 01 (uma) área de espera para atendimento ao cidadão, de no mínimo 120m²
e no máximo 200 m², conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária;

4. Na área destinada ao Instituto de Identificação da Policia Civil do Distrito Federal (emissão de
carteiras de identidades) deverá ser instalada uma pia com torneira (lavatório), contendo dispenser de
sabão líquido e porta papel toalha, no espaço físico em que serão realizados os serviços públicos prestados
por este órgão, conforme layout a ser elaborado pelo Locador e aprovado pela Locatária;

5. O imóvel deverá apresentar no mínimo 04 (quatro) banheiros individualizados, contendo o total de 12
(doze) cabines sanitárias e 05 (cinco) mictórios, sendo:

6. 01 (um) banheiro masculino priva�vo de servidores contendo 3 (três) cabines, sendo 1 (uma)
adaptada a Portadores de Necessidades Especiais, e 3 (três) mictórios;

7. 01 (um) banheiro feminino priva�vo de servidores contendo 4 (quatro) cabines, sendo 1 (uma)
adaptada a Portadores de Necessidades Especiais;

8. 01 (um) banheiro feminino para u�lização do público contendo 3 (três) cabines, sendo 1 (uma)
adaptada a Portadores de Necessidades Especiais;

9. 01 (um) banheiro masculino para u�lização do público contendo 2 (dois) cabines, sendo 1 (uma)
adaptada a Portadores de Necessidades Especiais, e 2 (dois) mictórios.

Cada banheiro deverá conter bancada com 02 (duas) cubas e (02) duas torneiras independentes e
espelho de no mínimo 1,30 x 1,00 (colado na parede sobre a bancada), 02 (dois) porta papel toalha, 02
(dispenser) de sabão líquido, tampas de vaso sanitário (novas), 01 (um) porta rolo de papel higiênico
em cada cabine, conforme normas exigidas no Código de Obras e Edificações de Brasília. Os
fornecimentos dos insumos de tais itens correrão às expensas da Locatária;

Deverá, ainda, possui um banheiro individualizado exclusivo para portadores de necessidades
especiais, conforme NBR 9050, e outros disposi�vos legais vigentes;

As instalações hidrossanitárias deverão estar em perfeitas condições de uso, sem nenhum �po de
vazamento, trinca quebra e com todos os acessórios necessários ao bom uso, devendo estar de acordo
com o previsto na legislação vigente e deverá ser atestada a ausência de qualquer �po de vazamento.
As louças, metais e válvulas deverão estar em perfeita condição de u�lização;

1. Todas as instalações elétricas e hidráulicas (incluindo os banheiros, sanitários, copa e demais espaços),
deverão ser entregues montados, em pleno funcionamento e em boas condições de uso;

2. O imóvel deverá dispor de 01 (uma) sala para reuniões, de no mínimo 30m² e no máximo 40 m²,
conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária.;

3. O imóvel deverá dispor de 01 (uma) sala de Rack e Controle, de no mínimo 25 m² e no máximo 35 m²,
conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária;
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4. O imóvel deverá dispor de 01 (uma) sala de convivência para os servidores, de no mínimo 15 m² e no
máximo 20 m², conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária;

5. O imóvel deverá dispor de 2 (dois) cômodos para vestuário dos colaboradores/terceirizados, de no
mínimo 6 m² e no máximo 8 m², cada uma, conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado
pela Locatária;

6. O imóvel deverá dispor de 1 (um) cômodo para vestuário dos vigilantes, de no mínimo 4 m² e no
máximo 6 m², cada uma, conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária;

7. O imóvel deverá dispor de 01 (um) depósito para acomodação do almoxarifado, de no mínimo 8 m² e
no máximo 12 m², conforme layout a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária;

8. O imóvel deverá estar livre, desembaraçado e desimpedido de coisas e pessoas na data da celebração do
contrato de locação;

9. O imóvel deverá apresentar pavimentação interna resistente e de fácil manutenção (tipo Cerâmica EPI 4,
Granito, Granitina ou pavimentação similar). Caso a edificação apresente desníveis de piso, estes deverão
ser vencidos por meio de rampas, conforme leis e normas vigentes;

10. O imóvel deverá apresentar programação visual de comunicação interna da edificação, adaptada ao layout
a ser apresentado pelo Locador e aprovado pela Locatária, quanto as placas de indicação dos sanitários
privativos e coletivos, saídas de emergência, entrada e saída do prédio, elevadores, extintores de incêndio,
avisos proibitivos e de alerta, dentre outros necessários à segurança, facilidade de acesso, locomoção e
identificação dentro do imóvel, na forma exigida na legislação vigente;

11. As portas, inclusive de elevadores, deverão estar em conformidade com a legislação vigente. No caso de
portas de correr, estas deverão apresentar trilhos embutidos;

12. As janelas e as portas deverão estar em perfeito funcionamento de abertura e fechamento de fechaduras e
os vidros não poderão apresentar trincas e rachaduras;

13. As fechaduras de portas deverão possuir duas chaves cada, as quais deverão ser entregues ao Locatário
pelo Locador devidamente identificadas, quando do recebimento do imóvel e assinatura do contrato de
locação;

14. A estrutura do prédio deverá estar em bom estado de uso e sem vícios estruturais (rachaduras, fissuras,
trincas e outras);

15. As paredes das áreas molhadas deverão ser revestidas com cerâmica ou outros materiais que resistam à
umidade. Os demais ambientes deverão ser pintados com tinta lavável, em cores claras (preferencialmente
branca), de modo a melhorar a luminosidade do ambiente;

16. Os forros de teto deverão ser em gesso acartonado, forro mineral ou outro material similar, desde que seja
modulado e removível (em placas), de modo a facilitar as mudanças de layout ou futuras adaptações e
instalações no ambiente. Para forros que necessitem de pintura esta deverá ser feita em tinta lavável na cor
branca, como forma de proporcionar melhor luminosidade o ambiente;

17. O imóvel deverá possuir área para classificação e estocagem temporária do lixo, sem comunicação com os
ambientes climatizados da edificação;

18. O imóvel deverá possuir lixeiras externas do tipo container para estocagem temporária de lixo, em área de
fácil acesso ao serviço público de coleta de lixo, observada as normas da coleta seletiva, na forma da
legislação vigente e outras exigências dos Órgãos Públicos;

19. O imóvel deverá possuir sistema de climatização por sistema de ar condicionado nos locais necessários
(central ou individual), de acordo com a necessidade de cada ambiente, na forma disposta pelo layout a ser
elaborado pelo Locador e aprovado pela Locatária, devendo os aparelhos possuir selo de Nível de
Eficiência PROCEL – A ou B, e deverão ser preferencialmente novos;

20. O sistema de climatização deverá apresentar potência e características de distribuição com capacidade
para manter o conforto térmico em todos os ambientes, nas diversas épocas do ano, conforme determinado
por normas térmicas, observando-se as regras de capacidade do aparelho (BTU) e o espaço atendido (m²);

21. O imóvel deverá apresentar sistema de ventilação e exaustão forçada onde se fizer necessário por ausência
de ventilação natural, de acordo com o layout fornecido pelo Locatário;

22. Os equipamentos existentes na edificação que provoquem ruídos, devem atender aos parâmetros da NBR
10152, que versa sobre os níveis de ruído para conforto acústico;

23. O imóvel deverá possuir sistema de segurança contra incêndio e pânico, incluindo detecção, alarme e
combate a incendido, aprovados e dispostos conforme exigências contidas nas normas e legislações
vigentes e devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ou seja, deverá
conter equipamentos de detecção de incêndio com todos os equipamentos de segurança exigidos pelas
normas próprias brasileiras, tais como extintores, mangueiras, rede de hidrantes, entre outros exigidos;

24. O imóvel deverá possuir laudo de vistoria do CMBDF atualizado e vigente, o qual deverá ser apresentado
pelo Locador quando da finalização da instalação da Unidade;
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25. O imóvel deverá possuir seguro complementar contra incêndio (fogo) vigente ao longo do período de
vigência do contrato de locação;

26. O imóvel deverá ser entregue com comprovante de realização de dedetização/desratização completa,
aplicada a menos de 1 (um) mês a contar da assinatura do contrato;

27. O imóvel deverá disponibilizar cabeamento para instalação de pontos de linhas telefônicas de acordo com
layout a ser elaborado pelo Locador e aprovado pela Locatária, e de acordo com as especificações
técnicas;

28. O imóvel escolhido deverá ser objeto de vistoria prévia a ser realizada por Inspetor de Atividades
Urbanas, Especialização Obras, do quadro do Governo do Distrito Federal, e será objeto de laudo técnico
que fará parte do processo de locação, nos termos do Decreto nº 23.842/2003 e outras normas vigentes.

7. RESUMO - QUADRO DE ÁREAS:

 

TIPO DE ESPAÇO ESPECIFICAÇÕES

Área útil a ser disponibilizada
(preferencialmente em vão livre) Mínima de 1.500 m² Máxima de 2.000 m²

Banheiros para uso exclusivo dos
servidores que trabalham na

unidade do Na Hora – atendidas as
exigências técnicas e legais (se

houverem)

- 01 (um) banheiro
masculino com no mínimo

(04) quatro cabines,
contendo vaso sanitário e
porta cada uma, sendo (1)
uma adaptada para PNE, e

três mictórios.

- 01 (um) banheiro
feminino com no mínimo

07 (sete) cabines, contendo
vaso sanitário e porta, cada

uma, sendo 01 (uma)
adaptada para PNE.

Banheiros para uso do cidadão
(usuário dos serviços da Unidade
do Na Hora) – atendidas as
exigências técnicas e legais (se
houverem).

- 01 (um) banheiro
masculino com no mínimo
(03) três cabines, contendo
vaso sanitário e porta cada
uma, sendo (1) uma
adaptada para PNE, e dois
mictórios.

- 01 (um) banheiro
Feminino com no mínimo
06 (seis) quatro, contendo
vaso sanitário e porta, cada
uma, sendo 01 (uma)
adaptada para PNE.

1 (uma) Copa. Mínimo de 20 m² Máximo de 30 m²

1 (Uma) Sala para reuniões. Mínimo de 30 m² Máximo de 40 m²

1 (Uma) Área de Espera  -
Cidadão Mínimo de 120 m² Máximo de 200 m²

1 sala de Rack e Controle Mínimo de 25 m² Máximo de 35 m²

1 sala de Convivência do Servidor Mínimo de 15 m² Máximo de 20 m²

2 cômodos para vestuário dos
colaboradores/terceirizados Mínimo de 6 m² (cada) Máximo de 8 m² (cada)
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1 sala para vigilância Mínimo de 4m² Máximo de 6m²

1 Depósito (adequado para
acomodação de Almoxarifado). Mínimo de 8 m² Máximo de 12 m²

Esses espaços deverão observar as normas vigentes.

 

Documento assinado eletronicamente por MATEUS MACHADO CABRAL LOLAS OLGUIN -
Matr.0238854-5, Subsecretário(a) de Modernização do Atendimento Imediato ao Cidadão, em
06/04/2018, às 11:36, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANGELICA AGUIAR DE MELLO - Matr.0174479-8,
Gestor de Polí�cas Públicas e Gestão Governamental, em 12/04/2018, às 10:09, conforme art.
6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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