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EDITAL 

 

 PROCESSO Nº. 25/2011 

                                                          

                                                     TOMADA DE PREÇOS N°. 02/2011 

     

TERMO DE CONVOCAÇÃO 

 

A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, Organização Social, qualificada 

pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica sob a 

matrícula nº 177819 do Livro nº A – 43, datada de 21/08/2000, com sede na Estrada Dona Castorina nº 

110 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22460-320, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

03.447.568/0001-43, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, designada pela Ordem Interna 

nº. 25/2010, de 07/12/2010, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei nº. 8.666, de 21 

de junho de 1993, e suas alterações posteriores, bem como da Lei Complementar nº 123 de 14 de 

dezembro de 2006 e do Decreto nº 6.204 de 05 de setembro de 2007, além das disposições constantes 

deste Edital e seus Anexos, realizará, no dia 29/03/2011, às 10:00 horas, no endereço sede da 

Associação, licitação na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, sob o regime de 

empreitada por preço global, para a execução de serviços de Reforma e Ampliação da Biblioteca do 

Prédio Sede do IMPA, estando todos os serviços a serem realizados discriminados no Memorial 

Descritivo, parte integrante deste documento, devendo o recebimento dos envelopes de documentação e 

Propostas ocorrer na data, horário e local acima indicados, bem como serem atendidas as condições a 

seguir e as que compõem os Anexos deste Edital. 

 

O Edital e seus Anexos estarão disponíveis no sítio “licitações”,  (www.comprasnet.gov.br) e no sítio do 

IMPA-OS, na internet (htpp://www.impa.br/opencms/pt/institucional/licitações/index.html). 

 

 

 

 

 

http://www.comprasnet.gov.br/�
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Os interessados poderão obter esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas, acerca do objeto deste Edital ou 

de interpretação de qualquer de seus dispositivos, mediante encaminhamento de correspondência por 

escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para o recebimento dos Envelopes “A” e 

“B”, no endereço e horário acima citados, ou através do telefone nº. (021) 7299-6595 com o Sr. Ramon 

Oliveira. 

         
 As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais  

impugnações, serão divulgadas no sítio COMPRASNET e/ou Diário Oficial da União,  

submetendo todos os licitantes às alterações decorrentes da impugnação, reabrindo-se o  

prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não  

altera a forma ou o conteúdo das Propostas. 

 

MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO: Tomada de Preço, do tipo Menor Preço, sob o regime de 

empreitada por preço global. 

 

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações posteriores, bem como da 

Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e do Decreto nº 6.204 de 05/09/2007. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 Constituem objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de Reforma e Ampliação da Biblioteca do Prédio Sede do IMPA, conforme especificações 

constantes do Anexo I – Memorial Descritivo, parte integrante deste documento, localizada na Estrada 

Dona Castorina n°110 – Jardim Botânico, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, conforme especificado 

neste Edital e seus Anexos.  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Poderão participar da presente licitação todas as empresas com atividades específicas no ramo 

pertinente ao objeto da contratação, cadastradas no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 

SICAF, nos termos da IN MARE nº. 05/1995, Decreto nº. 3.722/2001, alterado pelo Decreto nº. 

4.485/2002, ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data de recebimento das Propostas, bem como a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital e de seus Anexos.  

 

2.2 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas: 

a) que não atendam as condições deste Edital;  

b) que estejam em processo de falência ou insolvência, sob concurso de credores, em dissolução ou 

em liquidação; 

c) que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que 

tenham sido declaradas inidôneas;  
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d) que estejam reunidas em consórcio ou grupo econômico e sejam controladoras, coligadas ou 

subsidiárias entre si, qualquer que seja a sua forma de constituição; e 

e) estrangeiras que não funcionem no país. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO  
 

3.1 As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu representante legal, 

desde que apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 

acompanhado da carteira de identidade, ou por procurador munido do instrumento procuratório, 

outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida. Estes documentos deverão ser 

entregues fora de qualquer envelope à Comissão de Licitação, junto com os Envelopes "A" 

(Documentação de Habilitação) e "B" (Proposta de Preços). A não apresentação dos documentos 

citados neste item não será motivo de inabilitação da empresa que, neste caso, ficará impedida de se 

manifestar durante os trabalhos, bem como assinar as respectivas atas. 

 
3.2 Do instrumento mencionado no item 3.1, deverá constar outorga de poderes para a prática de todos 

os atos inerentes à licitação, inclusive para a desistência de recursos. 

 

3.3 A documentação referida no item 3.1 poderá ser substituída pela Carta de Credenciamento (Anexo 

IV), a qual deverá ser apresentada juntamente com a carteira de identidade do credenciado e documento 

que comprove a representação legal do outorgante. 

 

3.4 As licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à Comissão de 

Licitação a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento da 

sessão.  

 

3.5 Somente as pessoas credenciadas terão poderes para intervir em todas as fases do processo 

licitatório, praticando todos os atos inerentes ao certame, seja por escrito ou oralmente, respondendo, 

assim, para todos os efeitos, por sua representada. 

 

3.6 A não apresentação ou incorreção de qualquer dos documentos de credenciamento não impedirá a 

participação da licitante no certame licitatório, porém impedirá o suposto representante de praticar atos 

no processo licitatório em nome da empresa. 

 

3.7 A ausência do representante em qualquer momento da sessão, importará na imediata exclusão da 

licitante por ele representada, salvo autorização expressa da Comissão de Licitação. 

 

3.8 A licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME) ou Empresa 

de Pequeno Porte (EPP), art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não esteja sujeita a 
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quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento 

favorecido, estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei citada, deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, 

por meio de (i) Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial, conforme disposto no art. 8º da 

Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio, ou (ii) 

de Declaração de Enquadramento validada pela Junta Comercial.  

 

3.8.1. A apresentação da Certidão ou da Declaração, na forma acima prevista, deverá ocorrer quando 

do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº 123/2006. A não 

entrega da Certidão ou da Declaração, na forma acima prevista, implicará no não recebimento, pela 

Comissão de Licitação, dos envelopes contendo a “Documentação de Habilitação” e a “Proposta” e, 

portanto, a não aceitação da licitante no certame licitatório. 

 

3.8.2 A Certidão ou Declaração deverá ser emitida nos 60 (sessenta) dias anteriores à data prevista 

para o recebimento dos envelopes, sob pena de não aceitação.  

 

3.8.3 A consulta de optante pelo Sistema Nacional não substitui a Certidão ou Declaração da Junta 

Comercial.   

 

4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  

4.1 A Comissão de Licitação procederá ao recebimento da Documentação de Habilitação e das 

Propostas de Preços, no horário, data e local indicados no preâmbulo deste Edital. 

 

4.2 As empresas participantes deverão apresentar 2 (dois) envelopes distintos, opacos, indevassáveis e 

lacrados, contendo no primeiro envelope (Envelope “A” - Documentação de Habilitação) os documentos 

necessários à comprovação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-

financeira e qualificação técnica, conforme especificado no item 6, e no segundo envelope (Envelope 

“B” - Proposta) os documentos relativos à Proposta de Preços, conforme especificado no item 7 deste 

Edital. 

 

4.3 Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços (Envelopes “A” e 

“B”) deverão ser identificados externamente com os seguintes dizeres: 

Envelope “A” - Documentação de Habilitação 

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. 

Tomada de Preços nº. XX/2011 

Processo nº. XX/2011 

Razão Social da Licitante 

Endereço 

CNPJ/MF (indicar) 
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Envelope “B” - Proposta de Preços 

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. 

Tomada de Preços nº. XX/2011 

Processo nº. XX/2011 

Razão Social da Licitante 

Endereço 

CNPJ/MF (indicar) 

 

5 - DA HABILITAÇÃO 

5.1 Para habilitação no presente processo será exigida comprovação de regularidade da licitante junto ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, obtida por meio de consulta on line, a ser feita 

pela Comissão de Licitação, na reunião de recebimento dos envelopes de documentação e Propostas, 

conforme IN MARE nº. 5/1995.  

 

5.2 Será inabilitada a licitante cuja “Declaração de Situação”, impressa no ato da consulta on line  ao 

SICAF, constar qualquer documento com prazo de validade vencido, ou que esteja suspenso ou inativo o 

seu cadastramento e/ou habilitação, bem como deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer 

documento solicitado, ou apresentá-lo com vícios ou defeitos, ou, ainda, não atender as condições 

previstas neste Edital.  

 

6 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

 

6.1 Os documentos exigidos no Envelope “A” (Documentação de Habilitação) poderão ser apresentados 

em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 

Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial, nos termos do artigo 32, da Lei nº. 8.666/93, 

os quais deverão ser rubricados pelo representante legal da licitante. A Comissão de Licitação poderá 

solicitar a exibição integral do original de qualquer documento, em até 48 (quarenta e oito) horas de sua 

apresentação.  

 

6.1.1 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias 

em fac-símile, mesmo autenticadas, sendo obrigatório catálogo original do fabricante, quando for o caso, 

em português ou inglês. 

 

6.2 O Envelope “A” (Documentação de Habilitação) conterá os seguintes documentos necessários à 

comprovação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e 

qualificação técnica, conforme a seguir discriminado: 
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6.2.1 Habilitação Jurídica 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado do 

documento de eleição dos atuais administradores. 

b.1) Os documentos de que trata esta alínea deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva. 

c) Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, em se 

tratando de sociedades civis, acompanhado da composição da Diretoria em exercício. 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

6.2.2 Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 

- CNPJ. 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede 

da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital. 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos de Tributos e 

Contribuições Federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e Certidão quanto a Dívida 

Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN). 

d) Certidões de regularidade com as Fazendas Estadual, Municipal ou do Distrito Federal (sede da 

licitante). 

e) Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e perante o Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviços (FGTS) demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

por Lei. 

 

6.2.2.1 A Comissão de Licitação, quando necessário, efetuará consulta ao site da Receita Federal na 

internet para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica - CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade 

dos demais documentos extraídos pela internet, junto aos sites dos órgãos emissores, para fins de 

habilitação. 

 

6.2.2.2 Procedida a consulta, serão impressas declarações comprovantes da autenticidade dos 

documentos, que serão juntadas aos autos do processo licitatório. 
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6.2.2.3 As ME’s e EPP’s deverão apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive 

os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição 

fiscal. 

 

6.2.2.4 Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for 

declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do IMPA-OS, para 

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa (art. 4º, § 1º, DO Decreto nº 6.204/2007). 

 

6.2.2.5 A prorrogação do prazo para a regularização fiscal, na forma acima prevista, será concedida 

quando requerida pela licitante, mediante apresentação de requerimento tempestivo, devidamente 

fundamentado, dirigido à Comissão de licitação. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado 

nos 2 (dois) dias úteis inicialmente concedidos. 

 

6.2.2.6 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.2.4, implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, 

sendo facultado ao IMPA-OS convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou 

revogar a licitação, conforme previsto no art. 4º, § 4º, do Decreto nº 6.204/200. 

 

6.2.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando 

encerrados há mais de 03 (três) meses, da data da apresentação da Proposta, admitir-se-á a atualização 

dos valores por índices oficiais, sendo vedada a substituição das demonstrações financeiras por 

Balancetes ou Balanços Provisórios. O Balanço e suas Demonstrações Contábeis apresentados deverão  

ser em cópia fiel dos constantes no correspondente Livro Diário, cujos Termos de Abertura e 

Encerramento deverão ser igualmente apresentados. 

 b) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 

 

6.2.4 Relativos à Qualificação Técnica: 

 

a) Certificado de inscrição no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF. 

 

b) Certidão de registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia - 

CREA, em vigor, que a habilite para os ramos de engenharia elétrica e eletrônica, da região em que a 

mesma está vinculada. No caso da sede da licitante vencedora do certame pertencer a região diversa da 

localidade dos serviços, deverá ser procedido o registro perante o CREA da regional desta localidade, ou 

seja, no Rio de Janeiro.  
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c) Atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, para 

as quais a licitante tenha executado serviços similares ou superiores compatíveis com o objeto desta 

licitação. Os Atestados deverão mencionar endereço, telefone ou fax das declarantes, estarem 

registrados na entidade profissional competente e serem assinados por seus representantes legais. É 

reservado à Comissão de Licitação o direito de promover diligências para os esclarecimentos que julgar 

pertinentes, conforme previsto no parágrafo 3º, do artigo 43, da Lei nº. 8.666/93.  

d) Declaração da licitante de que possui, pelo menos, em seu quadro permanente, na data da licitação, 

um profissional de nível superior com certificação do CREA, devendo anexar à Declaração o respectivo 

Certificado, o qual deverá estar dentro do prazo de validade, bem como cópia autenticada da Carteira 

Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados ou Contrato de Prestação de Serviços do mesmo. 

Para os dirigentes da empresa, não registrados na condição de empregados, esta comprovação deverá 

ser feita por intermédio da cópia autenticada do contrato social ou da ata de sua investidura no cargo. 

e) Declaração da licitante de que tem registro no CREA, anexando à Declaração o respectivo Certificado, 

o qual deverá estar dentro do prazo de validade na data da licitação. 

f) Comprovação, através de Certidão de Acervo Técnico do CREA, de que a licitante executou obras 

semelhantes a que será realizada na Biblioteca do prédio sede do IMPA. 

g) Declaração da licitante, na data da licitação, de que arcará com as despesas relativas ao aluguel  de 

banheiros químicos, andaimes, betoneiras, dentre outros.  

h) Termo de Vistoria, nos termos do Anexo VIII, cujas visitas deverão ser marcadas com o Sr. Ramon, pelo 

telefone (21)7299-6595, ou com o Sr. Guilherme Brondi no telefone (21)2529-5278. 

 

6.2.5 As licitantes deverão apresentar ainda: 

a) Declaração elaborada pela licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de 

que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, nos termos da Lei nº. 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nº. 4.358, de 05 de setembro de 2002, conforme modelo 

do Anexo IX. 

b) Declaração elaborada pela licitante, em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, 

assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

conforme modelo do Anexo X. 

 

6.3 As Certidões terão validade pelos prazos que lhes são próprios, e, inexistindo prazo, reputar-se-ão 

válidas pelo período de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição. 

 

6.4 A Comissão de Licitação considerará a licitante inabilitada quando a documentação de habilitação 

não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos. 

 

6.5 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
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7 - DA PROPOSTA 

 

7.1 A Proposta de Preços, constante do Envelope “B”, no modelo indicado no Anexo III, deverá ser 

apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em língua oficial do Brasil, salvo 

quanto a expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 

representante legal da licitante. 

 

7.2 A Proposta, acompanhada da Planilha de Formação de Preços, com os custos que deram origem ao 

preço ofertado, deverá ainda indicar a razão social, endereço, telefone, fax, e-mail, CNPJ/MF e inscrição 

Estadual e/ou Municipal da licitante, bem como o nome e CPF/MF do seu representante legal, além da 

indicação do Banco, Agência, e número da Conta Corrente, sendo vedada a sua apresentação por meio 

de qualquer processo de reprodução. 

 

7.3 O preço global, constante da Proposta, será apresentado em algarismo e por extenso, prevalecendo, 

em caso de discrepância, a indicação por extenso. 

 

7.4 A Proposta deverá também contemplar o Cronograma Físico-Financeiro.  

 

7.5 Ocorrendo erro aritmético na Proposta e/ou na Planilha, prevalecerá o valor apurado pela Comissão 

de Licitação. 

 

7.6 O prazo de validade da Proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

 

7.7 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituição de Proposta, documentos 

de Habilitação, ou de quaisquer outros documentos, após a entrega dos Envelopes à Comissão de 

Licitação. 

 

7.8 A Proposta de Preços deverá corresponder aos preços praticados pela licitante na data da realização 

da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto licitado, bem como todos os impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

pessoas e respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e 

quaisquer outras não especificadas, mas julgadas necessárias ao cumprimento desta Tomada de Preços.  

 

7.9 A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, pela licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
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7.10 Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do Contrato.  

 
 
8 - PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 No local, dia e hora previstos neste Edital, em sessão pública, deverão comparecer as licitantes, com 

os Envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida (itens 6 e 7). As licitantes se farão 

presentes por seus representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar 

munidos de Carta de Credenciamento ou do instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal 

da empresa, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos da licitação, inclusive 

prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de 

recursos.  

 

8.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário 

para o completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os Envelopes “A” e "B" de todas 

as licitantes presentes e abertos os Envelopes “A”, podendo a documentação deles constantes, ser 

examinadas por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente com 

os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos Envelopes “A”, a sessão poderá ser 

suspensa para julgamento da habilitação. 

 

8.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os Envelopes “B” (Proposta de 

Preços) serão mantidos fechados, sob a guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente 

com os representantes credenciados das licitantes. 

 

8.4 Da sessão de recebimento dos Envelopes e da abertura dos Envelopes “A” será lavrada ata 

circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. Serão consideradas habilitadas as 

licitantes que atenderem integralmente às condições previstas no item 6 deste Edital. 

 

8.5 Comunicado o resultado às licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos Envelopes “B” 

(Proposta de Preços), desde que todas as licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da 

decisão relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos às licitantes inabilitadas os Envelopes “B” 

(Proposta de Preços) fechados. 

 

8.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todas as licitantes, será designada data 

para abertura dos Envelopes “B“ (Proposta de Preços), observado o prazo de recurso estabelecido no 

item 15 deste Edital. 

 

8.7 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá inabilitar as licitantes 

por motivos relacionados com a habilitação jurídica, a regularidade fiscal, a qualificação econômico-
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financeira e a qualificação técnica, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o 

julgamento. 

 

8.8 No dia, hora e local, marcados para o julgamento das Propostas, e decorrido o prazo para recurso 

sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todas as licitantes, ou 

após o julgamento dos recursos interpostos, serão abertas as Propostas de Preços das licitantes 

habilitadas. 

 

8.9 Serão desclassificadas as Propostas de Preços que: 

a) Não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste Edital e seus Anexos, que sejam omissas, 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

b) Não forem apresentadas de acordo com o item 7 deste Edital.  

c) Apresentarem vantagens não previstas neste Edital ou oferecerem preços ou vantagens baseados em 

oferta de outro licitante. 

d) Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou 

superestimados ou manifestamente inexequíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, 

§ 3º e no art. 48 da Lei nº 8.666/1993. 

 

8.10 Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais Propostas, a Comissão de Licitação fixará 

prazo não inferior a 72 (setenta e duas) horas para que as licitantes comprovem a viabilidade de seus 

preços, solicitando-lhes a composição dos preços unitários. 

 

8.11 Não havendo a comprovação da exequibilidade do preço, a Proposta será desclassificada, 

sujeitando-se a licitante às sanções legais.  

 

8.12 Se a Proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver Proposta 

apresentada por ME ou EPP com valor igual ou até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, 

estará configurado o empate previsto no art. 44, § 1º, da Lei Complementar nº 123/06. 

 

8.12.1 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) Se o representante da ME ou da EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o mesmo 

será convocado para, no prazo de 10 (dez) minutos, apresentar nova Proposta de Preços, inferior 

àquela considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do 

direito de preferência. 
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b) Se o representante da ME ou da EPP não estiver presente na sessão, a Comissão de Licitação 

encaminhará correspondência à licitante, inclusive por meio eletrônico, fixando prazo para apresentação 

de nova Proposta de Preços, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 

 

8.13 Caso a ME ou a EPP mais bem classificada, em situação de empate, utilize seu direito de 

preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 

 

8.14  Se a ME ou a EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma dos 

itens anteriores, serão convocadas as demais ME’s ou EPP’s remanescentes, cujas Propostas 

estiverem no limite estabelecido no item 9.6, na ordem de classificação, para o exercício do direito de 

preferência. 

 

8.15 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME’s ou EPP’s que se encontrem nesse 

limite, a Comissão de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro 

poderá apresentar nova Proposta de Preços. 

 

8.16 Será classificada em primeiro lugar a licitante que, após aplicação do direito de preferência 

instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 

 

8.17 Não havendo ME ou EPP em situação de empate, que utilize o direito de preferência, prosseguir-

se-á a sessão observando-se a classificação das Propostas de Preços. 

 

8.18 Se a ME ou a EPP não utilizar seu direito de preferência, não apresentando nova Proposta de 

Preços, e, tendo ocorrido empate entre duas ou mais Propostas, o desempate far-se-á por sorteio, nos 

termos do art. 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.19 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todas as Propostas, a Comissão de Licitação 

poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 

Propostas, devidamente escoimadas das causas que deram origem a tal situação. 

 

8.20 Observadas as condições legais aplicáveis, será considerada vencedora a licitante que, tendo 

atendido as exigência deste Edital e seus Anexos, se propuser a realizar os serviços pelo menor preço 

global.  

 

8.21 No caso de empate entre as Propostas de menor preço, será utilizado o critério de desempate por 

sorteio, na forma da Lei.  

 

8.22 O julgamento das Propostas de Preços (Envelopes “B”) e a classificação final das Propostas será 

objeto de ata circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. 
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8.23 É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior 

de documento ou informação que deveria constar originariamente da Proposta. 

 

9 - DOS RECURSOS 

 

9.1 Os recursos das decisões da Comissão de Licitação serão apresentados por escrito, no prazo de até 

05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato ou data de lavratura de qualquer das atas, conforme o  

caso, e serão posteriormente dirigidos ao Sr. Diretor Geral do IMPA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

caso mantida a decisão. 

 

9.2 A Comissão de Licitação dará ciência dos recursos às demais licitantes, que poderão impugná-los no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

9.3 Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação da licitante, ou contra o 

julgamento da Proposta de Preços, terão efeitos suspensivos. 

 

9.4 A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I, do art. 109, da Lei nº. 

8.666/93, será feita mediante publicação no Diário Oficial da União - Parte I, salvo para os casos de 

habilitação ou inabilitação das licitantes e julgamento das Propostas, se presentes os prepostos de todas  

as licitantes no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita por comunicação 

direta aos interessados e lavrada em ata. 

 

10 - DA ADJUDICAÇÃO, DO CONTRATO E DA GARANTIA  

10.1 Uma vez homologado o resultado da licitação, será a empresa vencedora convocada para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação, assinar o instrumento contratual, cuja 

minuta constitui o Anexo XII deste Edital, conforme estabelecido no artigo 64 da Lei nº. 8.666/93. 

 

10.2 Deixando o adjudicatário de assinar o Contrato no prazo fixado, a Contratante, sem prejuízo da 

aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocará as licitantes remanescentes que tiverem  

sido habilitadas, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições 

propostas pela primeira classificada. 

 

10.3 O prazo para a execução do Contrato será de 06 (seis) meses, contados da data de sua assinatura, 

excluindo-se 15 (quinze) dias de interrupção total das obras, no mês de julho, no período de 16 a 31, com 

retomada das obras no dia 1º de agosto. 
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10.4 Na hipótese da Contratante não assinar o Contrato com a empresa vencedora ou com outra, na 

ordem de classificação e nas mesmas condições da primeira, no prazo de 60 (sessenta) dias, da data da 

entrega das Propostas, as licitantes ficarão liberadas de quaisquer compromissos assumidos. 

 

10.5 Exigir-se-á da licitante vencedora, no momento da assinatura do Contrato, uma garantia, a ser 

prestada em qualquer das modalidades de que trata o parágrafo 1º, do art. 56, da Lei nº. 8.666/93, da 

ordem de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, a ser restituída após o completo e perfeito 

adimplemento de todas as obrigações contratualmente por ela assumidas, mediante aceitação definitiva 

dos serviços pela Contratante. 

 

10.5.1 A garantia prestada não poderá se vincular a qualquer nova contratação, salvo após sua liberação. 

 

11 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

11.1 O valor global dos serviços, fixo e irreajustável, está estimado em R$ 573.494,93 (quinhentos e 

setenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), e correrá a conta dos 

recursos orçamentários do Projeto Moderinfra n° 01.08.0410.00 (Finep), com a complementação de 

recursos do Contrato de Gestão MCT/IMPA. 

 

11.2 O quantitativo acima previsto é meramente estimativo, não se constituindo, em hipótese alguma, 

compromisso futuro para a Contratante, razão pela qual não poderá ser exigido, nem considerado como 

valor para pagamento mínimo, podendo sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com a necessidade 

da Contratante, sem que isso justifique qualquer indenização à Contratada.  

 
 
12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento será efetuado em 06 (seis) parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-

Financeiro apresentado pela Contratada, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da aprovação da Nota 

Fiscal/Fatura. 

 

12.2 Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação, pela Contratada, das respectivas Notas 

Fiscais/Faturas, devidamente atestadas pela Fiscalização, após consulta on line ao SICAF, através de 

depósito bancário em conta corrente de titularidade da Contratada, devendo, para isso, ficar explícito nos 

documentos o nome do banco, agência, localidade e número da conta. 

 

12.2.1 Constada a situação de irregularidade da Contratada junto ao SICAF, será a mesma advertida, por 

escrito, no sentido de que regularize sua situação, junto a tal sistema, ou apresente sua defesa, sob pena 

de rescisão do Contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
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12.3 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou recusa na aceitação dos serviços pela Fiscalização, a 

mesma será devolvida à Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias de sua apresentação, juntamente com as 

informações que motivaram sua rejeição, para as providências saneadoras necessárias, contando-se o 

prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

 

12.4 A devolução do documento fiscal não aprovado pela Fiscalização em hipótese alguma servirá de 

pretexto para que a Contratada suspenda a execução dos serviços.  

 

12.5 A Contratante poderá suspender o pagamento de qualquer Nota Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, 

no caso de existência de débitos decorrentes de multas eventualmente aplicadas à Contratada.  

 

12.6 O pagamento da Nota Fiscal/Fatura não isentará a Contratada das responsabilidades decorrentes 

da contratação e pela execução dos serviços respectivos, quaisquer que forem, nem implicará na 

aceitação dos serviços executados, total ou parcialmente.   

 

12.7 Não serão aceitas, pela Contratante, quitações dadas pela Contratada com reservas, ressalvas ou 

condições, correndo por conta da mesma todas as despesas, ônus ou encargos do não recebimento por 

falta de quitação adequada.  

 

12.8 As faturas só serão liberadas para pagamento mediante apresentação, pela Contratada, do 

recolhimento do FGTS do mês anterior de seus empregados.  

 

12.9 A Contratada se obriga a apresentar, como condição para a liberação das faturas, cópia autenticada 

da guia de recolhimento dos encargos previdenciários, devidamente quitada, acompanhada da respectiva  

folha de pagamento, especificando a mão-de-obra fornecida à Contratante no período a que se refere o 

faturamento.  

 

12.10 O pagamento efetuado fora do prazo estipulado no item 11.1 acima, acarretará à aplicação, 

conforme o caso, de penalização, compensação financeira por eventual atraso, bem como desconto por 

antecipação, conforme determina à alínea “d”, do inciso XIV, do artigo 40, da Lei nº. 8.666/93.  

 

12.10.1 Para penalização será adotada multa de 0,5% (meio por cento) e para compensação financeira e 

desconto por antecipação o INPC, tudo calculado pro-rata tempore sobre o valor do documento de 

cobrança pelo número de dias de atraso ou de antecipação. 

 

13- DAS PENALIDADES 
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13.1 À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções administrativas 

previstas nos artigos 86 a 88, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal 

cabíveis, garantido o contraditório e a ampla defesa.  

 

14- DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO  

 

14.1 O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições nele 

avençadas, devendo ser observados os termos deste Edital e a legislação vigente, respondendo o 

inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial, na forma do item 12 deste Edital. 

 

14.2 A Fiscalização que será exercida pela Contratante, por intermédio de um representante indicado 

pela Contratante, doravante designado Fiscal do Contrato, não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da  

Contratada pela completa e perfeita execução do objeto contratual, cabendo à Fiscalização, sem prejuízo 

das disposições constante do Contrato: 

a) Exigir o cumprimento de todas as disposições constantes do Edital e seus Anexos, bem como do 

instrumento contratual.  

b) Rejeitar todo e qualquer material que não corresponda às especificações técnicas, estipulando prazo 

para a substituição do mesmo.  

c) Solicitar o afastamento imediato do local dos serviços de qualquer elemento da Contratada que venha 

a demonstrar conduta nociva ao bom andamento dos serviços e à Fiscalização, ou incapacidade técnica, 

não podendo tal providência implicar em modificação de prazo ou de qualquer condição contratual.  

d) Impugnar os serviços que não satisfaçam tecnicamente às condições contratuais.  

e) Notificar à Contratada sobre qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços, fixando 

prazo para sua correção.  

 

14.3 A Contratada é responsável por danos causados à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa 

ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença da 

Fiscalização.  

 

14.4 São da exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer ônus e obrigações correspondentes às 

legislações tributária, previdenciária e trabalhista, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e 

convenções coletivas, que correrão por sua conta, podendo a Contratante, a qualquer tempo, exigir a 

comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição para pagamento dos créditos da 

Contratada. A Contratada responderá, também, por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, 

causar a terceiros, em especial aos Concessionários de Serviços Públicos, em virtude da execução dos 

serviços a seu encargo, respondendo por si e por seus sucessores.   

 

15 - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL  
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15.1 O objeto do Contrato será recebido (i) provisoriamente, na forma prevista na alínea “a”, do inciso I, 

do artigo 73, da Lei nº. 8.666/93, e (ii) definitivamente, na forma prevista na alínea “b”, do inciso I, do  

artigo 73, da Lei nº. 8.666/93, sem prejuízo da responsabilidade da Contratada, conforme disposto no 

item 14.2. 

 

15.2 O recebimento Provisório ou Definitivo do objeto contratado não exclui a responsabilidade civil da 

Contratada pela solidez e segurança dos serviços, nem a ético-profissional pela perfeita execução do 

Contrato. 

 

 16 - DO FORO 

 

16.1 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta Tomada de Preços, será competente o Foro da 

Comarca da Capital da Cidade do Rio de Janeiro, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 

17.1 Aplicam-se aos casos omissos as disposições da Lei nº. 8.666/93, com suas alterações posteriores, 

e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

17.2 A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, nos termos da legislação em 

vigor, poderá anular, revogar, cancelar ou adiar esta licitação, sem que caiba à licitante direito a 

indenização, sob qualquer pretexto, observado o disposto no artigo 49 da Lei nº. 8.666/93. 

 

17.3 A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, em qualquer fase da 

licitação, poderá promover diligências, com a finalidade de esclarecer ou complementar a instrução do 

processo, utilizando, para comunicação com a licitante, carta com aviso de recebimento - AR, telegrama, 

telex ou fax, vedada a juntada de documentos ou informações que deveriam constar, obrigatoriamente, 

dos Envelopes "A" (Documentação de Habilitação) e "B" (Proposta de Preços). 

 

17.4 A licitante deverá se certificar de todas as condições, facilidades e demais fatores que possam afetar 

o cumprimento do objeto licitado. 

 

17.5 Não serão levadas em consideração quaisquer argumentações posteriores consequentes do 

desconhecimento das condições existentes. 

 

17.6 Não caberá à licitante direito a qualquer indenização, caso haja alteração para mais ou para menos, 

nos quantitativos estipulados, observado o limite estabelecido no artigo 65, parágrafo primeiro, 

ressalvado o contido no parágrafo quarto, do mesmo artigo, da Lei nº. 8.666/93. 
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17.7 A contratação decorrente desta licitação é de natureza civil, não gerando, por conseguinte, vínculo 

trabalhista dos empregados da licitante vencedora com o IMPA, nem o compromisso futuro de 

aproveitamento.  

 

17.8 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover e reconstituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou de materiais empregados, na forma estabelecida em Lei. 

 

17.9 Correrão por conta da Contratante as despesas com a publicação em extrato, no Diário Oficial da 

União, do Contrato a ser celebrado.  

 

17.10 A presente licitação ficará automaticamente transferida para o primeiro dia útil, no mesmo horário e 

local, quando, por qualquer eventualidade, tais como, ponto facultativo ou outros, não for possível a sua 

realização. 

 

17.11 Integram este Edital os seguintes Anexos: 

a) Anexo I- Memorial Descritivo. 

b) Anexo II- Planilha Orçamentária. 

c) Anexo III- Proposta de Preços 

d) Anexo IV- Cronograma Físico- financeiro 

e) Anexo V- Pasta _PLANTAS_1 (em zip) – solicitar por e-mail: licitações@impa.br 

f) Anexo VI- Pasta _PLANTAS_2 (em zip) – solicitar por e-mail: licitações@impa.br 

g) Anexo VII- Termo de Credenciamento. 

h) Anexo VIII- Termo de Vistoria 

i) Anexo IX- Declaração de que não possui menor empregado. 

j) Anexo X -Declaração de inexistência de fato superveniente e impeditivo da habilitação. 

m) Anexo XI- Declaração de Elaboração de Proposta 

I) Anexo XII- Minuta de Contrato  

 

 Rio de Janeiro,  04 de março de 2011.    

 

Janaina Lima Custodio 

            Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

                                                                       IMPA - OS 
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                                                                    ANEXO I 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2011 
 

PROCESSO Nº XX/2011 
 

 
 
 
 
OBJETO: 
 
 Serão executados os seguintes serviços: 

 Montagem de canteiro de obras dotado de banheiro químico; 
 Execução de serviços de demolição; 
 Execução de fundações e de estrutura em concreto armado, conforme projeto 

estrutural em anexo; 
 Execução das novas paredes de alvenaria e de paredes de gesso acartonado 

com miolo acústico;  
 Fornecimento e aplicação de revestimentos cerâmicos e de argamassa e 

pintura geral; 
 Fornecimento e instalação de tapetes em placa; 
 Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio e de seus vidros, bem 

como das esquadrias de madeira; 
 Fornecimento e instalação de divisórias acústicas com vidros duplos; 
 Execução de serviços de marcenaria em geral; 
 Fornecimento e instalação de revestimento de pastilhas de vidro       2 cm x 2 

cm; 
 Fornecimento e instalação de: luminárias, quadros e circuitos elétricos e de 

suas respectivas alimentações de força a partir de quadros existentes;  
 Fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado tipo SPLIT; 
 Fornecimento e instalação de forro acústico em placas e de forro de gesso 

acartonado; 
 Fornecimento e instalação de pontos de água e esgoto e de rede de drenos 

para os aparelhos de ar condicionado; 
 Fornecimento e instalação de telhado de telhas de barro tipo colonial no 

padrão idêntico ao existente no IMPA; 
 
 

 A cobertura do novo prédio será em dividida em dois trechos distintos. O 
primeiro será um telhado de telhas de barro tipo colonial (idênticas as 
existentes no telhado do IMPA). O segundo trecho será um terraço descoberto 
com as mesmas características do terraço existente e que será ampliado e 
reformado na presente obra. 

 
 



20 
 

 
 
1.1 – Serviços Iniciais e Normas a serem cumpridas durante as obras: 
 
 
1.1- Taxas e Impostos: 
 

Será de responsabilidade do Construtor arcar com os custos de pagamento de: ART do CREA, 
seguro de acidentes de seus funcionários, seguro de riscos de engenharia, e demais taxas e 
licenças de obras que incidam nesta construção, desde que previstas no contrato e edital de 
licitação desta obra. Os impostos incidentes sobre a mão-de-obra e sobre os serviços e 
materiais deverão estar inclusos no custo unitário dos serviços. 

 
1.2 -  Administração e Supervisão da Obra: 
 

 Deverão ser incluídos neste item os custos diretos e indiretos do construtor. 
 
1.3 -  Equipamentos, fretes e ferramentas necessárias à execução da obra: 
 

Deverá ser orçada a verba necessária a cobrir todos os custos, inclusive os de aluguel de: 
banheiros químicos, andaimes, betoneiras, guinchos, etc. 
 

1.4 – Instalações Provisórias e Normas do Contratante: 
 
a- A carga e descarga de materiais e insumos da obra, (o que inclui a retirada de entulho) será 

obrigatoriamente realizada aos sábados e domingos (devido a falta de espaço no estacionamento 
do IMPA). O custo desta operação deve ser considerado no orçamento da obra. O restante do 
entulho deverá ser armazenado durante a semana no canteiro de obras ensacado e limpo e fora 
da visão dos usuários do IMPA. 

 
b-  O IMPA irá disponibilizar espaço para que seja construído o vestiário e o escritório da obra além 

do almoxarifado para guarda de materiais. Esse local será sob a estrutura do prédio existente, no 
local de execução das obras. Face aos inúmeros eventos simultâneos que estarão ocorrendo no 
IMPA, e, também, tendo em vista a localização da obra, não será permitido o uso dos vestiários e 
sanitários do proprietário, devendo o construtor incluir no seu orçamento o aluguel de banheiros 
químicos em quantidade suficiente para atender a toda a equipe. 

  Obs:  Caso julgue necessário dispor de mais espaço, o construtor deverá incluir em seu orçamento 
o custo de construção dos demais compartimentos, devendo submeter previamente ao IMPA o seu 
plano de trabalho. A limpeza e a segurança permanente de todas as áreas ocupadas pelo 
construtor ficarão sob sua inteira responsabilidade, cabendo ao mesmo devolver os ambientes 
limpos e em perfeitas condições de uso. 
 

c- O acesso dos funcionários ao local das obras será pela escada localizada atrás da guarita de 
controle de acesso do IMPA. Daí até a obra, o trajeto é todo externo passando pelo jardim 
localizado na lateral direita do imóvel, depois ao lado do restaurante do IMPA e a partir de então 
pela calçada existente até o canteiro das obras. (ver planta ARQ. 01). 

 
d- A limpeza da obra e das áreas contíguas deverá ser permanente, já que o prédio estará habitado e 

em funcionamento. Os funcionários do Construtor não poderão em hipótese alguma se deslocar 
para outro local que não o da realização das obras e do trajeto acima referido. 

  
e- Para que todas as normas sejam cumpridas, o Construtor se obriga a manter permanentemente 

um Mestre de Obras que responda pela disciplina de seus funcionários. 
 
 
 
f- Será exigida a prévia identificação de todos os empregados do Construtor para ingresso no IMPA 

durante as obras. Serviços executados fora do horário normal de expediente (segunda à sexta 
feira das 7.00 às 18.00 horas) deverão ser comunicados por escrito (e-mail) com antecedência de 
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dois dias úteis e obrigatoriamente terão a presença de um encarregado do início ao término de 
cada tarefa. 

 
g- Toda a entrada de material e saída de entulho deverá ocorrer aos sábados e domingos quando 

será permitida a utilização do estacionamento E3 que fica localizado mais próximo da obra. No 
entanto, o trânsito de materiais será feito através do Hall Nobre do IMPA e assim sendo, será 
exigido que toda a movimentação seja controlada por um encarregado do Construtor, que ficará 
responsável pela limpeza permanente de todos os locais utilizados no processo de abastecimento 
e retirada de entulho, além de entregar tudo em perfeitas condições de uso até as 20.00 horas de 
domingo, quando a equipe de limpeza do IMPA fará as exigências para recebimento do local em 
condições necessárias ao uso, sem vestígios da movimentação ocorrida no final de semana. 

 
h -  Todos os serviços de demolição e outros que gerem ruídos elevados ou vibrações deverão ser 

realizados a noite e ou em finais de semana, para não interferir nas atividades de pesquisa e 
estudo do IMPA. 

 
i- Na obra,  toda a movimentação de entrada e saída de materiais, entulho e funcionários será pelo 

lado externo do prédio, a exemplo das condições de execução da obra de ampliação da Biblioteca 
/ Construção da Sala 134-B. 

 
 
 

2-  ESPECIFICAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E DE CONSTRUÇÃO DA 
SALA 134B: 

 

2.1 - Demolições e movimento de terra: 

 

2.1.1 - Acréscimo da Biblioteca: 

 

 Serão demolidas as paredes de alvenaria das salas existentes, assinaladas na cor Amarela nas 
plantas ARQ. 07 e ARQ. 08. Toda a movimentação de material e de retirada de entulho, assim 
como os serviços que gerem muita poeira ou ruído serão executados fora do horário normal, e 
deverão ser realizados das 18.00 horas das sextas-feiras até às 18.00 horas dos domingos ( 
mediante autorização prévia do IMPA, de segunda a sexta- feira, das 18.00 às 20.00 horas). Antes 
do início da demolição das paredes será feito o fechamento do acesso ao corredor interno, no 
ponto que o interliga ao salão de leitura da biblioteca. 

 Após a demolição das paredes, também será demolido o contrapiso desta área, assinalado na 
planta ARQ. 08, o qual será posteriormente reconstituído. 

 A parede que separa a circulação das salas a serem demolidas com o salão de guarda de livros 
somente será demolida após a conclusão da nova obra. 

  Toda a demolição e a movimentação da obra da biblioteca serão feitas pelo lado externo da obra, 
utilizando-se os vãos das janelas para entrada e saída de funcionários, materiais e entulho. 

 Serão demolidas as vigas existentes na fachada frontal da biblioteca (brise solei entre o segundo 
e terceiro pavimentos) e também removidos os aparelhos splits instalados no local. 

 

2.1.2 - Construção da Sala 134-B: 
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 Será demolida a calçada existente no local da ampliação do novo prédio.  

 A abertura do acesso da sala 134-A (existente) ao novo trecho a ser construído (134-B) será feito 
somente após o término da obra da nova sala. Para permitir a abertura entre as salas, já existe 
pelo lado interno da sala 134-A uma previsão para a referida abertura feita com placa de gesso 
acartonado do tamanho exato do vão a ser aberto, restando ser feita apenas a demolição  de 
metade da espessura da parede localizada entre as salas 134-A e 134-B. A ligação entre as duas 
salas será feita em um final de semana e no mesmo momento será instalada a porta divisória 
entre os dois ambientes o que permitirá a conclusão das obras sem desconforto para os 
ocupantes da sala 134-A. 

 Toda a demolição e movimentação da obra da sala 134-B será feita pelo lado externo utilizando-
se os vãos das janelas para entrada e saída de funcionários, materiais e entulho. 

 

OBS1:  A abertura do vão ocorrerá somente após a conclusão da montagem das divisórias, forros com 
luminárias, aparelhos split’s, esquadrias de madeira e alumínio, colocação de vidros e 
revestimento de pisos paredes e pintura em geral. 

 

OBS2:  Ver plantas ARQ. 02, ARQ. 03, ARQ. 05, ARQ. 07 e DREN./AE. 01. 

 

2.1.3 – Terraço/ Biblioteca: 

 Será demolida a mureta, integrando o terraço existente ao novo terraço da biblioteca, conforme 
indicado na planta ARQ. 12. 

 2.2 - Estrutura e Fundações: 

 Serão executados todos os elementos constantes do projeto estrutural fornecido pelo contratante. 
Caberá ao construtor fazer revisão nos cálculos do projeto e apresentar declaração que o revisou e que, 
estando de acordo, assume total responsabilidade pelo mesmo e pela segurança e solidez da obra que 
irá executar.  Caso a revisão do cálculo apresente alguma discrepância ou deficiência, o construtor 
deverá apresentar por escrito sua memória de cálculo assinalando os pontos criticados e as soluções 
propostas. O prazo máximo para apresentação desse relatório será de trinta dias corridos a contar da 
assinatura do contrato.  Qualquer alteração que se faça necessária no cálculo estrutural e que 
represente em alteração de metragem de forma, peso de ferragem ou volume de concreto será 
indenizada através dos preços unitários da proposta do construtor. Casos omissos serão remunerados 
com base nos preços unitários fornecidos pela Editora PINI, válidos para a cidade do Rio de Janeiro. 

 Serão colhidos corpos de prova de cada concretagem para comprovação da qualidade do concreto 
utilizado, que deverá obedecer aos parâmetros definidos pelo calculista da obra e também às normas 
técnicas aplicáveis a cada caso. 

2.3- Alvenarias e Divisórias: 

2.3.1- Acréscimo da Biblioteca: 

2.3.1.1 - Serão executadas as paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados nos locais 
indicados na cor vermelha nas plantas ARQ. 07 e ARQ. 08. 

Todas as paredes de alvenaria deverão ser chapiscadas, emboçadas e rebocadas. 
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2.3.2 - Construção da sala 134-B: 

2.3.2.1 - Alvenarias de tijolos de barro: 

Serão executadas as paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados nos locais indicados  na 
cor vermelha nas plantas ARQ. 02 e ARQ. 07 

Todas as paredes de alvenaria deverão ser chapiscadas, emboçadas e rebocadas. 

 

2.3.2.2 - Divisórias de gesso acartonado com miolo termo-acústico: 

Todas as divisórias internas serão do tipo Dry wall em gesso acartonado com 7cm de espessura e 
dotadas de placas de lã de rocha. Todas as paredes serão executadas do piso ao teto de concreto 
para assegurar  o isolamento acústico entre os ambientes. Nos locais indicados em projeto, serão 
instalados painéis de vidro duplo incolor de 6 mm de espessura com caixilho de alumínio próprio 
para este fim (isolamento acústico). Os painéis que receberem batentes de portas serão 
reforçados para resistir aos esforços das portas em movimento e vibrações motivadas por batidas 
eventuais, e não poderão, portanto, conter emendas estruturais. 

 

2.3.3 – Terraço/ Biblioteca 

2.3.3.1 - Serão executadas as paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos furados nos locais 
indicados  na cor vermelha nas plantas ARQ. 07 e ARQ. 12. 

2.4 – Revestimentos: 

2.4.1 - Acréscimo da Biblioteca: 

2.4.1.1 – Nas paredes internas e externas da biblioteca, será executado revestimento com 
emboço e reboco sobre a alvenaria de tijolos cerâmicos furados. 

2.4.2 - Construção da sala 134-B: 

2.4.2.1 – Nas paredes internas  e externas da sala 134-B, será executado revestimento com 
emboço e reboco sobre a alvenaria de tijolos cerâmicos furados. 

2.4.3 - Terraço: 

2.4.3.1 – Parte da cobertura do novo prédio será a continuação do terraço existente e manterá as 
mesmas características do mesmo. A mureta será de alvenaria revestida com emboço e reboco e 
terá sobre a mesma uma pequena laje de concreto (chapim).  O chapim  terá 5 cm de espessura 
de 25 cm de largura. 

2.5 - Pavimentação: 

2.5.1- Ampliação da Biblioteca: 

2.5.1.1 - Antes da aplicação do carpete será executado o contrapiso, e toda a superfície deverá 
ser tratada e preparada, sendo eliminados todos os pontos com desnível ou  falhas que possam 
comprometer o acabamento final da obra. 

 

2.5.1.2 - Será utilizado carpete tipo buclê 8mm em placas de 50 x 50 cm, feito com fibras de 
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carbono (anti estáticas) incorporadas à fibra de Nylon 6,6 e fornecido com tratamento anti-
micróbios e anti sujeiras incorporados à fibra.  

 

A base das placas deverá ser em poliuretano totalmente livre de PVC, fixadas com adesivo a base 
de água. O carpete utilizado deverá ter garantia de no mínimo 5 anos de continuidade de 
fabricação para eventual necessidade de reposição futura e assegurar capacidade de absorção 
acústica. Serão utilizadas placas com três cores, em padronagem e coloração a serem definidas 
pelo Arquiteto do IMPA. 

 

2.5.1.3 - Serão fornecidos e instalados rodapés de madeira emassados com massa a óleo e 
pintados com esmalte sintético, com 2 cm de espessura e 10 cm de altura. A pintura será na cor 
branca. 

 

2.5.2- Construção da Sala 134-B: 

2.5.2.1 - Antes da aplicação do piso, será executado o contrapiso, e toda a superfície deverá ser 
tratada e preparada, sendo eliminados todos os pontos com desnível ou  falhas que possam 
comprometer o acabamento final da obra. 

2.5.2.2 - Será utilizado em todos os ambientes manta vinílica de 2 mm de espessura do tipo 
PAVIFLOOR da FADEMAC, cor ref. 206 – “Sunflower”. Será exigida a resistência para alto 
tráfego. As juntas serão soldadas a quente para garantir maior impermeabilização e regularidade 
da superfície. Antes da aplicação do produto deverá ser submetida à aprovação da fiscalização da 
obra, planta de paginação do piso, já que as emendas deverão ser planejadas e aprovadas pelo 
Arquiteto. Serão feitas emendas em todas as portas utilizando-se no corredor um rolo contínuo do 
produto sem emendas desde a interligação com a sala 134-A até a soleira da entrada da copa. 
Dentro das salas serão executadas tabeiras de aprox. 0,50 m ao redor de todas as paredes e uma 
área central sem emendas  de aprox. de  2,00 x 2,00 metros no centro de cada ambiente das 
salas de fundos e de aprox. 2,00 x 2,50m nas salas voltadas para a fachada do novo prédio. 
(obedecendo a mesma paginação do teto). 

2.5.2.3 - Em todos os ambientes serão fornecidos e instalados rodapés de madeira emassados 
com massa a óleo e pintados com esmalte sintético. Os rodapés terão 2 cm de espessura e 10 cm 
de altura. A pintura será na cor branca. 

 

2.5.3 – Terraço/ Biblioteca: 

2.5.3.1 - A laje de piso será impermeabilizada com manta asfáltica que irá revestir além da área do 
piso 50 cm de altura na parede de fundos e na mureta.  

2.5.3.2 - O piso do terraço será em cimentado sobre o qual será executado deck de madeira. 

2.5.3.3 – O deck de madeira acima referido será executado em réguas de 7 x 2 cm aparelhadas, 
sem empeno, e sem emendas conforme descrito  mais a frente (ver item 4 deste memorial cujo 
título é  “Obra de reforma do terraço do terceiro pavimento”). 

2.5.3.4 – Serão executados rodapés nas paredes externas do terraço em argamassa de cimento e 
areia com 20 cm de altura e 2 cm de espessura. 
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2.6- Esquadrias: 

 

2.6.1- Ampliação da Biblioteca: 

 2.6.1.1 - Esquadrias de Alumínio das fachadas: As esquadrias existentes nas atuais salas de 
estudo da biblioteca que serão retiradas serão reinstaladas no trecho do acréscimo cuja 
construção é o objeto deste memorial. As esquadrias deverão ser revisadas com a troca de vidros 
quebrados ou rachados e de baguetes, roldanas, trilhos e ou parafusos e fechos que apresentem 
defeito ou desgaste. As esquadrias deverão ser entregues como novas e em perfeito aspecto e 
funcionamento.  

 

2.6.2- Construção da Sala 134-B: 

  2.6.2.1 - Esquadrias de alumino e vidro das janelas externas: Serão fornecidas e instaladas novas 
janelas de alumínio e vidro de correr de padrão e acabamento idêntico as existentes no prédio. 

2.6.2.2 - Esquadrias de alumínio e vidro das salas de estudo: Serão fornecidas e instaladas 
esquadrias de vidro fixo duplo de 6mm em caixilhos de alumínio idênticas as existentes nas 
divisórias internas da sala 134-A. (ver planta  ARQ. 06). 

 2.6.2.3 - Esquadrias de madeira (Portas das salas de estudos e da copa): Cada sala será dotada 
de uma porta de abrir  de 0,80 x 2,10 m. do tipo semi oca de primeira qualidade. As portas serão 
fornecidas com aduleas de madeira de lei em perfeito estado, sem rachaduras ou empenos e 
dotadas de frestas para aplicação de espuma anti ruído e vibração. Os alisares serão de madeira 
de mesma qualidade e terão 7 cm de largura por 1,5 cm de espessura. Tanto a aduela como o 
alizar receberão tratamento em massa a óleo e pintura em esmalte sintético cor branca. As portas 
serão entregues com dobradiças e ferragem marca LA Fonte apropriada para tal utilização. As 
fechaduras serão dotadas de cilindro para chaves. 

 2.6.2.4 - Porta da circulação: Será fornecida e instalada uma porta dupla de 1,20 x 2.10 m com 
características idênticas as das portas das salas de estudo. 

 

2.7 – Tetos e Forros: 

 

2.7.1- Ampliação da Biblioteca: 

2.7.1.1 - Deverão ser fornecidos e instalados, em todos os ambientes, placas acústicas minerais 
removíveis de 62,5cm x 62,5cm x 1,9cm apoiado sobre estrutura metálica de perfil ´T`, 
acabamento com pintura eletrostática na cor branca. Referência linha Feinstratos micro perfurado 
da Knauf-AMF ou similar de mesma qualidade (a similaridade deverá ser comprovada através de 
amostra do produto, apresentada junto à proposta do licitante e deverá obrigatoriamente 
apresentar características estéticas, acústicas, térmicas, anti-propagadoras de chamas, 
resistência à umidade, reflexão luminosa  iguais ou superiores as do forro especificado) Ver planta 
ARQ. 11. 

2.7.1.2 – Serão executadas tabeiras em gesso acartonado liso no entorno das placas acústicas 
removíveis com pintura PVA cor branca aplicada sobre massa corrida também de PVA. 
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2.7.1.3 – Serão executadas sancas em gesso com altura definida em detalhe de projeto para 
fechamento das tabeiras descritas no item 2.7.1.2. As sancas serão emassadas e pintadas com 
tinta PVA cor branca. 

  

2.7.2- Construção da Sala 134-B: 

  2.7.2.1 –  Idem ao ítem 2.7.1.2, tanto nas salas de estudo, que terão tabeira de gesso 
acartonado com aprox. 50 cm de largura conforme projeto, quanto na copa, onde a tabeira terá 
apenas 10cm de largura. No corredor, a tabeira terá aproximadamente 20,5cm de largura.  

 2.7.2.2 - O corredor terá forro do mesmo material e acabamento. No entanto, nesta área as placas 
terão 125 cm x 62,5 cm x 1,9 cm e terá tabeira do mesmo material.  

 

OBS1:  Verificar medida das tabeiras do corredor no local, a qual deverá acompanhar a largura 
do corredor existente da sala 134-A. 

 OBS2:  Como acabamento as tabeiras serão emassadas com massa PVA e pintadas com tinta 
acrílica cor branca. (ver planta ARQ.05) 

 

2.8 - Pintura: 

 

2.8.1 – Ampliação da Biblioteca: 

2.8.1.1 - Paredes internas: As paredes internas serão emassadas com massa PVA e após a 
regularização das superfícies e da completa eliminação de falhas existentes, serão aplicadas, no 
mínimo, três demãos de tinta acrílica,  na cor branca, até que se atinja um acabamento perfeito 
das superfícies. 

2.8.1.2 – Teto interno: As tabeiras  e sancas do teto serão emassadas com massa PVA e após a 
regularização das superfícies e da completa eliminação de falhas existentes, serão aplicadas, no 
mínimo, três demãos de tinta PVA, na cor branca, até que se atinja um acabamento perfeito das 
superfícies. 

2.8.1.3 - Paredes externas: Após a regularização da massa de acabamento as paredes 
receberão três demãos de selador acrílico sobre o qual serão aplicadas três demãos de tinta 
acrílica para exterior da marca Coral ou similar. 

 

2.8.2-  Construção da Sala 134-B: 

2.8.2.1 - Paredes internas das salas de estudos: Ídem ao ítem 2.8.1.1. 

2.8.2.2 – Teto interno da sala de estudos: Idem ao item 2.8.1.2. 

2.8.2.3 - Paredes externas: Idem ao ítem 2.8.1.1. 

 

2.8.3 – Terraço/ Biblioteca: 
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O acabamento da mureta será em pintura acrílica cor branca sem massa corrida, o chapim de 
concreto e o roda pés serão pintados com tinta acrílica cor concreto. Pelo lado interno (atual 
fachada) as paredes existentes também serão pintadas com tinta acrílica na cor branca sem 
massa corrida e será executado rodapé de argamassa também pintado na cor concreto.  

 

2.9 – Pastilhas 

 

2.9.1 - Construção da Sala 134-B: 

As paredes internas da Copa serão revestidas com pastilhas de vidro de 2,00 x 2,00 cm da 
marca Vetricolor (ou similar de mesma qualidade) em cor amarela. 

 

2.10 – Telhado 

 

2.10.1- Telhado em Telhas de Barro: 

Será executado um telhado de meia água apoiado sobre laje de concreto conforme demonstrado 
nas plantas ARQ. 07 e ARQ. 12. A estrutura da cobertura será em peças de maçaranduba fixadas 
na laje com argamassa de cimento e areia sobre as quais serão fixadas ripas também de 
maçaranduba. As telhas localizadas no beiral terão todos os orifícios tamponados com argamassa 
para impedir que insetos, roedores e pássaros tenham acesso ao interior da cobertura. Serão 
utilizadas telhas idênticas as existentes no restante dos telhados do IMPA. Junto a mureta superior 
será executado rufo em chapa metálica sobre tento de concreto mantendo o mesmo aspecto da 
mureta do terraço existente  e que será  ampliado nesta obra. 

 

2.11. Instalações Elétricas e de Lógica:  

 

2.11.1- Ampliação da Biblioteca: 

 

A partir do quadro de iluminação da biblioteca (localizado na sala das bibliotecárias) serão 
criados três novos circuitos. Dois para iluminação que alimentarão as novas luminárias a seguir 
descritas e outro para alimentar as tomadas assinaladas em projeto. 

2.11.1.1 – Iluminação: 

- Serão fornecidas e instaladas luminárias quadradas de embutir, próprias para forro de 62,5 x 
62,5 cm com 4 lâmpadas fluorescentes de 16 w cada, com corpo em aço tratado com pintura 
eletrostática cor branca refletor em alumínio de alto brilho e sistema de fixação próprio para o 
tipo de instalação que a presente obra requer. As luminárias serão fornecidas completas com 
lâmpadas e reatores. (ver quantidades e modelos nas plantas ARQ. 11 e ELET. 03) 

2.11.1.2 - Fios, cabos, eletrodutos e acessórios: 

- Serão utilizados fios e cabos da marca Pirelli (ou similar de qualidade igual ou superior) 
conforme descritos na planilha orçamentária deste Memorial. Todos os fios e cabos serão do tipo 
anti-chama; 
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 - A bitola mínima dos fios a ser utilizada será de 2,5 mm²; 

- Os eletrodutos serão de PVC marca Tigre. Será exigida a utilização de buchas e arruelas em 
todas as conexões de caixas passagem e de tomadas e interruptores;  

- Os interruptores e tomadas localizadas nas paredes serão da linha Pial Plus cor branca; 

OBS: Ver planta ELET. 03 

 

2.11.2 - Construção da Sala 134-B: 

 

- Serão executadas duas redes de alimentação elétrica. Uma, a partir do QDLT da sala 134-A 
(corrente normal) e outra a partir do QTE (corrente estabilizada) também localizado na sala 134-
A. Os alimentadores serão conduzidos através das calhas de teto já existentes sobre o teto da 
circulação da Sala 134-A. O construtor da Sala 134-B irá fornecer e instalar duas eletrocalhas a 
serem localizadas no teto do corredor da sala 134-B. Uma irá dar continuidade a eletrocalha da 
sala 134-A e irá até a copa aonde será instalado o novo QDLT. A alimentação do QTE será feita 
a partir do QGBT do No Break (localizado no CPD do terceiro pavimento) em eletroduto de 1”. A 
distribuição dos circuitos será a partir dos novos quadros através das eletrocalhas de teto que 
irão derivar para as salas de estudos em eletrodutos de PVC da marca TIGRE de 1” utilizando-
se para tal de conexões apropriadas fornecidas pelo mesmo fabricante da eletrocalha. Os ramais 
de distribuição dos circuitos irão pelo teto até as divisórias de gesso acartonado e nela descerão 
até as caixas de tomadas e interruptores.  

2.11.2.1 - Iluminação: 

Serão fornecidas e instaladas as luminárias a seguir relacionadas, que deverão ser entregues 
dotadas de lâmpadas e reatores e que serão entregues em perfeito estado de funcionamento ao 
término da obra.  

 

 Luminárias cilíndricas de alto rendimento com refletor em alumínio anodizado, visor em vidro 
jateado para embutir em forro de placas de gesso, equipada com duas lâmpadas 
fluorescentes compactas de 18W e reator eletrônico de 110V/60Hz, as quais serão 
utilizadas nas salas (ver plantas ARQ. 05 e ELET. 01). 

 Luminárias cilíndricas de alto rendimento com refletor em alumínio anodizado, visor em vidro 
jateado para embutir em forro de placas de gesso, equipada com uma lâmpada fluorescente 
compacta de 18W e reator eletrônico de 110V/60Hz, a serem utilizadas na circulação (ver 
plantas ARQ. 05 e ELET. 01) 

 

2.11.2.2- Fios, Cabos, Quadros Elétricos, Eletrodutos e Acessórios: 

 

 Os quadros elétricos serão de embutir com porta, da marca Siemens ou similar, dotados de 
barramento trifásico e terão disjuntores gerais de proteção trifásicos de 40A. Serão 
fornecidos 2 quadros com capacidade para 12 disjuntores cada. 

 Serão utilizados fios e cabos da marca Pirelli (ou similar de qualidade igual ou superior) 
conforme descritos na planilha orçamentária deste Edital. Todos os fios e cabos serão do 
tipo anti-chama; 
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 A bitola mínima dos fios a ser utilizada será de 2,5 mm²; 

 Os eletrodutos serão de PVC marca Tigre. Será exigida a utilização de buchas e arruelas 
em todas as conexões de caixas passagem e de tomadas e interruptores;  

 Os interruptores e tomadas localizadas nas paredes serão da linha Pial Plus cor branca 
(para as tomadas serão utilizadas caixas de PVC 4 x 4” com duas tomadas cada  na cor 
vermelha 2p+t para corrente estabilizada. A  outra tomada será na cor branca do tipo 
convencional). Cada sala terá seu próprio interruptor (uma seção) e a iluminação do 
corredor será comandada por um interruptor de duas seções localizado junto a porta de  
entrada da circulação; 

 Os disjuntores serão do tipo “mini” da marca Siemens ou similar de qualidade igual ou 
superior; 

 As tomadas elétricas utilizadas nas caixas de piso devem ser homologadas pelo INMETRO, 
atendendo a NBR 6147. 

 Para efeito de dimensionamento dos circuitos de alimentação de energia estabilizada dos 
pontos deverá ser considerada uma carga de 300 VA por ponto (CPU, monitor e impressora 
jato de tinta), e não mais que 06 (seis) pontos por circuito. 

 A potência a ser considerada para as tomadas de uso geral, com exceção daquelas 
exclusivas para as impressoras laser, é de 300VA.  

 OBS1: 

 Após a assinatura do contrato, o Construtor apresentará um projeto de Instalações Elétricas 
detalhadas no qual serão aferidas as quantidades constantes da planilha de preços deste 
Edital. Caso se constate alguma diferença entre a estimativa orçada e o projeto 
apresentado, as diferenças serão pagas em função dos novos quantitativos e dos preços 
unitários contratados. 

  

 OBS2: Ver plantas ELET. 01 e ELET. 02 

 

2.11.2.3- Rede de Lógica e Telefonia: 

 

 A rede de lógica e telefonia será derivada do CPD localizado no terceiro pavimento do 
prédio  (localizado no pavimento  acima do da Sala 134-B). A interligação física entre o CPD 
a nova sala será feita através de uma eletrocalha metálica de 100 x 50 mm que será 
instalada sob o piso do CPD e daí até o teto da Sala 134-B (existe espaço sob o prédio em 
pilotis da construção existente e que permite o acesso para instalação da calha). A calha em 
questão irá ser continuada por toda a extensão do corredor da sala 134-B e a exemplo do 
descrito no item anterior de instalações elétricas será derivada para alimentação dos pontos 
de telefonia e lógica de cada sala seguindo pelo teto até as prumadas verticais que serão 
em eletroduto metálico de 1” da marca Apolo ou similar. As caixas de lógica / telefonia serão 
todas de  4x4” dotadas cada uma de um ponto RJ 45 e 1 ponto RJ 11 com espaço para 
ampliação para dois pontos de cada tipo. As caixas serão metálicas e serão utilizados 
acabamentos e acessórios da linha Pial Plus. (ver planta TEL/LOG. 01) 

    OBS: Com relação ao quantitativo de materiais de telefonia e lógica, deverão ser incluídos 
no orçamento da obra apenas as caixas, calhas e eletrocalhas metálicas. Todos os fios, 
cabos e terminais serão fornecidos e instalados  pelo IMPA após o recebimento da obra. 
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2.12 – Redes de drenagem e águas pluviais: 

 

2.12.1 - Construção da Sala 134-B: 

 Para execução da rede de drenagem de aparelhos de ar condicionado serão utilizados 
tubos e conexões de PVC soldável da marca Tigre (ou similar de qualidade e igual ou 
superior) com diâmetro de 32mm. Os drenos lançarão á água de condensação na caixa 
da águas pluviais existente no local.  O esgotamento da água do novo telhado e do 
terraço a serem construídos na cobertura do novo trecho de obra será feito através de 
tubos de PVC marca Tigre que irão ser esgotados nas caixas de passagens já existentes. 

 

2.13 - Instalações Hidráulicas e Sanitárias: 

 

2.13.1 - Construção da Sala 134-B: 

 A alimentação do ponto de água e o esgotamento da pia da copa serão feitas sob a laje de 
piso da Sala 134-B. A alimentação de água fria será feita a partir do ramal de alimentação 
do sanitário existente próximo a Sala 134-A (cerca de 30 metros do local da obra). O 
esgotamento da pia da copa será feito na mesma direção e distância,  utilizando caixa de 
passagem de gordura da cozinha do IMPA. 

 

2.14 - Ar-Condicionado: 

 

2.14.1 - Construção da Sala 134-B: 

 

 Na obra da Sala 134-B serão instalados 06 aparelhos de ar-condicionado, de 7.000 BTU’s 
tipo splits de parede (hi-wall). 

OBS: 

 Os novos aparelhos serão obrigatoriamente da mesma marca dos existentes no IMPA em 
função da logística de manutenção futura dos equipamentos. Deverão ser incluídos no preço 
da obra: a remoção dos condensadores dos aparelhos instalados na fachada da biblioteca e 
das salas do terceiro pavimento do prédio que serão afetadas pelas obras; a reinstalação 
dos referidos aparelhos e também a instalação dos novos condensadores da Sala 134-B. 
Todos os equipamentos serão localizados sob a nova sala a exemplo do que ocorre com os 
aparelhos da sala 134-A. 

 

2.15 – Acessórios:  

Na nova copa serão fornecidos e instalados pelo Construtor: uma bancada de granito amarelo Icaraí, 
dotada de cuba de aço Inox número 2, torneira, sifão, válvula de pia e rabichos cromados da marca 
Esteves, Deca ou Similar de mesma qualidade 
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6 – Arquivos Relacionados: 

 

6.1  Projetos de Arquitetura: 

 

 - Arq. 01 -   Planta de Situação 

 - Arq. 02 -   Sala 134-B – Demolir e Construir  

 - Arq. 03 -   Sala 134-B – Planta Baixa 

 - Arq. 04 -   Sala 134-B – Lay Out 

 - Arq. 05 -   Sala 134-B – Planta Refletida de Teto 

 - Arq. 06 -   Sala 134-B – Cortes em Divisórias 

 - Arq.  07 -   Sala 134-B e Ampliação Biblioteca– Corte  

 - Arq. 08 -   Ampliação Biblioteca – Demolir e Construir 

 - Arq. 09 -   Ampliação da Biblioteca – Planta Baixa 

 - Arq. 10 -   Ampliação da Biblioteca – Lay Out 

 - Arq. 11 -   Ampliação da Biblioteca – Planta Refletida de Teto 

 - Arq. 12 -   Ampliação da Biblioteca – Planta de Cobertura 

  

6.2  Ante Projeto de Instalações Prediais: 

 - Elet. 1 -   Sala 134-B – Iluminação 

 - Elet. 2 -   Sala 134-B – Tomadas 

 - Elet. 3 -   Ampliação Biblioteca – Iluminação e Tomadas 

 - Tel/Lóg 1 -   Sala 134-B – Lógica e Telefonia 

 - Dren.A.E.1 -  Sala 134-B – Drenagem/ Água/ Esgoto 

 

6.3 Projeto de Cálculo Estrutural: 

 

 - Des. DCF-001 Sala 134-B/Biblioteca – Forma Fundação 

 - Des. DCF-002 Sala 134-B/Biblioteca – Forma Cintas 

- Des. DCF-003 Sala 134-B/Biblioteca – Forma Primeiro Teto 

- Des. DCF-004 Sala 134-B/Biblioteca – Forma Cobertura 

- Des. DCF-005 Sala 134-B/Biblioteca – Forma Corte AA 

- Des. DCF-006 Sala 134-B/Biblioteca – Forma Corte BB 

- Des. DCA-001 Sala 134-B/Biblioteca – Armação Sapatas 

- Des. DCA-002 Sala 134-B/Biblioteca – Armação Quadro de Pilares 

- Des. DCA-003 Sala 134-B/Biblioteca – Armação Cintas 

- Des. DCA-004 Sala 134-B/Biblioteca – Armação Vigas 
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7- Planilha Orçamentária: 
  
Ver ANEXO 2 do EDITAL – “Planilha Orçamentária” 
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                                                                               ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS – ESTIMATIVA 
Obras de Ampliação da Biblioteca do IMPA 

                  

Obra Obra: Ampliação da Biblioteca , Construção da Sala 134-B     

Local Estrada Dona Castorina n˚ 110 - Jardim Botânico - Rio de Janeiro - RJ       

Data FEVEREIRO DE 2011       

        

ITEM DESCRIÇÃO Un. Quant.  C. UNIT.  
C. 

PARCIAL 
SUB 

TOTAL 
TOTAL 

PARCIAL 
TOTAL 
GERAL 

                  

 1.  SERVIÇOS INICIAIS           50.119,00 

                 

1.1 ART (ANOTAÇÃO DE REPONSABILIDADE TÉCNICA PELO CREA-RJ.) vb 1,00      1.000,00  1.000,00       
1.2 ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRA mês 6,00      6.000,00  36.000,00       
1.3 MOBILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E FRETES vb 1,00      1.500,00  1.500,00       
1.4 ALUGUEL E MOBILIZAÇÃO DE ANDAIMES E PLATAFORMAS vb 1,00      3.000,00  3.000,00       
1.5 LIMPEZA E RETIRADA DE COBERTURA VEGETAL vb 1,00         675,00  675,00       
1.6 SEGURO+TAXAS +LICENÇAS Vb 1,00      2.000,00  2.000,00       
1.7 BARRACÃO PARA ESCRITÓTIOS E ALMOXARIFADO m² 10,00         238,00  2.380,00       
1.8 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO mês 6,00         594,00  3.564,00       
            
2.  AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA E  CONSTRUÇÃO DA SALA 134-B              427.793,44 
            
2.1.  DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA         4.296,64   
                  
2.1.1 BIBLIOTECA 2.759,12     

2.1.1.1 DEMOLIÇÃO ALVENARIAS m³ 42,3 
  

4,26  180,20       

2.1.1.2 RETIRADA DE CARPETE m² 657,1 
  

0,76  499,40       

2.1.1.3 RETIRADA DE FORRO m² 94,3 
  

3,31  312,13       

2.1.1.4 RETIRADA DE PORTAS vb 1,0 
  

100,00  100,00       
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2.1.1.5 RETIRADA DO CONTRAPISO  m² 95,8 
  

5,05  483,79       

2.1.1.6 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO vb 1,0 
  

100,00  100,00       

2.1.1.7 DEMOLIÇÃO DE BRISES DE CONCRETO m³ 3,6 
  

301,00  1.083,60       
2.1.2 SALA 134-B 19,17     
2.1.2.1 DEMOLIÇÃO ALVENARIAS m³ 4,5             4,26  19,17       
2.1.3 TERRAÇO/ BIBLIOTECA 1.518,35     
2.1.3.1 DEMOLIÇÃO MURETA m³ 0,8           22,94  18,35       
2.1.3.2 ESCAVACÃO E RETIRADA DE TERRA vb 1,0      1.500,00  1.500,00       
                  
2.2.  ESTRUTURA E FUNDAÇÕES (sala 134-B e Ampliação da Biblioteca)         162.000,00   
2.2.1 CONCRETO + FERRO + FORMA m3 120,00      1.350,00  162.000,00       
                  
2.3.  ALVENARIAS E DIVISÓRIAS         17.037,69   
                  
2.3.1 BIBLIOTECA 1.815,44     
2.3.1.1 PAREDES DE TIJOLOS DE BARRO m² 63,3           28,68  1.815,44       
2.3.2 SALA 134-B 14.746,16     
2.3.2.1 PAREDES DE TIJOLOS DE BARRO m² 127,3           28,68  3.650,96       
2.3.2.2 PAREDES DE GESSO ACARTONADO m² 120,6           92,00  11.095,20       
2.3.3 TERRAÇO/ BIBLIOTECA 476,09     
2.3.3.1 MURETAS DE TIJOLOS DE BARRO m² 16,6           28,68  476,09       
                  
2.4.  REVESTIMENTOS         14.360,53   
                  
2.4.1 BIBLIOTECA 6.367,15     
2.4.1.1 EMBOÇO/REBOCO INTERNO m² 150,85           27,92  4.211,73       
2.4.1.2 EMBOÇO/REBOCO EXTERNO m² 77,20           27,92  2.155,42       
2.4.2 SALA 134-B 6.353,20     
2.4.2.1 EMBOÇO/REBOCO INTERNO m² 168,65           27,92  4.708,71       
2.4.2.2 EMBOÇO/REBOCO EXTERNO m² 58,90           27,92  1.644,49       
2.4.3 TERRAÇO/ BIBLIOTECA 1.640,18     
2.4.3.1 EMBOÇO/REBOCO EXTERNO m² 46,55           27,92  1.299,68       
2.4.3.2 CHAPIM SOBRE MURETA ml 22,70           15,00  340,50       
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2.5.  PAVIMENTAÇÃO         75.137,46   
                  
2.5.1 BIBLIOTECA 25.794,49     
2.5.1.1 PREPARO DE CONTRAPISO PARA CARPETE EM PLACAS m² 246,58             6,80  1.676,74       
2.5.1.2 CARPETE 8MM TIPO BUCLÊ EM PLACAS (50X50CM)  m² 246,70           94,30  23.263,81       

2.5.1.3 RODAPÉ DE MADEIRA, COM MASSA E PINTURA COR BRANCA (2CM  X 
10CM) ml 46,92           18,20  853,94       

2.5.2 SALA 134-B 16.540,87     
2.5.2.1 CONTRAPISO PARA PISO VINILICO m² 144,18           18,49  2.665,89       
2.5.2.2 PISO VINILICO EM MANTA m² 144,18           75,09  10.826,48       

2.5.2.3 RODAPÉ DE MADEIRA, COM MASSA E PINTURA COR BRANCA (2CM  X 
10CM) ml 167,50           18,20  3.048,50       

2.5.3 TERRAÇO/ BIBLIOTECA 32.802,10     
2.5.3.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA ASFALTICA m² 108,6         131,44  14.274,38       
2.5.3.2 PISO CIMENTADO EM PLACAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO  m² 86,05           28,00  2.409,40       
2.5.3.3 RÉGUAS DE MADEIRA (7X2CM) APARELHADAS m² 86,05         180,00  15.489,00       
2.5.3.4 RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (2CM  X 20CM) ml 22,54           27,92  629,32       
                  
2.6.  ESQUADRIAS         21.384,76   
                  
2.6.1 BIBLIOTECA 1.358,56     
2.6.1.1 REINSTALAÇÃO DE JANELAS ALUMÍNIO COM VIDRO INCOLOR 6MM m² 59,56           22,81  1.358,56       
2.6.2 SALA 134-B 20.026,20     

2.6.2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS JANELAS DE ALUMINIO 
C/VIDRO m² 25,40         263,00  6.680,20       

2.6.2.2 FORNECIMENTO E INSTAL. DE ESQ. INT. DE ALUMINIO C/VIDRO DUPLO 
6MM  m² 26,50         164,00  4.346,00       

2.6.2.3 FORNECIMENTO E INSTAL. DE PORTAS  0,80 X  2,10 m und 12,00         650,00  7.800,00       
2.6.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORTA 1,20 X 2.10 m und 1,00      1.200,00  1.200,00       
                  
2.7.  TETOS E FORROS         25.018,33   
                  
2.7.1 BIBLIOTECA 17.260,38     
2.7.1.1 FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS 62,5 X 62,5 CM m² 221,49           62,00  13.732,38       
2.7.1.2 TABEIRA EM GESSO  ACARTONADO LISO m² 24,00           42,00  1.008,00       
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2.7.1.3 SANCA EM GESSO ACARTONADO LISO ml 60,00           42,00  2.520,00       
2.7.2 SALA 134-B 7.757,95     
2.7.2.1 FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS 62,5 X 62,5 CM m² 52,35           65,00  3.402,75       
2.7.2.2 FORRO ACUSTICO EM PLACAS REMOVIVEIS 125 X 62,5 CM m² 19,22           65,00  1.249,30       
2.7.2.3 TABEIRA EM GESSO ACARTONADO LISO m² 73,95           42,00  3.105,90       
                  
2.8.  PINTURA         11.964,61   
                  
2.8.1 BIBLIOTECA 4.943,06     
2.8.1.1 PINTURA PAREDE INTERNA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA  m² 150,84           21,97  3.313,95       
2.8.1.2 PINTURA INTERNA TABEIRA TETO COM TINTA PVA SOBRE MASSA CORRIDA  m² 24,00           20,95  502,80       

2.8.1.3 PINTURA PAREDE EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA 
(CADA DEMÃO) m² 58,90           12,72  749,21       

2.8.1.4 PINTURA INTERNA SANCA  COM TINTA PVA SOBRE MASSA CORRIDA  m² 18,00           20,95  377,10       
2.8.2 SALA 134-B 6.236,47     
2.8.2.1 PINTURA PAREDE INTERNA COM TINTA ACRÍLICA SOBRE MASSA CORRIDA  m² 168,65           21,97  3.705,24       
2.8.2.2 PINTURA INTERNA TABEIRA TETO COM TINTA PVA SOBRE MASSA CORRIDA  m² 73,95           20,95  1.549,25       
2.8.2.3 PINTURA PAREDE EXTERNA COM TINTA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA  m² 77,20           12,72  981,98       
2.8.3 TERRAÇO/ BIBLIOTECA 785,08     

2.8.3.1 PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA ÁREAS EXTERNAS (CADA 
DEMÃO) m² 46,54           12,72  591,99       

2.8.3.2 PINTURA RODAPÉ DE ARGAMASSA DE CIMENTO PINTADO (2CM  X 
20CM) m² 4,96           12,72  63,09       

2.8.3.3 PINTURA CHAPIM DA MURETA m² 10,22           12,72  130,00       
                  
2.9.  PASTILHAS         1.334,96   
                  
2.9.1 SALA 134-B 1.334,96     
2.9.1.1 PASTILHAS DE VIDRO (2,0X2,0CM) DA MARCA VETRICOLOR NA COPA m² 16,28           82,00  1.334,96       
                  
2.10.  TELHADO (obra biblioteca e sala 134-B)           12.213,52   
                  
2.10.1 TELHAS DE BARRO TIPO COLONIAL = EXISTENTES (inclui madeiramento) m² 99,8         122,38  12.213,52 12.213,52     
                  
2.11.  INSTALAÇOES ELÉTRICAS E DE LÓGICA         31.919,94   
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2.11.1 BIBLIOTECA 10.656,90     
2.11.1.1 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC vb 1,00         500,00  500,00       
2.11.1.2 INSTALAÇÃO DE CAIXA EM PVC TIPO OCTOGONAL vb 1,00           50,00  50,00       
2.11.1.3 INSTALAÇÃO DE CAIXA EM PVC TIPO 3"x3" FM vb 1,00           15,00  15,00       
2.11.1.4 INSTALAÇÃO DE CAIXA EM PVC TIPO RETANGULAR 4"X2" FM vb 1,00             5,00  5,00       
2.11.1.5 INSTALAÇÃO DE CAIXA EM PVC TIPO RETANGULAR 4"X4" FM vb 1,00             5,00  5,00       
2.11.1.6 BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO SILÍCIO  vb 1,00           70,00  70,00       
2.11.1.7 TOMADA 2P +T/10A UNIVERSAL COM PLACA 4X2 BRANCA und 5,00           47,20  236,00       
2.11.1.8 TOMADA 3P/20A NEMA FUNDO PRETO COM PLACA 4X2 BRANCA und 3,00           16,30  48,90       
2.11.1.9 LUMINÁRIA QUADRADA EM ALUMÍNIO COM PINT. ELETROSTÁTICA 

EMBUTIDA EM FORRO DE GESSO PARA 4 LÂMPADAS FLUORESC. DE 16W und 
35,00         180,00  6.300,00 

    
  

2.11.1.10 FIO COM ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 450/750V, ANTI-CHAMA, 
SEÇÃO DE 2,5MM² ml 

500,00             1,96  980,00 
    

  
2.11.1.11 CABO UNIPOLAR COM  ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 450/750V, 

SEÇÃO DE 6,0MM² ml 
240,00             8,80  2.112,00 

    
  

2.11.1.12 DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO MINI 380/220V DE 40A und 1,00           67,00  67,00       
2.11.1.13 DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO MINI 20A/220V  und 4,00           67,00  268,00       
                  
2.11.2 SALA 134-B 21.263,04     
2.11.2.1 INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO  vb 1,00      3.000,00  3.000,00       
2.11.2.2 INSTALAÇÃO DE CAIXAS / BUCHAS E ARRUELAS DE ALUMÍNIO vb 1,00         450,00  450,00       
2.11.2.3 INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO 4X2 NA COR BRANCA und 2,00           11,53  23,06       
2.11.2.4 TOMADA 2P +T/10A UNIVERSAL COM PLACA 4X2 BRANCA und 16,00           47,21  

  
755,36        

2.11.2.5 TOMADA 2P +T/10A UNIVERSAL COM PLACA 4X4 BRANCA und 66,00           47,21  
  

3.115,86        
2.11.2.6 LUMINÁRIA CILÍNDRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 2 LÂMPADAS 

FLUORESC. DE 18W E REATOR ELETR. DE 110V/60HZ und 47,00           90,00  
  

4.230,00        
2.11.2.7 LUMINÁRIA CILÍNDRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PARA 1 LÂMPADA 

FLUORESC. DE 18W E REATOR ELETR. DE 110V/60HZ und 
13,00           75,00  

  
975,00  

    
  

2.11.2.8 ELETROCLAHA PERFURADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
(DIM.100X50MM) COM CONEXÕES E ACESSÓRIOS und 

70,00           54,78  
  

3.834,60  
    

  
2.11.2.9 FIO COM ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 450/750V, ANTI-CHAMA, 

SEÇÃO DE 2,5MM² ml 
600,00             1,96  

  
1.176,00  

    
  

2.11.2.10 FIO COM ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 450/750V, ANTI-CHAMA, 
SEÇÃO DE 4,0MM² ml 

200,00             1,94  
  

388,00  
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2.11.2.11 CABO UNIPOLAR COM  ISOLAMENTO EM PVC, TENSÃO 450/750V, 
SEÇÃO DE 6,0MM² ml 

200,00             4,52  904,00 
    

  
2.11.2.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA EMBUTIR 220/220V PARA DISJUNTOR 

GERAL E DISJUNTORES PARCIAIS(12) und 
2,00         326,28  652,56 

    
  

2.11.2.13 DISJUNTOR TRIFÁSICO TIPO MINI 380/220V DE 40A und 13,00           67,00  871,00       
2.11.2.14 DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO MINI 30A/220V und 1,00           67,00  67,00       
2.11.2.15 DISJUNTOR BIPOLAR PADRÃO MINI 20A/220V und 3,00           67,00  201,00       
2.11.2.16 DISJUNTOR UNIPOLR PADRÃO MINI 20A/220V und 10,00           11,96  119,60       
2.11.2.17 REVISÀO DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES vb 1,00         500,00  500,00       
                  
2.12.  REDES DE DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS         3.000,00   
                  
2.12.1 SALA 134-B 3.000,00     
2.12.1.1 REDE DE DRENO PARA SPLIT'S vb 1,00      1.500,00  1.500,00       
2.12.1.2 REDE DE ÁGUAS PLIVIAIS vb 1,00      1.500,00  1.500,00       
                  
2.13.  INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS         2.000,00   
                  
2.13.1 SALA 134-B 2.000,00     
2.13.1.1  INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  P/A PIA DA COPA vb 1,00         500,00  500,00       
2.13.1.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO DA PIA DA COPA vb 1,00      1.500,00  1.500,00       
                  
2.14.  AR CONDICIONADO (INSTALAÇÃO) 0,20         18.600,00   
                  
2.14.1 SALA 134-B 18.600,00     
2.14.1.1 Split 7.000 BTU's und 6,0         800,00  4.800,00       
2.14.1.2 Split 9.000 BTU's und 6,0         800,00  4.800,00       

2.14.1.3 RETIRADA E REMANEJAMENTO DOS CONDENSADORES DA ATUAL 
BIBLIOTECA und 6,0      1.500,00  9.000,00       

                  
2.15.  BANCADAS, LOUÇAS E METAIS #REF!         525,00   
                  
2.15.1 SALA 134-B 525,00     
2.15.1.1 BANCADA EM GRANITO COPA vb 1,0         300,00  300,00       
2.15.1.2 CUBA INOX COM VÁLVULA und 1,0           60,00  60,00       



39 
 

2.15.1.3 TORNEIRA und 1,0           90,00  90,00       
2.15.1.2 SIFÃO und 1,0           50,00  50,00       
2.15.1.2 RABICHO und 1,0           25,00  25,00       
                  
2.16.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES (obras Biblioteca e Sala 134-B)         27.000,00   
                  
2.16.1 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA mês 6,00      1.000,00  6.000,00       

2.16.2 RETIRADA DO ENTULHO mês 6,00      1.500,00  
  

9.000,00        

2.16.3 TRANSPORTE HORIZONTAL E MATERIAL DE MATERIAL mês 6,00      2.000,00  
  

12.000,00        
            
3. TOTAL PARCIAL             477.912,44 
                  

4. B.D.I ( Benefícios e despesas indiretas) + Impostos 20% DO ITEM 
3 

            
0,20                         

95.582,49  
                  

5. TOTAL                            
573.494,93   
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                                                                 ANEXO III 
 
 

    (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2011 
 

PROCESSO Nº XX/2011 
 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CARTA-PROPOSTA 

 
À 
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA 

At. Divisão de Material e Patrimônio 

Referência: Tomada de Preços nº  XX/2011 
  
 
Prezados Senhores, 

A empresa ................. (Nome da proponente), vem por meio de seu(s) representante(s) legal(ais), 
apresentar sua proposta comercial referente a  Tomada de Preços no XX/2011, cujo objeto é a “Reforma 
e Ampliação da Biblioteca do prédio sede do IMPA’’. 
 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Considerando as demais condições estabelecidas no referido edital e seus anexos, propomos o que se 
segue: 

ITEM(s) 00 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ xxxxxxxxx ( xxxxxxxxxxxxxxx ) 
 

Informamos que nossa empresa possui recursos humanos, técnicos e materiais compatíveis com as 
necessidades estabelecidas no Edital. 
Informamos também conhecer e concordar com todas as exigências e condições estabelecidas no 
Edital de Tomada de Preços no XX/2011 e documentos nele referenciados. 
 

Cidade – UF, 
 

Atenciosamente, 

 

_________________________ 

(nome, cargo, assinatura e CPF do representante legal da empresa). 
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                                                                   ANEXO IV        
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº xx/2011 
 

PROCESSO Nº XX/2011 
 
 

 

 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
 

O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser definido pelo próprio licitante e aprovado pelo IMPA 
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                                                                   ANEXO V 
 
 
                                                            PLANTAS 1 (em zip) 
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                                                                    ANEXO VI 
 
 

PLANTA 2 (em zip) 
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                                                                 ANEXO VII 
 
                                                      (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2011 
 

PROCESSO Nº XX/2011 
 
 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a)__________________, portador (a) do RG 
nº________________ e do CPF nº_____________________, a participar da licitação instaurada 
pela Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, na modalidade 
Tomada de Preços nº XX/2011, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe(s) poderes 
para pronunciar(em)-se em nome da empresa __________________________, bem como 
formular propostas, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame. 
 
 

Cidade - UF, 
 
 
 
 

________________________________________ 
Representante Legal 
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              ANEXO VIII 
           
                                                               
           

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA-OS 

 

Tomada de Preços nº xx/2011 

 

Processo nº xx/2011 

 

          Declaração de Vistoria 

 

Declaramos, para fins de participação no Processo Licitatório nº xx/2011, tendo por finalidade a 

contratação de empresa especializada para realização da “Reforma e Ampliação da Biblioteca do prédio 

sede do IMPA’’. , com Fornecimento de Equipamentos e materiais, que o(a) Sr(a) (nome completo), 

inscrito(a) no CREA sob o nº  xxxxx/UF, responsável técnico da empresa (razão social completa da 

empresa), CNPJ/MF nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx, visitou o local da realização da obra, nas dependências da 

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, para efeito de atestar o 

prévio conhecimento e inteirar-se de todos os aspectos e características peculiares ao local onde serão 

executados os serviços. 

 

Cidade – UF,  

 

 

_________________________________ 
Representante do IMPA-OS 

CPF/MF  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                  ANEXO IX 
 
              
                           DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENORES 
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2011 
 

PROCESSO Nº XX/2011 
 

 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTº 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 

 
              (Razão Social da LICITANTE)        , inscrita no CNPJ sob o nº                      , sediada na  

(endereço completo)              , declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do 

artigo 7° da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1° da Lei n° 9.854, de 27 de 

outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

                       Cidade – UF, 

 
 
 

____________________________________ 
(Nome e assinatura do Declarante) 

(número e CPF Declarante) 
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                                                                        ANEXO X 
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº XX/2011 
 

PROCESSO Nº  XX/2011 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 
(Identificação completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item 
(completar) do Edital do pregão em referência, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de maneira 
independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de 
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e 
 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 
 

Cidade – UF, 
 
 

________________________________________________________ 
(representante legal do licitante, com identificação completa) 
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                                                                         ANEXO XI 
 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2011 

 
PROCESSO Nº  25/2011 

 
                                     
                                                    
                                                           MINUTA CONTRATO 

                                        
 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE 
MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA E A EMPRESA XXXX, NA 
FORMA ABAIXO: 

 
 
 

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA – IMPA, 
Organização Social, qualificada pelo Decreto nº 3.605 de 20/09/2000, registrada no Cartório de 
registro Civil de Pessoa Jurídica sob a matrícula nº 177819 do Livro nº A-43, datada de 
21/08/2000, com sede na Estrada Dona Castorina nº 110, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460-320, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.447.568/0001-43, neste ato representada por seu Diretor Geral, 
Prof. Dr. César Leopoldo Camacho Manco, brasileiro naturalizado, casado, Matemático, portador 
da carteira de identidade nº 02871412-9, expedida pelo IFP/RJ em 03/08/1992, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 290.266.957-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro e por seu 
Diretor Adjunto, Prof. Dr. Claudio Landim, brasileiro, divorciado, Matemático, portador da Carteira 
de Identidade nº 06264820-9, expedida pelo IFP/RJ em 24/04/1986, inscrito no CPF/MF sob o nº 
825.738.597-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, doravante denominada 
Contratante e XXXX (razão social da empresa), pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na XXXX (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, portadora da Inscrição 
Municipal nº XXXX, neste ato representada por seu (indicar cargo), Sr. XXXX (nome e qualificação 
completa), portador da carteira de identidade nº XXXX, expedida pelo XXXX, inscrito no CPF/MF 
sob o nº XXXX, doravante denominada Contratada, em face da adjudicação efetuada na Tomada 
de Preços nº 02/2011, do Processo nº 25/2011, consoante as disposições da lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e do Decreto nº 6.204 de 05 de 
setembro de 2007, resolvem firmar o presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:  
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CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 
 
1.1 Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de obras de reforma e ampliação da 

biblioteca do prédio sede do IMPA,  situado na Estrada Dona Castorina nº 110, Jardim 
Botânico, Rio de Janeiro, RJ, nos termos descritos no Anexo I – Memorial Descritivo, parte 
integrante do presente instrumento para todos os efeitos legais e de Direito, 
independentemente de transcrição.  

 
1.2  O presente contrato poderá ser objeto de aditamento, mediante instrumento específico e que 

não importe em alteração de seu objeto contratual, devendo ser assinados pelos 
representantes legais das Partes, observados os limites e as formalidades legais. 

 
 
CLAUSULA SEGUNDA – PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
2.1 O presente contrato vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da data de sua 

assinatura, excluindo-se 15 (quinze) dias de interrupção total das obras, no mês de julho, no 
período de 16 a 31, com retomada das obras no dia 1º de agosto. 

 
2.2  Este prazo é entendido como necessário para a execução total das obras e/ou dos serviços, 

podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo. 
 
2.3 A CONTRATADA se obriga à observância do cronograma físico, que será rubricado pelas 

Partes, ficando ressalvados os motivos de caso fortuito e de força maior comunicados na 
época própria e devidamente comprovados pelo Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização 
de Contratos do IMPA. 
 
2.3.1 Ocorrendo a hipótese de interrupção das obras e/ou dos serviços por motivo de força 

maior, caberá a CONTRATADA comunicar seus motivos ao Núcleo de 
Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA, por escrito e apresentando 
detalhada exposição de motivos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o 
evento, justificando a necessidade de prorrogação e indicando prazo necessário para 
restabelecimento da rotina de trabalho. 

 
2.3.2 Excluem-se do prazo total os dias em que, por motivo devidamente comprovado e 

aceito pelo Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA, 
houver interrupção dos serviços, considerando-se como infração contratual, para 
todos os efeitos, não só o retardamento de sua execução, como também sua 
paralisação injustificada, por mais de 03 (três) dias consecutivos, ou de 05 (cinco) 
dias alternados. 

 
 

CLAUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO: 
 
3.1 Constituem partes integrantes do presente contrato, como se neste estivessem transcritos, 

os seguintes documentos, cujo teor as Partes declaram ter pleno conhecimento: 
 

 DESCRIÇÂO 
Anexo I MEMORIAL DESCRITIVO 
Anexo II PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
Anexo III CARTA PROPOSTA 
Anexo IV CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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3.2 Os documentos referidos nesta cláusula são considerados suficientes para, em complemento 

a este contrato, definir a sua intenção e, desta forma, reger sua execução dentro dos 
padrões de excelência da técnica atual. 

 
3.3 Em caso de conflito entre as estipulações ou obrigações constantes deste instrumento, fica 

desde logo estabelecido que prevalecerão sempre aquelas contidas no Anexo I – Memorial 
Descritivo e no respectivo Edital de Licitação. 

 
 

CLAUSULA QUARTA – FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
4.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados, obedecendo aos projetos, 

especificações e demais documentos integrantes do presente instrumento, bem como aos 
padrões de qualidade, resistência e segurança, que se encontram estabelecidos nas normas 
recomendadas ou aprovados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e, na 
sua falta, pelas normas usuais indicadas pela boa técnica. 

 
4.1.1 Deverão ser obedecidas as recomendações adicionais às normas ditadas pelos 

fabricantes dos materiais a serem utilizados, referentes à execução dos serviços, 
bem como exigências conhecidas até a data do presente contrato, correndo sempre 
os ônus decorrentes por conta da CONTRATADA. 

 
4.2  A CONTRATADA deverá entregar ao IMPA o documento ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica), emitida pelo CREA/RJ referente ao presente instrumento, no 
prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste; 

 
4.3  Os serviços executados com falhas, defeitos, erros ou quaisquer irregularidades ou vícios 

deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, os quais deverão ser desmanchados e refeitos 
sem qualquer ônus para o IMPA. 

 
4.3.1 A CONTRATADA deverá iniciar as medidas saneadora no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, contadas do recebimento da comunicação do “Fiscal de Obra” do IMPA, 
conforme disposto na cláusula sétima. 

 
4.3.2 No caso de demora ou recusa na execução das providências solicitadas, poderá o 

IMPA conferir a outrem a execução dos reparos e descontar o valor despendido 
nestes reparos dos créditos da CONTRATADA. 

 
4.4  Os funcionários e/ou prestadores de serviços da CONTRATADA deverão estar devidamente 

uniformizados, bem como utilizar durante os serviços os equipamentos de proteção 
individual e portar crachá de identificação de modo visível. 

 
4.5 Cabe a CONTRATADA fiscalizar e responder sobre o bom comportamento de seu pessoal no 

recinto da obra, obrigando-se a afastar qualquer empregado, empregado de eventuais 
subempreiteiras ou os próprios subempreiteiros  sob sua responsabilidade, cuja presença na 
obra seja considerada como inconveniente pelo IMPA. 

 
4.6 Todos os equipamentos, acessórios e ferramentas necessários à perfeita execução da obra e 

dos serviços serão providenciados e fornecidos pela CONTRATADA, em perfeitas 
condições de funcionamento e sem qualquer ônus para o IMPA. 
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4.7  A CONTRATADA deverá providenciar a inscrição da obra no INSS, logo ao seu início, 
fazendo os respectivos recolhimentos mensais sob a matrícula desta inscrição e 
providenciar para que todos os empreiteiros  recolham as contribuições referentes à obra 
sob a mesma matrícula. 

 
4.8  A CONTRATADA deverá informar por escrito à Coordenação de Administração do IMPA 

sobre todos os serviços envolvendo áreas monitoradas. 
 
4.9  Na hipótese de necessidade de serviços complementares e que se façam necessários à 

conclusão da obra, quais sejam, de alvenaria, lajes de concreto, guarnições, painéis e 
demais elementos, a CONTRATADA deverá apresentar a previsão discriminada de gastos 
para aprovação do IMPA. 

 
4.9.1 As eventuais modificações no projeto ou nas especificações que forem determinadas 

pelo IMPA e que impliquem em alterações de preço e de prazo, serão objeto de 
ajustes prévios e específicos entre as Partes, em cada caso. 

 
4.10  A CONTRATADA fornecerá todo o material, mão-de-obra e ferramentas necessárias, 

para a instalação e execução dos serviços, bem como banheiros químicos, andaimes, 
betoneiras, guinchos e demais equipamentos necessários à obtenção do objeto deste 
Contrato, ficando responsável pela sua guarda e transporte. 

 
4.10.1Serão aceitos apenas os materiais descritos no Anexo I – Memorial Descritivo com a 

sua devida referência, compatíveis com a aplicação a que se destinam, sendo 
recusados pelo IMPA os que não atenderem as especificações. 

 
4.10.2 A similaridade dos produtos a serem utilizados só poderá ser aceita, mediante 

aprovação por escrito do “Fiscal de Obra” do IMPA, conforme disposto na cláusula 
sétima, considerando a apresentação de documentação técnica para análise. 

 
4.11   Existindo dúvidas de interpretações a respeito da execução de determinado serviço 

constante do projeto ou do Memorial Descritivo, deverá prevalecer a execução de 
serviços de acabamento superior. 

 
4.12    Caberá a CONTRATADA a desmontagem e remoção de todos os equipamentos e 

materiais não aproveitados ou utilizados na execução dos serviços, bem como a entrega 
do local da obra completamente limpo e desimpedido de todo e qualquer entulho ou 
resíduo. 

 
4.13   A CONTRATADA deverá submeter à apreciação do “Fiscal de Obra” do IMPA, conforme 

disposto na cláusula sétima, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as amostras e/ou 
os catálogos dos materiais que venham a ser utilizados em substituição aos 
especificados para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura 
executados. 

 
 
CLAUSULA QUINTA –RESPONSABILIDADE CIVIL E SEGURO CONTRA RISCOS: 
 
5.1 Correrão, exclusivamente por conta da CONTRATADA as conseqüências de: 
   
a) Negligência, imperícia ou imprudência; 
 
b) Imperfeição ou insegurança na obra; 
c) Falta de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do presente contrato, 

na forma do disposto no Código Civil Brasileiro; 
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d) Infrações relativas ao direito da propriedade industrial; 
 

 
e) Furto, roubo, perda, deterioração ou avaria de materiais ou equipamentos usados na 

execução dos serviços; 
 
f) Ato ilícito praticado por prepostos seus, seus empregados ou terceiros; 

 
g) Acidentes na obra em dependência dela de qualquer natureza com materiais, 

aparelhagem ou equipamentos, empregados da CONTRATADA ou de seu pessoal 
contratado; 

 
h) Danos e avarias causados a serviços já realizados. 

 
 

5.2 Fica convencionado que a CONTRATADA dará a garantia de cinco anos para a estrutura 
do prédio e de dois anos para demais serviços por ela executados, desde que 
comprovadamente os vícios sejam decorrentes da má execução dos serviços, nos termos 
previstos no Código Civil Brasileiro. 

 
5.2.1 Durante este período, a CONTRATADA dará a garantia de cinco anos para a 

estrutura do prédio e de dois anos para demais serviços por ela executados, desde 
que comprovadamente os vícios sejam decorrentes da má execução dos serviços, 
nos termos previstos no Código Civil Brasileiro. 

 
5.2.2 Durante este período, a CONTRATADA compromete-se a reparar ou a refazer 

imediatamente qualquer trabalho que apresentar defeito advindo da má qualidade 
dos materiais ou da má execução dos serviços. 

 
5.3 A CONTRATADA deverá efetuar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

de assinatura deste contrato, seguros que cubram riscos de incêndio, danos materiais e 
de responsabilidade civil, pelo período de duração da execução da obra, com seguradora 
idônea, cabendo, até a data de sua aceitação definitiva, ressarcir ao IMPA de qualquer 
dano ou prejuízo causado por si, seus empregados, prepostos, subempreiteiros ou outros. 

 
 

5.3.1 Caberá também a CONTRATADA a responsabilidade pelo seguro de sua mão-de-
obra utilizada nos serviços por ela fornecida e dos equipamentos de sua 
propriedade, obrigando-se a exibir a competente apólice ao do “Fiscal de Obra” do 
IMPA, que trata a cláusula sétima. 

 
5.4 A cópia das respectivas apólices, nas quais conste como beneficiário o IMPA deverá ser 

enviada no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da assinatura do presente contrato. 
 
5.5 Ultrapassado o prazo de 20 (vinte) dias sem que se tenha a CONTRATADA efetuado os 

seguros referidos no parágrafo anterior, poderá o IMPA providenciar a efetivação dos 
mesmos, descontando o valor dos prêmios respectivos dos créditos da CONTRATADA. 
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CLAUSULA SEXTA – MÃO-DE-OBRA FORNECIDA: 
 
6.1  A CONTRATADA é responsável direta pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais, resultantes direta ou indiretamente, da execução do presente 
contrato. 

 
6.1.1 A inadimplência da CONTRATADA decorrente do não recolhimento dos encargos 

especificados no caput desta cláusula, não transfere ao IMPA a responsabilidade por 
seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação 
do resultado alcançado. 

 
6.2      O pessoal que a CONTRATADA empregar para a execução dos serviços ora avençados 

será de sua única e exclusiva responsabilidade, não ensejando qualquer vínculo 
empregatício com o IMPA. 

 
6.3   Na hipótese de condenação do IMPA em demandas judiciais referentes às questões 

trabalhistas relacionadas com a mão-de-obra empregada pela CONTRATADA, fica esta 
obrigada a ressarci-la de quaisquer despesas que, porventura, vier a ser determinado a 
pagar. 

 
CLAUSULA SÉTIMA – FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E GESTÃO DO CONTRATO: 
 
7.1  A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada por profissional indicado pelo 

IMPA, através da Coordenação de Administração, denominado “Fiscal de Obra”, ficando 
o Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA responsável pelo 
acompanhamento dos procedimentos contratuais. 

 
7.2  O “Fiscal de Obra” acima mencionado anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução dos serviços, sendo-lhes assegurada à prerrogativa de: 
 
a)  Solicitar à CONTRATADA, através de seus prepostos, todas as providências necessárias 

ao bom andamento dos serviços; 
 
b)  Determinar a correção e emitir pareceres relativos à execução dos serviços que 

apresentarem irregularidades ou falhas; 
 
c)  Informar ao Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos sobre as 

providências tomadas para a correção das irregularidades ou falhas apontadas. 
 
 
7.3  É assegurada ao representante do Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de 

Contratos do IMPA as seguintes prerrogativas: 
 
a)  Fiscalizar a execução do presente contrato, de modo que sejam cumpridas integralmente 

as condições constantes de suas cláusulas; 
  
b)  Determinar o que for necessário à regularização de falhas verificadas; 
 
c)  Sustar os pagamentos das faturas no caso de inobservância ou descumprimento das 

ocorrências comunicadas. 
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7.4  A fiscalização exercida pelo IMPA não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual, bem como a 
responsabilidade pelos danos causados ao IMPA ou a terceiros, resultantes de ação ou 
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos ou 
decorrentes da execução do objeto deste contrato. 

 
7.5  A CONTRATADA fornecerá um engenheiro proveniente de seu Quadro de Pessoal fixo, 

que ficará responsável pelo perfeito acompanhamento dos serviços. 
 
 
CLAUSULA OITAVA – REMUNERAÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
8.1  O IMPA pagará pelos serviços prestados, a remuneração global correspondente a R$ 

xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx), que será quitada de acordo com o cronograma físico-
financeiro e proporcionalmente às parcelas de obras e serviços efetivamente executados. 

 
8.2  Estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas à execução da obra, sejam 

materiais, mão-de-obra e equipamentos no preço global estipulado nesta cláusula, assim 
como os tributos (impostos, taxas, emolumentos relativos a construção, contribuições 
fiscais e parafiscais, previdência social), os quais são de única e exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, mesmo aqueles aqui não explicitados. 

 
8.3  Deverá ser emitido pela CONTRATADA um relatório de Atividades sucinto sobre a 

execução dos serviços, que deverá ser devidamente rubricado pelo seu engenheiro 
responsável pelas obras e/ou serviços e pelo Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização 
de Contratos do IMPA. Este Relatório será utilizado como fundamento para emissão do 
documento fiscal de cobrança. 

 
8.4  O documento fiscal de cobrança deverá ser apresentado em 03 (três) vias, no máximo 

até o dia 30 (trinta) de cada mês, devidamente regularizado no seu aspecto formal e nas 
suas implicações fiscais. Deverá estar acompanhado das cópias relativas ao mês 
imediatamente  anterior das guias de pagamento do INSS e de recolhimento do FGTS, 
referentes ao pessoal atuante nos serviços e/ou obras. 

 
8.5  O Núcleo de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal para aprová-lo ou 
rejeitá-lo. 

 
8.6  O pagamento do documento fiscal de cobrança poderá ser sustado, no todo ou em parte, 

no caso de: 
 
a)  Execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
 
b)  Descumprimento de solicitações efetuadas pelo “Fiscal de Obra”   do IMPA; 
 
c)  Existência de débito de qualquer natureza com o IMPA. 
 
8.7 O documento fiscal não aprovado pelo IMPA será devolvido à CONTRATADA para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se os 
prazos estabelecidos para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 

 
 8.7.1  Em hipótese alguma a devolução do documento fiscal não aprovado pelo Núcleo 

de Acompanhamento e Fiscalização de Contratos do IMPA servirá de pretexto para que a 
CONTRATADA suspenda a execução dos serviços. 
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8.8  O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos, a contar da 
data da aprovação do documento fiscal, através de depósito na conta-corrente da 
CONTRATADA, devendo ela, para esse efeito, notificar formalmente ao IMPA os dados 
correspondentes. 

 
8.9  O pagamento da fatura não isentará a CONTRATADA das responsabilidades 

decorrentes deste contrato e pela execução dos serviços respectivos, quaisquer que 
forem, nem implicará na aceitação dos serviços executados, total ou parcialmente. 

 
8.10  Não serão aceitas pelo IMPA quitações dadas pela CONTRATADA com reservas, 

ressalvas ou condições correndo por conta da mesma todas as despesas, ônus ou 
encargos do não recebimento, por falta de quitação adequada. 

 
 
CLAUSULA NONA – REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
9.1  O preço global estabelecido no presente contrato permanecerá fixo e irreajustável. 
 
9.2  Somente nas hipóteses de alteração, criação ou extinção de tributos ou encargos legais 

durante o período de vigência do presente contrato, de comprovada repercussão nos 
preços contratados, implicarão na revisão destes, conforme o caso, para mais ou para 
menos, devendo a CONTRATADA apresentar memorial descritivo e fundamentado dos 
motivos ensejadores do pedido de revisão. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRESTAÇÃO DE GARANTIA LEGAL:  

 
10.1  Para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas e nos termos fixados no edital 

de licitação acima mencionado, a CONTRATADA presta neste ato a garantia no valor de 
R$ xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), correspondente à 5% (cinco por 
cento), do valor total deste contrato, sob a modalidade de xxxxxxxxxxx.  

 
10.2  O IMPA fica autorizado a utilizar a garantia para corrigir irregularidades ou falhas na 

execução dos serviços ou para reparar danos decorrentes de ação ou omissão da 
CONTRATADA ou de seus prepostos, ou ainda, para aplicação de multas.  

 
10.3  Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, ou reduzido em 

termos reais por desvalorização da moeda, de forma que não mais represente 5% (cinco 
por cento) do valor do contrato, a CONTRATADA se obriga a restabelecer o valor real da 
garantia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que para 
tanto for notificado pelo IMPA.  

 
10.4  O valor da garantia será retido integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de 

rescisão por culpa da CONTRATADA, ou de reparação por perdas e danos, sem prejuízo 
das sanções cabíveis.  

 
10.5  O valor da garantia será liberado pelo IMPA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do 

término do contrato e após aceitação total da obra, devendo ter sido cumpridas todas as 
obrigações contratuais devidas pela CONTRATADA.  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:  

 
Na execução do objeto do presente contrato, envidará a CONTRATADA todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe forem confiados, 
obrigando-se ainda a:  
 
a)  Manter no canteiro de obras equipe técnica sob a direção de engenheiro responsável 

pela execução;  
 
b)  Atender, com diligência possível, as determinações da Coordenação de Administração e 

da Fiscalização do IMPA, adotando todas as providências necessárias à regularização de 
faltas e irregularidades verificadas;  

 
c)  Reparar, com a presteza possível, os danos causados por seus empregados ao IMPA ou 

a terceiros;  
 
d)  Indenizar ao IMPA pelos danos causados as instalações, móveis, utensílios, 

equipamentos, ficando o IMPA desde já autorizado a descontar o valor correspondente 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA;  

 
e)  Fiscalizar a carga e descarga, receber, conferir, atestar a qualidade e condições, 

armazenar, guardar, proteger e controlar a aplicação dos materiais, equipamentos, 
máquinas, peças, ferramentas e tudo o que for ou vier a ser utilizado na execução da 
obra e dos serviços, responsabilizando-se por qualquer dano ou desvio;  

 
f)  Rejeitar e providenciar a pronta remoção de todo material que for considerado condenado 

ou estiver em desacordo com as especificações e/ou projetos fornecidos pelo IMPA;  
 
g)  Manter na obra um "Livro de Ocorrências" onde serão lançados os fatos dignos de 

registro, especialmente a data da execução das etapas de serviço, para todo e qualquer 
fim.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DO IMPA:  
 

Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao IMPA:  
 
a)  Responsabilizar-se pelas despesas da CONTRATADA, decorrentes da paralisação dos 

trabalhos por sua determinação ou responsabilidade, sem culpa da CONTRATADA e 
devidamente comprovada.  

 
b)  Comunicar à CONTRATADA, imediatamente após o seu recebimento, qualquer 

reclamação, interpelação ou ação de terceiros, que de alguma forma possam implicar em 
responsabilidade da mesma.  

 
c)  Comunicar à CONTRATADA sobre quaisquer irregularidades observadas durante a 

execução dos serviços, de modo que providências urgentes sejam tomadas, visando à 
correção imediata.  

 
d)  Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de 

qualidade dos serviços.  
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e)  Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento 
das obrigações decorrentes do presente contrato.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO:  
 
13.1  Sem prejuízo das disposições dos arts. 86 a 88 da ·Lei nº 8.666/93, havendo 

irregularidades na execução do objeto, em que o IMPA não der causa, ficará a 
CONTRATADA sujeita às penalidades, garantida a prévia defesa, de acordo com os 
seguintes critérios:  

 
a)  Pelo atraso no início da execução dos serviços: multa equivalente a 1% (um por cento) 

do valor global contratado, por dia de atraso, admitindo-se no máximo 05 (cinco) dias de 
atraso, após o que ficará caracterizada a inexecução total do objeto.  

 
b)  Pela inexecução total do contrato, suspensão temporária do direito de licitar e contratar 

com o IMPA por 24 (vinte e quatro) meses e multa de 20% (vinte por cento) do valor 
global do contrato.  

 
c)  Qualquer outra violação de cláusulas ou condições previstas neste contrato: advertência 

escrita ou multa correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor global contratado, a 
critério do IMPA.  

 
13.2  Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execução dos serviços advir 

de caso fortuito ou motivo de força maior, conforme o art. 393 do Código Civil.  
 
13.3  As multas aplicadas deverão ser quitadas no prazo de 10 (dez) dias contados da data de 

sua formalização, sob pena de ser o respectivo valor descontado no próximo pagamento.  
 
13.4  As penalidades previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.  
 
13.5  Ocorrendo o inadimplemento por culpa ou dolo da CONTRATADA, responderá esta por 

perdas e danos a que der causa, bem como por todas as demais despesas a que for 
obrigada o IMPA efetuar para defender seus direitos, tais como despesas extrajudiciais, 
custas e honorários advocatícios, limitados ao valor total dos serviços ajustados.  

 
 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO DO CONTRATO:  
 

14.1  É vedada a subcontratação total ou parcial do presente contrato, não sendo permitida, 
outrossim, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a sua fusão, cisão ou incorporação.  

 
14.2  A vedação estabelecida na cláusula 14.1 não alcança os serviços e/ou obras 

relacionados às atividades acessórias.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS:  

 
15.1  O IMPA poderá suspender temporariamente, em qualquer ocasião, no todo ou em parte, 

a execução do objeto do presente contrato, devendo avisar a CONTRATADA com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.  

 
15.2  Quando a suspensão for superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a 

CONTRATADA poderá considerar rescindido este contrato, ficando o IMPA obrigado a 
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indenizá-Ia pelas perdas e danos ora fixada em um valor equivalente ao da garantia legal 
prevista na cláusula décima.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ACEITAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS:  
 

16.1  O objeto do contrato somente será recebido quando forem cumpridas todas as condições 
contratuais, sendo que a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e 
segurança dos produtos instalados e execução dos serviços subsistirá na forma da Lei.  

 
16.2  A aceitação da obra e dos serviços, que deverá ser provisória, parcial e/ou definitiva, será 

precedida de uma vistoria por parte da Coordenação de Administração do IMPA, a ser 
feita dentro de 15 (quinze) dias após a comunicação, por escrito, da CONTRATADA 
sobre o encerramento das etapas correspondentes.  

 
16.2.1 O resultado da vistoria será comunicado, por escrito, à CONTRATADA, dentro do prazo de 

10 (dez) dias úteis, a contar da data da vistoria.  
 
16.2.2  Caso a aceitação seja provisória, na comunicação do resultado da vistoria deverão 

constar as ressalvas e o prazo máximo de dias para seu cumprimento. Após esse prazo, 
far-se-á nova vistoria e, assim, sucessivamente.  

 
16.2.3  Caso a aceitação seja parcial, na comunicação do resultado da respectiva vistoria deverá 

discriminar a parte vistoriada.  
 
16.3  O contrato somente será considerado cumprido quando for dada a aceitação definitiva 

por escrito da obra e dos serviços pelo IMPA, e após entrega pela CONTRATADA da 
Certidão Negativa de Débito emitida pelo INSS, referente aos serviços decorrentes deste 
contrato.  

 
16.4  A CONTRATADA deverá entregar ao final da obra os novos desenhos de todos os 

trabalhos em versão "as built" contendo todas as informações necessárias a futura 
manutenção do prédio.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISSOLUÇÃO CONTRATUAL:  

 
17.1  O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo IMPA nos seguintes 

casos:  
 

a)  Situações previstas nos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores 
alterações.  

 
b)  Descumprimento pela CONTRATADA das condições de prestação de serviços previstas 

neste instrumento e em seus Anexos.  
 

17.2  Na hipótese de rescisão do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, desde já o 
direito do IMPA de adotar, no que couber e a seu exclusivo critério, às medidas a seguir 
discriminadas:  

 
a)  Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio do IMPA.  
 
b)  Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados o 

IMPA.  
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c)  Execução da garantia contratual para ressarcimento do IMPA e dos valores das multas e 
indenizações devidas.  

 
17.3  Caso a CONTRATADA cometa falhas sucessivas ou demonstre um desempenho 

insatisfatório ou imperícia na execução dos serviços contratados, o IMPA reserva-se o 
direito de, a seu critério, executar diretamente ou adjudicar os serviços em questão à 
outra firma de sua livre escolha, após comunicação por escrito à CONTRATADA com 
antecedência de 05 (cinco) dias, que arcará com todas as despesas daí decorrentes.  

 
17.3.1  A utilização do direito assegurado na cláusula anterior pelo IMPA não implicará, 

necessariamente em renúncia aos demais direitos garantidos por lei e/ou por este 
contrato.  

 
17.4  O presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATADA nos 

seguintes casos:  
 
 

a) Supressão, por parte do IMPA, das obras ou serviços em valores que representem mais 
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato;  

 
b)  Suspensão da execução, por ordem escrita do IMPA, por prazo superior a 120 (cento e 

vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurado à 
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;  

 
c)  Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo IMPA, salvo em caso 

de calamidade pública, greve, perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que 
seja normalizada a situação;  

 
d)  Não liberação, por parte do IMPA, de área, local ou objeto para execução das atividades 

contratuais, nos prazos estabelecidos;  
 
a)  Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente  comprovada, 

impeditiva da execução do contrato.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 
Os recursos destinados para pagamento das despesas do presente contrato serão providos pelo 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PUBLICAÇÃO OFICIAL:  

 
A publicação do extrato do presente contrato é condição indispensável para sua eficácia, devendo 
ser providenciada até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura pelo IMPA, nos 
moldes previstos no parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS:  

 
20.1  A CONTRATADA declara, neste ato, estar plenamente habilitada à assunção dos 

encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante toda a execução do 
contrato, todas as condições de qualificação necessárias ao perfeito cumprimento do seu 
objeto.  
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20.2  Sempre que surgir discussão a respeito da execução deste contrato, a CONTRATADA 

prosseguirá pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias na execução do objeto contratado 
até a decisão final do IMPA.  

 
20.3  A CONTRATADA se responsabilizará pelo pagamento das multas eventualmente 

aplicadas por quaisquer autoridades federais, estaduais ou municipais, em conseqüência 
de fato a ela imputável e/ou por ato de seu pessoal, devendo atender diretamente ao seu 
pagamento ou interposição de recursos.  

 
20.4  Na hipótese do IMPA vier a pagar multas ou outros encargos, poderá esta, de imediato, 

exigir o reembolso ou deduzir a quantia de quaisquer créditos da CONTRATADA.  
 
20.5  O não exercício, por parte do IMPA, de qualquer dos direitos a ele assegurados neste 

contrato, ou a não aplicação de qualquer sanção prevista, não implica em novação dos 
seus termos, não podendo, portanto, ser interpretado como renúncia ou desistência dos 
mesmos.  

 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FORO:  
 

Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou controvérsias 
do presente contrato que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas Partes.  
 
Para firmeza e como prova de haverem entre si, justos e avençados, é lavrado o presente 
contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das 
Partes e 02 (duas) testemunhas.  
 

Rio de Janeiro, XXXXXXXXXXXXXX. 
 

 
ASSOCIAÇÃO INSTITUTO NACIONAL DE MATEMÁTICA PURA E APLICADA 

IMPA - OS 
 
 
 

_______________________  _________________________ 
 César Camacho                                                    Cláudio Landim 
  Diretor Geral                                                        Diretor Adjunto 
 
 
 

CONTRATADA 
 

__________________________ 
Representante legal 

 
Testemunhas:  

 
 

______________________                          _______________________ 
Nome:                                                          Nome: 

          CPF                                                             CPF 
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