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JFPE realiza 
inspeçõesConselho da Justiça Federal aprova 

Manual para Contratação de Projetos

de Fevereiro24
TERÇA

Prorrogado contrato com a SulAmérica

Presidente do CNJ é recebido pelo 
Papa Francisco

Seleção de 
Conciliadores

Conselho da Justiça 
Federal (CJF) apro-

vou, na última reunião, 
realizada no dia 9/02, a 
proposta de Resolução 
339/2015, que institui o 
“Manual para Contrata-
ção de Projetos de Ar-
quitetura e Engenharia 
Destinados à Execução 
de Obras da Justiça Fe-
deral”. O documento tem 
o intuito de uniformizar 
as exigências mínimas 
de projetos e disponibilizar um 
cronograma físico-financeiro com 
orientações sobre a execução dos 
serviços, além de simplificar pro-
cedimentos para facilitar o acom-

panhamento do contrato para 
execução de obras de construção 
ou reforma. 
Planilha orçamentária - O manu-
al também define o preço máximo 

A Secretaria Administrativa (SA) 
do TRF5 informa que a Adminis-
tração do Tribunal negociou com 
a Empresa SulAmérica Companhia 
de Seguro Saúde para que o con-
trato que expira no fim deste mês 
seja renovado, excepcionalmente, 

por um período de 60 dias. A me-
dida foi necessária porque o pro-
cesso licitatório, com dois pregões 
realizados, sendo o último na data 
de ontem, não obteve sucesso. 
Com isso, magistrados, servidores 
ativos, aposentados e pensionistas 

do quadro de pessoal da Justiça 
Federal de primeiro (Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Ceará) e segun-
do graus na 5ª Região (TRF5), bem 

Estão abertas, até sexta-feira 
(27/02), as inscrições para o pro-
cesso seletivo de conciliadores do 
Juizado Especial Federal Adjunto 
à 11ª Vara Federal, sediado na 
Subseção Judiciária de Santana do 
Ipanema – AL. A seleção é desti-
nada aos bacharéis em Direito e 
estudantes devidamente matri-
culados no curso de direito em 
qualquer instituição reconhecida 
pelo MEC. Os estudantes deverão 
comprovar, no ato da inscrição, 
estarem matriculados, no mínimo, 
no 4º semestre do curso. As ins-
crições estão sendo realizadas na 
Subseção Judiciária de Santana do 
Ipanema, das 9h às 18h.

como aos seus servidores requi-
sitados e ocupantes de cargos 
em comissão e respectivos de-
pendentes, serão atendidos pela 
SulAmérica até o dia 30/04. A SA 
dará continuidade ao processo 
licitatório.

O presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Ricardo Lewandowski, foi 
recebido, na última quarta-feira 
(18/02) pelo Papa Francisco, em 
audiência privada na Cidade do 

A Justiça Federal de Pernambuco 
(JFPE) promove, ao longo do mês 
de março, inspeções em 17 varas 
federais e na 1ª Turma Recursal. 
De 2 a 6 de março, as inspeções 
ocorrem nas 1ª, 22ª, 23ª varas e 
na 1ª Turma Recursal. De 9 a 13, 
é a vez das 2ª, 11ª, 12ª, 29ª e 32ª 
varas. De 16 a 20, serão inspe-
cionadas as 5ª, 10ª, 14ª, 19ª, 25ª, 
30ª e 36ª varas. Por último, no 
período de 23 a 27, ficam a 3ª e 
33ª varas. Durante o período de 
inspeção, não serão realizadas au-
diências nem haverá expediente 
destinado ao público, exceto no 
caso de ações, procedimentos e 
medidas destinadas a evitar pere-
cimento de direitos ou assegurar 
a liberdade de locomoção.

Vaticano. Durante o encontro, o 
ministro Lewandowski e o Papa 
Francisco conversaram sobre o 
papel do Poder Judiciário na pro-
moção da justiça e da paz social 
e na garantia dos direitos funda-
mentais da pessoa humana.

a ser pago pelos projetos. 
O valor é resultante de 
um percentual inciden-
te sobre o custo total 
estimado da obra e cor-
responde à realidade de 
mercado. Os percentuais 
são escalonados, de for-
ma automática, em razão 
da área de construção a 
ser projetada. De acordo 
com o Comitê Técnico de 
Obras Nacional (CTON) 
são três percentuais: 5% 

para obras com até 3.000 m²; 4% 
para obras com áreas superiores a 
3.000 m² e inferiores a 10.000 m²; 
e 3,5% para obras com áreas supe-
riores a 10.000 m².


