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Assunto  : Concessão de Uso de área para lanchonete
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1.426,84R$                                      

25,60R$                                          
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77,11R$                                           

Tipo 3

(A) - Espaço físico a ser efetivamente ocupado …........................................................................ 120,70 m²
TOTAL GERAL R$ 9.307,18

Retornem a Coordenadoria do Assessoramento da Diretoria Administrativa.

Goiânia, 01 de Agosto de 2019.

Gecylene Teixeira Nunes Garcia
Diretora - DCFCC

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Diretoria Financeira

Em atenção ao despacho da Diretoria Administrativa (evento 1), segue-se abaixo o valor mensal dado pela ocupação de 120,70 m²,
referente ao espaço localizado no no 1º andar do edifício Clenon Loyola de Barros, destinado ao local para instalação de lanchonete, em
conformidade com a fórmula consignada no Decreto Judiciário nº 1.119/2013 e memória de cálculo relativa a ocupação da área
retromencionada:

a) “T”, o valor mensal do encargo de ocupação, expresso em Reais (R$);
Sendo:

a) “T”, o valor mensal do encargo de ocupação, expresso em Reais (R$);
b) “A”, o espaço físico efetivamente ocupado, expresso em metros quadrados (m²);
c) “V”, valor do metro quadrado da área, expresso em Reais (R$);

d) “Cm”, o custo médio mensal das despesas de manutenção por metro quadrado; expresso em Reais (R$);
Onde:

"Cm" é calculado considerando o custo médio mensal das despesas com energia elétrica, água/esgoto e serviços continuados de todo
Poder Judiciário divido pela somatória da área interna (útil) referente a todos os prédios desse egrégio Tribunal de Justiça.
"V" representa um percentual do CUB, projeto-padrão comercial, padrão normal CAL-8, no mês de janeiro de cada exercício, conforme
tabela abaixo:
1 - Inicial..........................................................................................................................................................................
2 - Intermediária................................................................................................................................................................
3 - Final...........................................................................................................................................................................

Tipo de Comarca (1,2 ou 3).......................................................................................................................................

CUB CAL - 8 PADRÃO NORMAL (para janeiro do presente exercício)...................................................................................

(Cm) - Custo médio de manutenção.....................................................................................................................
(V) -Valor do M² da área pelos §2º, §3º e §4º do art.  2º do DJ 1.119/2013....................................................
Valor do M² do aluguel............................................................................................................................................
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