
 

 

CONVITE  Nº 07/2010 
 

PROCESSO Nº 006/2010 
 
 

ANEXO I 
 

REFORMA DO CPD DA SALA 128 DA SEDE DO IMPA 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 
OBJETO: REFORMA DO CPD 
 
Serão executados os seguintes serviços: 
 

 Remoção de equipamentos de Ar Condicionado existentes; 
 Demolição de alvenarias e escavação de solo; 
 Execução das novas paredes e respectivos revestimentos; 
 Fornecimento e instalação de piso elevado; 
 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico e de cimentado liso em pisos; 
 Fornecimento e instalação calhas metálicas para abrigar rede de dados e de energia elétrica; 
 Fornecimento e instalação de divisórias e de esquadrias de alumínio e vidro; 
 Execução de serviços de marcenaria; 
 Execução de serviços de pintura; 
 Execução de serviços de instalações elétricas; 
 Execução de dreno para sistema de ar condicionado; 
 Limpeza e retirada de entulho. 

 
1.1 – Descrição dos serviços: 
 
1.1.1 – Remoção de equipamentos: 
 
Antes de serem iniciados os serviços de demolição, os itens a seguir relacionados deverão ser 
removidos para posterior reaproveitamento pelo IMPA: 
 
Luminárias, aparelhos de ar condicionado, portas de madeira, divisórias e estantes metálicas. 
 
Obs.: O IMPA pretende reutilizar todos os materiais e equipamentos a serem removidos. Será, portanto 
de responsabilidade do construtor o total zelo nos processos de desmontagem, transporte e 
armazenamento dos mesmos.  
 
1.1.2 – Demolições: 
 
1.1.2.1 – As alvenarias assinaladas na cor amarela da Planta ARQ-02 (Planta Legenda) integrante deste 
Memorial serão demolidas. A demolição das paredes deverá ser feita de maneira cuidadosa para evitar 
atingir tubulações das redes elétricas existentes. As divisórias existentes e assinaladas na cor amarela 
serão cuidadosamente desmontadas e removidas. 
 
1.1.2.2 – As luminárias, estantes, esquadrias e equipamentos de refrigeração deverão ser 
cuidadosamente removidos e entregues ao IMPA para futuro reaproveitamento no próprio prédio.  
 
OBS: Todos os serviços de demolição serão feitos em horários previamente autorizados pelo IMPA e de 
forma a não atrapalhar o funcionamento do prédio e ou incomodar os vizinhos. 
 



 

 

1.1.2.3 – Será executado corte de terreno para permitir o nivelamento da base de concreto no qual serão 
futuramente instalados os equipamentos No Break e as respectivas baterias (ver corte na planta ARQ 02 
e  Lay Out nas Plantas ARQ 04 e ARQ 05). 
 
1.1.3 – Alvenarias e Revestimentos: 
 
1.1.3.1 – Serão executadas com tijolos de barro e terão acabamento em emboço/reboco com pintura 
acrílica cor branca (sem massa corrida). Em virtude da umidade existente no local e da necessidade de 
eliminá-la, todo o emboço será executado com adição de SIKA. O trecho enterrado e que ficará em 
contato direto com o solo será executado com blocos de concreto (altura de 1.00 metro) cheios de 
concreto (com adição de SIKA). 
 
1.1.3.2 – As paredes divisórias entre ambientes do CPD e a área técnica de No Breaks e baterias será 
executada em divisória de estrutura metálica de encaixe, revestidas por ambos os lados com placas 
MDF padrão laminado fosco texturizado cor argila de 15 mm de espessura mínima. As placas de MDF 
serão fixadas na estrutura metálica através de elementos também metálicos de encaixe  e de fácil 
remoção e reutilização (saque frontal). As divisórias terão roda pés metálicos também removíveis. As 
juntas entre as placas de MDF serão uniformes e terão no máximo 5 mm de largura. 
 
1.1.3.3 – A divisória de vidro localizada entre o CPD e o acesso a Área Técnica terá estrutura metálica 
(aço com pintura eletrostática cor cinza ou alumínio anodizado) e será igualmente removível. Os 
acabamentos de roda pés serão idênticos ao dos da divisória de painéis cegos.  
 
1.1.3.4 – As paredes laterais dos Racks de Conectividade serão em divisória cega idêntica a descrita no 
item 1.1.3.1.  
 
1.1.3.5 – As paredes de alvenaria terão acabamento com emboço com massa acrílica e pintadas com no 
mínimo três demãos de tinta acrílica cor branco neve. Os tetos serão pintados com tinta PVC sem massa 
corrida.  
 
1.1.4 – Esquadrias (ver planta ARQ 04 em anexo): 
 
Serão fornecidas e instaladas: 
 

 PV 1: 03 portas duplas de vidro temperado de 1,20 x 2,50 m (sendo uma folha de 0,40 m e a 
outra de 0,80 m) 

 PV 2: 01 porta de vidro temperado de correr dotada de duas folhas de vidro temperado com 2 
folhas (vão de 3,00 x 2,50 m); 

 
Obs 1: A porta de acesso de madeira existente será recuperada e entregue pintada com tinta a óleo 
e com dobradiças, trincos e fechadura novas da marca La Fonte (ou similar de mesma qualidade) 
com acabamento cromado. 
 
Obs 2: As portas de vidro temperado serão de padrão incolor, dotadas de ferragens de metal com 
acabamento cor alumínio. Os trilhos da porta PV2 serão em alumínio anodizado natural. As portas 
PV1 não terão mola e serão fornecidas com fechadura em aço escovado fosco. Os puxadores serão 
tubulares com acabamento idêntico ao das fechaduras. 
 

 
1.1.5 – Pavimentação: 
 
1.1.5.1 – Hall de entrada: 
 
O Hall de acesso será pavimentado com placas cerâmicas resistência PI 5 ou Porcelanato. O material 
que vier a ser utilizado deverá possuir característica antiderrapante e a cor será escolhida pelo arquiteto 



 

 

durante a execução da obra. Serão aceitos pisos das marcas Porto Belo; Eliane ou INCEPA. O contra 
piso será elevado para que fique na mesma cota da do piso do CPD que será elevado. 
 
1.1.5.2 – CPD (ambiente dos Racks de Processamento e de Conectividade): 
 
Todo o ambiente será pavimentado com piso elevado revestido com porcelanato ou cerâmica (ver 
descrição do item 1.1.5.1). O sistema de piso elevado deverá resistir a uma carga de 400 kg/m2 e ser 
modulado na mesma modulação das placas de porcelanato/cerâmica. Deverá ainda permitir que todos 
os cabos de interligação dos racks de processamento sejam interligados aos racks de conectividade. O 
sistema deverá ser dotado de apoios reguláveis na altura, evitando que o contra piso existente tenha que 
ser refeito. Serão aceitos sistemas de piso elevado dos seguintes fabricantes: AXXIO; LOFTY FLOOR e 
TATE. A altura máxima do piso elevado será de 7 cm. 
 
1.1.5.3 – Ambiente de No Breaks/Baterias: 
 
Tanto o piso como o local em que serão apoiados os equipamentos será em cimentado liso executado 
com adição de SIKA. A altura do piso será a mesma da base dos ambientes do CPD. Para permitir que a 
passagem de fios e cabos entre o CPD e a área técnica ocorra de forma satisfatória, o construtor irá 
fornecer e instalar uma calha metálica com tampa que ficará embutida no piso. A referida calha terá 7 cm 
de altura e 15 cm de largura. Prever no orçamento o fornecimento e montagem de 20 metros de caneleta 
no piso. 
 
1.1.6 – Tetos: 
 
Os tetos serão pintados na cor branca com tinta acrílica e massa corrida. 
 
1.1.7 – Luminárias, Interruptores e Tomadas: 
 
Serão fornecidas pelo IMPA e instaladas pelo Construtor as luminárias necessárias ao projeto. Deverá 
ser prevista, portanto, a verba de mão de obra para instalação de 10 luminárias fluorescentes. O 
construtor deverá ainda incluir em seu orçamento o seguinte: 
 

 Fornecimento e instalação nos tetos de 40 metros lineares de calhas metálicas de aprox. 7 cm 
de altura por 15 de largura; 

 
 Fornecimento e instalação nos pisos de 20 metros lineares de calhas metálicas de aprox. 7 cm 

de altura por 15 de largura; 
 

 Instalação de dois quadros elétricos (sendo um alimentado pelo No Break e outro pela Light). Os 
referidos quadros serão fornecidos já montados pelo IMPA. Deverá ser previsto pelo construtor 
no orçamento desta oba além da fixação dos quadros, o fornecimento e instalação de 
eletrodutos de 2” que ligarão os referidos quadros as calhas de teto e daí até os racks. Prever o 
fornecimento e a instalação de 15 metros de eletrodutos rígidos de PVC e respectivas 
braçadeiras de fixação. 

 
 Instalação de dez tomadas e quatro interruptores com respectivos eletrodutos aparentes (prever 

36 metros de eletrodutos de PVC rígido de 1” e respectivas braçadeiras, 13 caixas 4x2”, 1 caixa 
4 x4”, 10 tomadas de três pinos e quatro interruptores sendo todos 3way comandados do próprio 
ambiente ou junto a porta de entrada).  

 
1.1.8 – Equipamentos e acessórios: 
 
1.1.8.1 – Ar Condicionado: Será fornecido e instalado pelo IMPA. 
 
1.1.8.2 – Marcenaria: 



 

 

 
Será fornecido e instalado pelo Construtor: 
 

 01 bancada de madeira revestida em laminado fosco texturizado cor argila. A bancada terá 2,90 
de comprimento, 0,03 de espessura e 0,70 de profundidade. A fixação será na parede com 
apoios metálicos cor branca a cada 1,00 m (tipo mão francesa). 

 
 
1.1.9 – Arquivos relacionados: 
 
Os desenhos a seguir relacionados são partes integrantes da presente especificação. 
 

 Desenho 01/05 – ARQ.01 – Situação Existente, revisão de 24/05/2010; 
 
 Desenho 02/05 – ARQ.02 – Planta Legenda, revisão de 24/05/2010; 
 
 Desenho 03/05 – ARQ.03 – Situação Proposta, revisão de 24/05/2010; 
 
 Desenho 04/05 – ARQ.04 – Lay Out Fase 1,  revisão de 24/05/2010; 

 
 Desenho 05/05 – ARQ 05 – Lay Out Fase 2, revisão de 24/05/2010. 
 

 
1.1.10 – Critérios Complementares para qualificação: 
 
 

 Comprovar, mediante Atestado(s) de Capacidade Técnica em nome da empresa Licitante, de 
seus sócios ou de membros de seu quadro técnico permanente (cujo vínculo deverá ser 
comprovado por guias de recolhimento de INSS), que a Licitante executou, em um único 
contrato, obras ou serviços de complexidade igual ou superior ao da presente Licitação. Os 
atestados deverão ser expedidos por órgão da Administração Pública ou entidade privada de 
reconhecida idoneidade e deverão ser obrigatoriamente certificados pelo CREA e possuir a 
correspondente ART emitida pelo CREA. O(s) referido(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar, no 
mínimo, a execução de obras em imóveis de médio e grande porte. 

 
 Os atestados deverão conter o nome, o endereço e o telefone de contato do atestante, ou 

qualquer outra forma de que o IMPA possa valer-se para manter contato com a empresa 
declarante. 

 
 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição 
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando 
encerrado há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. 

 
 Declaração da Licitante de que vistoriou o local (ANEXO V): o prazo máximo para vistoria será 

até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura desta Licitação, devendo ser marcado 
horário com a Divisão de Apoio Administrativo do IMPA, através dos telefones (21) 2529-5278 ou 
2529-5020. 

 
 A Licitante receberá a “DECLARAÇÃO DE VISTORIA” por ocasião de sua visita ao local das 

obras, a qual deverá ser anexada aos documentos constantes do envelope nº 1 – 
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 

 
 
1.1.11 – Valor da Obra: 



 

 

 
 O valor estimado para a execução da obra, objeto deste Edital, é de: R$ 98.701,93 (Noventa e 

oito mil setecentos e um reais e noventa e três centavos). 
 
 Para participar do presente certame, a Licitante deverá possuir o Capital Social total mínimo de 

R$ 9.800,00 (Nove mil e oitocentos reais), registrado e realizado na data de apresentação da 
proposta e deverá atender as condições deste Edital e Anexos, que dele fazem parte integrante.   

 
 
 
 
 
 
 


