
Relatório de Atividades 2016 – Departamento de Infraestrutura – ANEXOS

Divisão de Edificações e Instalações (DIEDI) – ATÉ OUTUBRO/2016:

● Elaboração  de  Estudo  Preliminar  e/ou  Fiscalização  de  Projetos:  02
Sedes Novas (Umuarama e Santo Antonio da Platina), 02 Revisões de
Projeto  (Reforço  Casa  Rosada  e  Elétrico  Bloco  II  Curitiba),  e  a
complementação de 01 Projeto  de Restauração (Luminotécnico Casa
Rosada - Curitiba);

● Vistorias  e  layout  em  espaços  e  imóveis:  foram  executadas
aproximadamente  06  vistorias  e  elaboração  de  layouts  em  imóveis
locados  ou  passíveis  de  locações;  06  revisões  ou  elaborações  de
layouts em sedes próprias; 08 elaborações de adaptações de layouts
para  unidades  ministeriais  localizadas  nos  Fóruns  de  Justiça;  foram
realizadas 04 vistoria de terrenos que geraram relatórios técnicos; ainda
foram  realizados  07  levantamentos  de  intervenções  que  foram
repassados aos responsáveis para intervenções;

● Reformas e reparos: 14 de pequeno e médio porte tendo em vista o
início ou fim de contrato de locação em imóveis locados ou passíveis de
locações, ou adaptação dos ambientes de trabalho já existente (próprios
ou cedidos);

● Obras: Foi entregue 01 grande obra de Construção da Sede de Londrina
(01/04/2016).  Deu-se continuidade à obra de Construção da Sede do
Bloco II em Curitiba e a obra de Restauro da Subsede Marechal (Casa
Rosada);

● Estudos de Viabilidade: foram realizados 03 estudos de viabilidade de
novas sedes, onde é realizado toda a análise de terreno, situação atual
da  comarca,  espaços  disponíveis  nos  Fóruns,  previsões  futuras  de
aumento  de  estrutura  funcional,  gastos  gerados  na  comarca,
levantamento  das  necessidades,  estimativas  de  custos  de  projeto  e
obras para balizar as decisões institucionais;

● Foi  realizado o acompanhamento/fiscalização de Atas de Registro  de
Preço:  Divisórias  no  total  de  10  pedidos  para  Curitiba,  Região
Metropolitana e Litoral, 06 pedidos de elétrica e lógica no Estado, e 17
pedidos de Climatização para Curitiba e Região Metropolitana;

● Climatização: além do RP citado, foram gerenciados 72 pedidos de ar
condicionado  em  unidades  ministeriais,  foram  acompanhados  04
processos de manutenção em sistema VRV/VRF.

● Relatórios de Elétrica:  foram realizados 08 relatórios e manifestações
referente  a vistorias e informações sobre  questões de alimentação e
infraestrutura elétrica

● Outras  demandas:  houveram  16  demandas  importantes  de  natureza
diversa,  a  qual  a  equipe  técnica  precisou  analisar,  se  manifestar  e
acompanhar o andamento; e também o levantamento de 05 unidades



ministeriais  sobre  acessibilidade,  e  09  processos  de  sondagem  e
topografia para terrenos e futuras instalações do MPPR.

● Dentre  outras  atividades,  a  gestão  junto  ao  Departamento  de
Engenharia do Tribunal de Justiça para integração técnico-administrativa
em  função  da  intersecção  existente  entre  o  MPPR  e  o  TJPR  na
ocupação dos espaços físicos, diretrizes e projetos em andamento.

Gráfico 1: Atendimentos realizados por tipo de demanda (DIEDI) – até OUTUBRO/2016



Departamento de Engenharia e Arquitetura (DEA) – NOVEMBRO E 
DEZEMBRO/2016

● Elaboração  de  Estudo  Preliminar  e/ou  Fiscalização  de  Projetos:  02
Sedes Novas (Umuarama e Santo Antonio da Platina), e 01 Revisão de
Projeto (Elétrico Bloco II Curitiba).

● Vistorias  e  layout  em  espaços  e  imóveis:  foram  executadas
aproximadamente  03  vistorias  e  elaboração  de  layouts  em  imóveis
locados  ou  passíveis  de  locações;  06  revisões  ou  elaborações  de
layouts em sedes próprias; 19 elaborações de adaptações de layouts
para  unidades  ministeriais  localizadas  nos  Fóruns  de  Justiça;  ainda
foram  realizados  08  levantamentos  de  intervenções  que  foram
repassados aos responsáveis para intervenções;

● Reformas e reparos: 10 de pequeno e médio porte tendo em vista o
início ou fim de contrato de locação em imóveis locados ou passíveis de
locações, ou adaptação dos ambientes de trabalho já existente (próprios
ou cedidos);

● Obras: Deu-se continuidade à obra de Construção da Sede do Bloco II
em Curitiba e a obra de Restauro da Subsede Marechal (Casa Rosada);

● Foi  realizado o acompanhamento/fiscalização de Atas de Registro  de
Preço:  Divisórias  no  total  de  1  pedido  para  Curitiba,  Região
Metropolitana e Litoral, 20 pedidos de elétrica e lógica no Estado, e 04
pedidos de Climatização para Curitiba e Região Metropolitana;

● Climatização: além do RP citado, foram gerenciados 08 pedidos de ar
condicionado  em  unidades  ministeriais,  foram  acompanhados  04
processos de manutenção em sistema VRV/VRF;

● Relatórios de Elétrica:  foram realizados 03 relatórios e manifestações
referente  a vistorias e informações sobre  questões de alimentação e
infraestrutura elétrica;

● Outras  demandas:  houveram  12  demandas  importantes  de  natureza
diversa,  a  qual  a  equipe  técnica  precisou  analisar,  se  manifestar  e
acompanhar o andamento; e também o levantamento de 02 unidades
ministeriais  sobre  acessibilidade,  e  03  processos  de  sondagem  e
topografia para terrenos e futuras instalações do MPPR;

● Dentre  outras  atividades,  a  gestão  junto  ao  Departamento  de
Engenharia do Tribunal de Justiça para integração técnico-administrativa
em  função  da  intersecção  existente  entre  o  MPPR  e  o  TJPR  na
ocupação dos espaços físicos, diretrizes e projetos em andamento.



Gráfico 2: Atendimentos realizados por tipo de demanda (DEA) –NOV e DEZ/2016


