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ESCLARECIMENTO N° 2 
 

 
PROCESSO 094/2012/2012 

 
 

CONCORRÊNCIA 01/2012 

 
 

 
Ref.: Contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de Reforma e Ampliação da Biblioteca do Prédio Sede do 
IMPA 

 
Prezados Senhores, 

 
      Em resposta aos questionamentos realizados, vimos esclarecer: 
 

 

QUESTIONAMENTO 1: 

Especificação das lajes pré moldadas que serão utilizadas na obra. 

RESPOSTA: 

As lajes pré fabricadas são dimensionadas pelo fabricante, bastando fornecer 
as cargas utilizadas em projeto: 

Piso:  Peso Próprio (Fabricante) 

  Sobrecarga – 1100 Kg/m² 

  Revestimento de Piso = 100 Kg/m² 

  

Cobertura: Peso Próprio (Fabricante) 

  Sobrecarga / Outros – 200 Kg/m² 
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QUESTIONAMENTO 2: 

Os serviços relativos à reforma do salão de leitura fazem parte da 
licitação? 

 RESPOSTA: 

Os serviços referentes aos itens 3 (Reforma do salão de livros) e 4 (Reforma 
do salão de leitura da biblioteca) do memorial não fazem parte da licitação. 

   

QUESTIONAMENTO 3: 

Existe alguma planilha com preço de referência? 

 RESPOSTA: 

Não existe outra planilha, somente a que está disponível no site (sem 
valores). 

   

QUESTIONAMENTO 4: 

Qual a distância do quadro geral do IMPA até o QDL da obra nova? 

RESPOSTA: 

O QDL da obra será ligado ao QDL da Sala134-A e ficará a uma distância de 
aproximadamente 40 m. 

(Ver item 2.11.2) 

   

QUESTIONAMENTO 5: 

Qual a distância da rede de drenagem onde será ligado a obra nova? 

 RESPOSTA: 

A rede de drenagem de aparelhos de Ar Condicionado lançarão á água de 
condensação nas caixas de águas pluviais a uma distância de 
aproximadamente 20 m. 

(Ver item 2.12.1) 
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QUESTIONAMENTO 6: 

Qual a distância do ponto de ligação de água potável e esgoto para a 
obra nova? 

 RESPOSTA: 

O ponto de água e o esgotamento estarão a uma distância de 
aproximadamente 30 m. 

(Ver item 2.13.1) 

   

QUESTIONAMENTO 7: 

Esclarecimento técnico sobre estruturas e fundações. 

 RESPOSTA: 

Ratificamos o texto do edital que solicita que seja orçado o Projeto de Cálculo 
Estrutural fornecido pelo contratante. 

Caberá somente a empresa vencedora da licitação, fazer a revisão do Projeto 
de Cálculo Estrutural e apresentar declaração que revisou conforme descrito 
no item 2.2. ESTRUTURA E FUNDAÇÕES. 

(Ver item 2.2) 

   

QUESTIONAMENTO 8: 

Confirmar quantidade de aparelhos de ar condicionado. 

 RESPOSTA: 

06 Aparelhos de 7000 BTU’s 

06 Aparelhos de 9000 BTU’s 

06 Aparelhos que serão remanejados 

  

  



Estrada Dona Castorina, nº 110 - Rio de Janeiro / RJ - Brasil  
CEP 22460-320  -  Fone: 55 21 2529 5000/5284 Fax: 55 21 2512 4115 

http://www.impa.br 
 

 

 

QUESTIONAMENTO 9: 

Esclarecimento sobre horários. 

 RESPOSTA: 

Carga e descarga de materiais, insumos de obras e retirada de entulhos 

segunda-feira à sexta-feira – 18h às 6h 

sábados e domingos - das 18h (sexta-feira) às 6h (segunda-feira) 

  

Todos os serviços que geram ruídos e poeira 

segunda-feira à sexta-feira – 18h às 22h 

sábados e domingos - 9h às 18h 

  

O trânsito de material que será feito através do Hall Nobre do IMPA 

segunda-feira à sexta-feira – 18h às 6h 

sábados e domingos - das 18h (sexta-feira) às 6h (segunda-feira) 

  

OBS: O Hall Nobre do IMPA deverá ser entregue às 6h (segunda-feira) em 
prefeitas condições de uso. Sem vestígios de movimentação de obra. 

 
 

 
 

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2012. 
 

 

 
Gláucia Regina Souto Prudêncio 

Presidente  CPL/IMPA 
 


