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1. Mensagem do dirigente 

 

 

O ano de 2018 foi um ano muito especial, em que, 

juntamente com a Sociedade Brasileira de Matemática, 

recebemos no Brasil o evento mais importante e 

tradicional da Matemática: o Congresso Internacional de 

Matemáticos (ICM), realizado a cada quatro anos desde 

1897, reunindo os mais importantes pesquisadores da 

área em 150 países.  

 

A edição 2018 do ICM, a primeira realizada no 

Hemisfério Sul, teve lugar no Rio de Janeiro de 1º a 9 de 

agosto, com a presença de mais de 3.000 congressistas, 

destacados matemáticos nacionais e internacionais.  

 

Quatro pesquisadores do IMPA foram distinguidos com 

convites para proferir palestras no ICM 2018: Carlos 

Gustavo Moreira (plenarista), Carolina Araújo 

(geometria algébrica), Claudio Landim (probabilidade) e 

Robert Morris (combinatória). 

 

Durante o período do Congresso foi realizada a cerimônia de premiação da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP 2017 que, pela primeira vez 

contou com a participação das escolas privadas.  A cerimônia foi prestigiada com a 

presença de 3 ganhadores da Medalha Fields. 

 

Outro fato a assinalar é a expansão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas - OBMEP para o primeiro ciclo do Ensino Fundamental: a partir de 2018 a 

olimpíada passa a contar com a participação de alunos do 4º e 5º anos. Nesta primeira 

ocasião, foram mais de 1,5 milhões de crianças, de 20 mil escolas em cerca de 1.500 

municípios de 26 unidades da federação. 

 

Vale ressaltar que o Brasil também comemorou em fevereiro deste ano o ingresso no 

Grupo 5 da União Matemática Internacional, o grupo de elite das 11 nações mais 

avançadas na pesquisa matemática em todo o mundo. Esta ascensão do nosso país é 

um reconhecimento da excelência dos pesquisadores brasileiros pela comunidade 

mundial, representada pela União Matemática Internacional. 

 

No que tange diretamente ao IMPA, quatro de seus pesquisadores foram alvo de 

importantes distinções neste ano: Robert Morris ganhou o Prêmio Delbert Ray 

Fulkerson de 2018, pela publicação do trabalho “The chromatic thresholds of graphs”; 

Jacob Palis recebeu a Medalha Henrique Morize, mais alta honraria concedida pela 

Academia Brasileira de Ciências (ABC), e a condecoração do título de Oficial da 

Ordem Nacional da Legião de Honra da França; Marcelo Viana foi agraciado com a 

comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que é concedida a personalidades 

nacionais e estrangeiras que tenham contribuído de “maneira excepcional” para o 

desenvolvimento da Educação; Carlos Gustavo Moreira ganhou o Prêmio Paul Erdös 

da Federação Mundial de Competições Nacionais de Matemática, por sua contribuição 

às olímpiadas de matemática. 

 

Marcelo Viana 
Diretor Geral 

 

http://www.icm2018.org/portal/main.html
http://www.obmep.org.br/noticias.DO?id=618
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Em março de 2018, o IMPA lançou a pedra fundamental de seu novo campus, a ser 

erguido na Rua Barão de Oliveira Castro, 60, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio 

de Janeiro. Autoridades do Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), do Governo Estadual, da Prefeitura 

do Rio e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

estiveram presentes, assim como representantes da Academia Brasileira de Ciência, de 

institutos de pesquisa do MCTIC e da Associação dos Moradores do Jardim Botânico. 

 

Neste ano, o IMPA abriu vagas de pesquisador em todas as áreas da Matemática, com 

forte preferência para Sistemas Dinâmicos. Foram contratados os jovens pesquisadores 

Khadim M. War, da Universidade de Bochum, e Luna Lomonaco, da Universidade de 

São Paulo. Também foi aberta vaga para a Matemática Aplicada com forte preferência 

para Economia Matemática, que deverá ser provida em 2019. 

 

 

 

 

 
Marcelo Viana 

Diretor Geral 
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2. Visão geral 

 

Missão 

 

O IMPA tem por missão atuar em todos os aspectos relativos à matemática no Brasil, 

realizando pesquisa de alto nível, formando pesquisadores e professores, disseminando 

o conhecimento na sociedade brasileira e promovendo a sua integração com o setor 

produtivo e outras áreas da ciência, educação e cultura. 

 

Normas e regulamento de criação 
 
Poder e Órgão de Vinculação 

Poder: Executivo 

Órgão de Vinculação: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações. 

Código SIORG: Não se aplica 

Identificação da Unidade Jurisdicionada 

Denominação Completa: Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

Denominação Abreviada: IMPA 

Código SIORG: Não se aplica Código LOA: Não se aplica Código SIAFI: Não se aplica 

Natureza Jurídica: Organização Social (Associação Civil de Direito 

Privado sem fins lucrativos). 

CNPJ: 03.447.568/0001-43 

Principal Atividade: Pesquisa e desenvolvimento experimental em 

ciências físicas naturais 

Código CNAE: 7210-0-00 

Telefones: (21) 2529-5000  (21) 2529 5270  

Endereço Eletrônico: diretor@impa.br 

Página na Internet: https://impa.br/ 

Endereço Postal: Estrada D. Castorina, 110 – Jardim Botânico – 22460-320 – Rio de Janeiro - RJ 

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada 

Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada 

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

a matrícula nº 177819 de Livro nº A-43 em 21/08/2000. 

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada 

Decreto nº 3.703 de 27/12/2000, inclui parágrafo único ao art. 1º do Decreto 3.605 de 20/09/2000, que qualifica 

como Organização Social a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada-IMPA. 

Portaria MCTI nº 967 de 21 de dezembro de 2011 que disciplina as atividades de promoção, acompanhamento, 

avaliação e fiscalização dos Contratos de Gestão celebrados com organizações sociais e dá outras providências, 

alterada pelas portarias MCTI nº 777 de 31/10/2012 e Portaria MCTI nº 1.123 de 14/12/2015. 

Lei nº 9.637 de 15/05/1998, dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais, a criação do 

Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas 

atividades por organizações sociais, e dá outras providências. 

Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada 

 

Disponíveis em: https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/ 

- Contrato de Gestão/Termos Aditivos 

- Documentos Normativos 

- Atas do Conselho de Administração 

- Relatórios da Comissão de Avaliação do MCTIC/MEC 

- Plano Diretor 

- Relatórios do TCU 

- Demonstrações Financeiras 

Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada:  Não se aplica 

 

 

mailto:diretor@impa.b
mailto:diretor@impa.b
https://impa.br/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/contrato-de-gestao/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/documentos-normativos/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/atas-do-conselho-de-administracao/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/relatorios-da-comissao-de-avaliacao/
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/05/Plano-Diretor-1.pdf
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/relatorios-de-gestao-tcu/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/balanco-anual-2/
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Organograma 
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Modelo de negócio 
 

Ao longo do tempo, o escopo de atuação do IMPA adquiriu amplitude, abrangência e 

complexidade que não têm paralelo entre os centros matemáticos de excelência do 

mundo todo. De fato, além de ter se tornado um centro de pesquisa de grande destaque 

internacional e uma escola muito ativa na formação de pesquisadores, o IMPA 

também desenvolve intensa atividade na disseminação ampla do conhecimento 

matemático e no desenvolvimento da matemática no Brasil e na região.  

 

 

 

Ambiente de atuação 
 

 
 

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisa/ 

Disseminação 
da  

Matemática  

Pós-
graduação 

Publicações: 
livros e 
vídeos 

Formação 
de 

professores 

Pesquisa e 
seus temas 

Laboratórios 
de Pesquisa 

Intercâmbio 
Científico 

Olimpíadas 
de 

Matemática 
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3. Planejamento estratégico e governança 

 

Planos para implementar as prioridades estratégicas  
 

O planejamento estratégico da instituição está implementado seguindo o Plano Diretor 

2017 a 2022 em consonância com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) e com o Plano Nacional da Educação (PNE). 

 

A instituição está plenamente estimulada em alcançar seus objetivos estratégicos, 

possibilitando a continuidade de sua reconhecida excelência nacional e internacional e 

a relevância de sua atuação, contribuindo para o progresso matemático e científico do 

país. Para isso, é de máxima importância o apoio do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Inovações e Comunicações dando condições e alocando os recursos 

necessários ao desenvolvimento das atividades descritas no capítulo 5 (Resultados da 

gestão) deste relatório. 

 

Principais objetivos estratégicos  

 

Consolidação, Expansão e Integração do Sistema Nacional de CT&I 

 

 Realizar pesquisas matemáticas em padrão internacional e em tópicos de 

grande relevância para o avanço do conhecimento na área; 

 

 Promover a capacitação científica de jovens pesquisadores e professores 

universitários e sua participação em programas e projetos de inovação 

científico-tecnológica; 

 

 Difundir o conhecimento matemático junto à sociedade, objetivando seu acesso 

ao progresso científico na área; 

 

 Desenvolver aplicações da Matemática e tecnologias associadas por meio de 

modelos específicos e produção de softwares inovadores; 

 

 Identificar a efetividade no desenvolvimento institucional, avaliando a 

capacidade para incrementar colaborações e parcerias. 

 

Ciência, Tecnologia e Inovação para a Inclusão e o Desenvolvimento Social 

 

 Buscar o aperfeiçoamento do ensino da Matemática no país e de novos talentos 

para pesquisa. 

 

 Apoiar e colaborar com programas e projetos de melhoria do ensino e 

disseminação do conhecimento matemático em todos os níveis. 
 

 

 

 

https://impa.br/wp-content/uploads/2018/05/Plano-Diretor-1.pdf
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/05/Plano-Diretor-1.pdf
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Estrutura de governança  
 

 

 

 
Descrição da estrutura de governança   
 

As atividades do IMPA são promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, na qualidade de órgão supervisor ao Contrato de Gestão e 

o Ministério da Educação, na qualidade de órgão interveniente ao Contrato de Gestão. 

Contratos de Gestão e Termos Aditivos. 

 

O IMPA possui sua organização e estrutura definida no seu Estatuto Social, onde 

constam as definições das competências dos três órgãos de Administração do IMPA: o 

Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Técnico Científico. 

 

O órgão deliberativo máximo do IMPA é o seu Conselho de Administração, cujo 

mandato inclui a escolha do Diretor Geral e a definição do planejamento estratégico, 

além de definir as políticas e diretrizes gerais do IMPA, avaliar planos e projetos 

propostos pela Diretoria, bem como fixar parâmetros para seu funcionamento. 

 

A composição do Conselho de Administração, por força da Lei 9.637/98 e do Estatuto 

da Associação, tem a seguinte composição: um membro do quadro de dirigente do 

MCTI, um membro do quadro de dirigente do CNPq, um membro do quadro de 

dirigente do MEC, um pesquisador membro da ABC, um pesquisador membro da 

SBPC, um representante da FIRJAN, dois profissionais ligados à área científica ou 

tecnológica, um membro representante dos associados e um pesquisador titular do 

IMPA. 

 

 

 

Conselho de 
Administração 

Comissões  Gerências 

Coordenações 

Diretoria 

Auditoria Interna 
Auditoria de 
Integridade 

Auditoria 
Independente 

Comissão de 
Integridade 

Conselho Técnico-
Científico 

https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/contrato-de-gestao/
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/02/Estatuto-Social.pdf
https://impa.br/sobre/estrutura-organizacional/conselho-de-administracao/
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/05/Lei-das-Organiza%C3%A7%C3%B5es-Sociais.pdf
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Membros do Conselho de Administração 

Indicados 

Nome Órgão que Representa 

Período de 

atuação 

em 2018  

Geraldo Nunes Sobrinho MEC 01/01 a 31/12 

Luiz Davidovich  ABC 01/01 a 31/12 

Jonas de Miranda Gomes FIRJAN 01/01 a 31/12 

Marcelo Marcos Morales CNPq 01/01 a 31/12 

José Fernando Perez SBPC 01/01 a 01/01 

Alfonso Orlandi Neto MCTIC 06/09 a 31/12 

Eleitos 

 

Sergio Ribeiro da Costa 

Werlang (Presidente) 

Profissional da área científica/ 

tecnológica 
01/01 a 31/12 

Edgar Dutra Zanotto 
Profissional da área 

científica/tecnológica 
01/01 a 31/12 

José Felipe Linares Ramirez 
Representante dos Associados 

do IMPA 
01/01 a 31/12 

André Nachbin Representante dos 

Pesquisadores do IMPA 

01/01 a 08/09 

 

Cabe à Diretoria promover executivamente os objetivos institucionais, segundo as 

diretrizes e planos aprovados pelo Conselho de Administração.  

 

Dirigentes Cargos Período de atuação  em 2018      

Marcelo Viana    (Lattes) Diretor Geral 01/01  a  31/12 

Claudio Landim (Lattes) Diretor Adjunto 01/01 a  31/12 

 

Em matéria de assuntos acadêmicos, o Conselho Técnico Científico, formado por 

cinco matemáticos do IMPA e cinco cientistas brasileiros externos, possui papel 

deliberativo, delegado pelo Conselho de Administração. 

 

Conselho Técnico Científico  

Representação Nome 
Órgão que 

Representa 

Período de 

atuação em 2018 

Membros 

Internos 

Marcelo Viana  (Presidente) IMPA 01/01a 31/12 

Claudio Landim (Vice-Presidente) IMPA 01/01a 31/12 

Andre Nachbin IMPA 01/01a 31/12 

Henrique Busztyn IMPA 01/01a 31/12 

Jorge Vitorio Pereira IMPA 01/01a 31/12 

Jorge Passamani Zubelli IMPA 01/01a 31/12 

Marcos Dajczer IMPA 01/01a 15/08 

  Membros 

Externos 

Debora Fogel UFRJ 01/01a 31/12 

Beatriz Herbert Soares Lira Barbuy USP 01/01a 31/12 

José Alberto Cuminato USP 01/01a 31/12 

   Jorge Herbert Soares de Lira         UFC 01/01 a 31/12 

Yoshiharu Kohayakawa USP 01/01 a 31/12 

 

 

As contas do IMPA são públicas e disponíveis na Internet. O Controle da Instituição é 

múltiplo e rigoroso. O IMPA possui uma Assessoria de Controle Interno e uma 

Auditoria independente escolhidas pelo Conselho de Administração. Além disso, O 

IMPA recebe visitas anuais da Controladoria Geral da União, e está sujeito à 

fiscalização do Tribunal de Contas da União. 

 

A Comissão de Avaliação deve apresentar periodicamente ao órgão supervisor do 

Contrato de Gestão, relatório conclusivo sobre os resultados, conforme previsto na Lei 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4793910D1
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4781142E2
https://impa.br/sobre/estrutura-organizacional/conselho-tecnico-cientifico/
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nº 9.637/1998. 

 

O Plano de Metas do IMPA é ajustado anualmente em conjunto com uma comissão 

interministerial. As metas expressam bem os parâmetros pelos quais é medido o 

desempenho da Instituição. 

 

O Relatório da Comissão de Avaliação para o exercício de 2018 encontra-se 

disponível na página: https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/relatorios-da-comissao-de-

avaliacao/ 
 

Todas as metas propostas estão sendo atingidas na execução do Contrato de Gestão e a 

estrutura da Organização Social tem se mostrado altamente apropriada para o 

funcionamento da Instituição, permitindo, em particular, uma adequada flexibilidade 

administrativa, de acordo com seus regulamentos internos, tais como: o Regulamento 

de Aquisição de Bens e Serviços, o Regulamento Financeiro, e Regulamento de 

Recursos Humanos 

 

 

Atuação da unidade de auditoria interna 

 

A auditoria interna realizada no ano de 2018 foi de responsabilidade da empresa RSM 

Acal Auditores Independentes. O objeto desta auditoria é garantir que sejam adotadas 

as melhores práticas de mercado, garantindo imparcialidade e impessoalidade dos 

trabalhos e de conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade – NBCTSC 

4400 (Serviços Contábeis Correlatos) e, segue o plano exposto abaixo. 
 

 
 

A auditoria interna independente responde diretamente a Administração e a Direção 

do IMPA, através de reuniões periódicas e da elaboração de relatórios de controle 

interno. Os relatórios de controle interno são disponibilizados para a apreciação da 

Direção. 

 

A contratação da empresa de auditoria interna independente - RSM Acal Auditores 

Independentes - foi realizada com base no Regulamento de Aquisição de Bens e 

Serviços do IMPA. O valor anual do contrato é de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil 

reais). 

• Execução dos testes; 

• Discussão do resultado dos testes; 

• Discussão do processo mapeado para  
confirmação do escopo do trabalho. 

• Elaboração da Matriz de Riscos e  
Controles (MRC); 

• Preparação do programa de trabalho  
(desenho dos testes); 

• Validação dos Gap's e oportunidades de  
melhoria com os gestores responsáveis; 

• Obtenção dos planos de ação junto aos  
gestores responsáveis. 

Plano de Auditoria Interna 

• Alinhamento das expectativas junto ao  
IMPA; 

• Alinhamento/ajustes no escopo de cada  
processo a ser realizado; 

• Elaboração de cronograma detalhado  
dos trabalhos; 

• Leitura de material preliminar sobre o  
IMPA e os correspondentes processos a  
serem auditados. 

• Entendimento/mapeamento e  
fluxogramação (ou atualização) dos  
processos auditados; 

• Identificação dos riscos, controles e  
sistemas inerentes aos processos  
mapeados; 

• Validação dos processos mapeados  
junto aos gestores responsáveis; • Apresentação do resultado dos  

trabalhos para o IMPA. 

• Desenvolvimento dos relatórios de  
Auditoria Interna para cada trabalho que  
contemplarão:  
(i) sumário executivo,    
(ii) fatos constatados,  
(iii) riscos,         

(iv) nossas recomendações e             

(v) comentários da administração; 

• Obtenção junto aos gestores  
responsáveis dos principais relatórios  
gerenciais para avaliação da  
relevância/materialidade; 

 Empresa:  RSM Acal Auditores Independentes 

Fase 1 
PLANEJAMENTO 

Fase 2 
EXECUÇÃO 

MAPEAMENTO DO PROCESSO 

Fase 3 
EXECUÇÃO 

MATRIZ DE RISCOS E TESTES DE  
CONTROLES 

Fase 3 
EXECUÇÃO 

MATRIZ DE RISCOS E TESTES DE  
CONTROLES 

Fase 4 
REPORTE 

https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/relatorios-da-comissao-de-avaliacao/
https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/relatorios-da-comissao-de-avaliacao/
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/02/Regulamento-de-Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-Bens-e-Servi%C3%A7os.pdf
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/02/Regulamento-de-Aquisi%C3%A7%C3%A3o-de-Bens-e-Servi%C3%A7os.pdf
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/02/Regulamento-Financeiro.pdf
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/12/Regulamento-de-Recursos-Humanos.pdf
https://impa.br/wp-content/uploads/2018/12/Regulamento-de-Recursos-Humanos.pdf
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Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 
 

A empresa de auditoria externa independente contratada para análise das 

demonstrações contábeis do exercício de 2018 foi a Consulcamp Auditoria e 

Assessoria, cuja contratação foi realizada em 2018 com base no Regulamento de 

Aquisição de Bens e Serviços do IMPA. O valor anual do contrato é de R$ 72.000,00 

(setenta e dois mil reais). 

 

O Plano de Auditoria está exposto abaixo: 

 

 
 

 

Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 
 

Não se aplica. 

 

 

Medidas Administrativas para apuração de responsabilidade por 

danos ao Erário 
 

Não se aplica. 

 

 

Principais canais de comunicação com a sociedade e partes 

interessadas 
 

A instituição dispõe de telefones e sítio eletrônico para contato, os quais estão 

disponíveis no endereço: https://impa.br/. Além disso, o IMPA utiliza diversas redes 

sociais, tais como facebook, instagram, youtube e linkedin, para manter um constante 

diálogo com a sociedade. 

 

O IMPA, ainda, possui Assessoria de Imprensa para o atendimento de terceiros e 

meios de comunicação, bem como de um Canal de Denúncias para que colaboradores, 

alunos e terceiros que se relacionam com a instituição possam comunicar, com 

segurança, fatos que não estão em conformidade com o Código de Ética e Conduta 

https://impa.br/
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institucional, políticas e normas internas ou, ainda, leis e regulamentações vigentes. 

 

As informações referentes à atuação do IMPA, que contribuem para a transparência da 

gestão, incluindo os relatórios de gestão, estão disponíveis no portal do IMPA na 

internet: https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/. Os pedidos de informação formulados na 

modalidade transparência passiva são regulados pelos art. 63 e art. 64, ambos do 

Decreto nº 7.724 de 2012, cabendo ao IMPA apresentar todas as informações relativas 

ao contrato de gestão que forem solicitadas pelo órgão supervisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://impa.br/sobre/acesso-a-informacao/
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4. Gestão de riscos e controles internos 

 

O gerenciamento integrado, efetivo e permanente dos riscos (estratégicos, financeiros 

e operacionais) é um dos mais importantes mecanismos que o IMPA utiliza para 

manter a transparência de suas atividades. 

 

A eficácia desse modelo de gestão aumenta significativamente quando a atitude de 

avaliação de riscos e controles é decorrência natural da postura profissional assumida 

pelos administradores e empregados no exercício de suas atividades, fazendo parte da 

cultura organizacional. 

 

O IMPA trata das recomendações de auditoria interna por meio da supervisão pela 

Gerencia Administrativa e Gerencia Financeira ao Plano de Ação proposto pela 

auditoria e a apresentação periódica aos dirigentes dos resultados obtidos. Este Plano 

de Ação identifica os pontos de melhoria, propõe as ações de mudança, requer a 

justificativa da área responsável e estabelece prazos para a solução.  

 

As atividades de auditoria interna ocorrem periodicamente seguindo o Plano de 

Auditoria Interna apresentado neste relatório. 

 

Os aspectos relevantes da gestão estão demonstrados no relatório de auditoria interna 

para o exercício de 2018, anexo no Sistema e-contas em Outros itens de Informação. 

 

O IMPA também está em fase de implementação de Programa de Integridade cujo 

objetivo principal é garantir que as atividades da instituição ocorram em conformidade 

com os mais elevados padrões de ética e transparência por meio da criação de 

procedimentos e controles com o objetivo de prevenir, detectar e responder a riscos de 

condutas em desacordo com as regras do Código de Ética e Conduta, demais 

documentos normativos internos e das legislações aplicáveis ao negócio. 
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5. Resultados da gestão 

 

 

Resultados Alcançados frente aos objetivos estratégicos  
 

Macroprocessos: Detalhamento e metas realizadas em 2018 

 

 Macroprocesso de Pesquisa 
 

Realização de pesquisas matemáticas em padrão internacional em tópicos 

considerados de grande relevância para o avanço do conhecimento da área e suas 

aplicações, colocando o Brasil em destacado nível de contribuição para o setor. 

 
Indicador 1: Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação internacional e alto 

padrão, com corpo de pareceristas.   

Meta contratada: 82 Meta realizada: 105 

Comentários: A meta contratada foi devidamente realizada com a publicação de 105 artigos ao longo 

de 2018. Novamente, destaca-se aqui a qualidade dos periódicos em que os trabalhos de pesquisa 

foram publicados, em padrão semelhante à produção científica dos pesquisadores dos melhores centros 

internacionais de matemática.  

Fatores Favoráveis: A produção científica do IMPA é incentivada pelo vigoroso programa de 

visitantes e pela política institucional de viabilizar estágios de pesquisa em outras instituições, as quais 

potencializam as conexões nacionais e internacionais dos pesquisadores. 

Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar nesse período  

 

Indicador 2: Número médio de artigos publicados no ano por cada pesquisador em revistas de 

circulação internacional e alto padrão científico, com corpo de pareceristas. 

Meta contratada: 1,8 Meta realizada: 2,44 

Comentários: Ressalta-se o alto padrão dos periódicos onde os pesquisadores do IMPA publicaram 

artigos. O levantamento do material produzido foi reunido a partir de consultas aos pesquisadores e às 

bases de dados da MathSciNet, da American Mathematical Society e Zentralblatt, da European 

Mathematical Society. Para certificar a produção do artigo, também foi necessária uma pesquisa na 

página virtual da revista que o artigo foi publicado. Observamos que neste resultado não estão 

contados os pesquisadores Eméritos. 

Fatores Favoráveis: O êxito na qualidade das publicações pode ser atribuído, entre outros fatores, ao 

intenso intercâmbio científico que o IMPA possui com os principais centros de pesquisa 

internacionais. Os pesquisadores do IMPA possuem forte relação acadêmica com os matemáticos mais 

prestigiados do mundo que contribuíram para que as publicações pudessem atingir um nível de 

excelência internacional. 

Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar nesse período. 

 

Indicador 3: Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq. 

Meta contratada: 80% Meta realizada: 89% 

Comentários: Mais uma vez esta meta atesta a excelência científica do corpo de pesquisadores do 

IMPA. 

Fatores Favoráveis: O ambiente de pesquisa do IMPA e o seu programa de visitantes colaboram 

muito para a produtividade do Instituto. 

Fatores Desfavoráveis: A quota de bolsas do sistema de contratação do CNPq está aquém do 

necessário para a comunidade. 
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 Macroprocesso Intercâmbio Científico 

 

Promover a interação com cientistas e organizações científicas nacionais e 

internacionais de alto nível. 
 

Indicador 4: Número de visitas mês ao IMPA de pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

Meta contratada: 240 Meta realizada: 271 

Comentários: Durante o ano de 2018, o tradicional Programa de Pós-doutorado de Verão e o 

Programa Temático de Teoria de Grafos trouxeram ao IMPA mais de 130 pesquisadores do Brasil e do 

exterior.  

Cabe ressaltar que convênios e projetos firmados com outras instituições de pesquisa vêm permitindo 

que vários visitantes de longo prazo visitem o IMPA com recursos independentes do orçamento do 

contrato de gestão do IMPA. 

Fatores Favoráveis: O prestígio nacional e internacional do IMPA faz com que sejamos uma 

instituição muito disputada por visitantes e pós-doutores do mundo inteiro. Apoios recebidos das 

agências de fomento brasileiras em 2018, ainda que mais reduzidos em comparação aos anos 

anteriores, assim como o estabelecimento de convênios e projetos internacionais viabilizaram o 

intenso fluxo de pesquisadores neste primeiro semestre. 

Fatores Desfavoráveis: Em função da irregularidade dos repasses de recursos, fomos levados a 

contingenciar despesas com diárias de visitantes. Este fato pôde se observado durante o Programa de 

Pós-doutorado de Verão no qual havia uma demanda para o pagamento de 1751 diárias e fomos 

obrigados a conceder apenas 890 diárias. 

 

Indicador 5: Número de visitas mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado. 

Meta contratada: 250 Meta realizada: 325 

Comentários: A grande procura por jovens doutores para estágios de Pós-Doutorado no IMPA 

espelha o grande prestígio científico da instituição. Estão incluídos também neste programa jovens que 

terminaram seus doutorados no IMPA e continuaram as suas pesquisas com estágios de Pós-doutorado 

 

Fatores Favoráveis: O ambiente científico do IMPA e a sua relevância internacional faz com que a 

instituição seja muito demandada por visitantes e pós-doutores de todo mundo. O apoio das agências 

brasileiras e de projetos e convênios internacionais ainda têm viabilizado o intenso fluxo de pós-

doutores, ainda que de forma mais reduzida que nos anos anteriores. 

Fatores Desfavoráveis: As agências financiadoras e convênios diminuíram o número de concessões 

de bolsas de Pós-doutorado ao longo de 2018. Esta redução da quantidade de bolsas de Pós-doutorado 

pode ser percebida em função do deferimento de apenas 3 pedidos pelo CNPq dentre um total de  37 

solicitações de todo o Brasil no seu primeiro cronograma. 

 

Indicador 6: Número de reuniões científicas do IMPA. 

Meta contratada: 13 Meta realizada: 18 

Comentários: Foram realizadas 3 reuniões científicas no primeiro semestre de 2018 e 15 reuniões no 

segundo semestre de 2018, totalizando 18 reuniões ao longo do ano.  

Fatores Favoráveis: Apoio do IMPA, incluindo a parte logística, e de algumas agências à realização 

de eventos, bem como a extensão das redes de conexões científicas dos pesquisadores do IMPA, que 

proporcionam a participação de pesquisadores do mais alto nível. 

Fatores Desfavoráveis: A falta de um forte apoio e/ou demora na divulgação dos resultados das 

agências de fomento, limitou a participação de alguns pesquisadores nas reuniões. 

 

 Macroprocesso Ensino 

 

Capacitação científica de jovens pesquisadores e professores universitários, promoção 

de pesquisa, participação em programas e projetos de invocação científico-

tecnológica, e a atuação como multiplicadores dessa competência. 
 

Indicador 7: Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos: (quantidade de títulos concedidos 

a bolsistas nos 4 últimos anos, multiplicado por 48 e dividido pelo número de meses de bolsas 
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concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau). 

Meta contratada: 85% Meta realizada: 89% 

Comentários: Tivemos durante 2017 a titulação de 3 doutores que terminaram com menos de 48 

meses de bolsa e em 2018, 1 doutor com menos tempo de programa. A vigência total de uma bolsa de 

doutorado é de 48 meses. O indicador de eficiência do programa de doutorado obedeceu então a 

seguinte fórmula de cálculo: 77 títulos x 48 meses / (903+1050+1248+917) = 0,89 

O cálculo deste indicador considerou no numerador somente alunos bolsistas formados em cada ano. 

Fatores Favoráveis: O comprometimento dos pesquisadores, a qualidade das aulas, além do excelente 

ambiente científico tem atraído muitos estudantes de qualidade do Brasil e do exterior. 

Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar neste período.  

 

Indicador 8: Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos: (quantidade de títulos concedidos a 

bolsistas nos 2 últimos anos, multiplicado por 24 e dividido pelo número de meses de bolsas 

concedidas nos dois anos precedentes à obtenção do grau). 

Meta contratada: 85% Meta realizada: 95% 

Comentários: A meta foi atingida com sucesso. A vigência total de uma bolsa de mestrado é de 24 

meses. O indicador de eficiência do programa de mestrado obedeceu então a seguinte fórmula de 

cálculo: 35 títulos x 24 meses  /  (525+356)  = 0, 953 

Fatore Favoráveis: Em 2017 tivemos 3 alunos que concluíram o programa de mestrado com menos 

de 24 meses e em 2018 tivemos 2 alunos que também concluíram em menos tempo. Isso contribuiu 

para o aumento no número de mestres. 

Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar neste período.  

 

Indicador 9: Número de doutores formados anualmente; média dos últimos quatro anos. 

Meta contratada: 14 Meta realizada: 19,75 

Comentários: Este é um indicador de eficácia na formação de jovens pesquisadores-doutores, que é 

uma das principais atividades do IMPA. 

Fatores Favoráveis: O grande número de doutores de 2016 e 2017 alavancou a média de doutores 

formados. Isso se deve muito ao grande número de admissões de 2012 e pouca evasão dos alunos. 

Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar neste período.  

 

Indicador 10: Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática (realizado nos anos 

ímpares). 

Meta contratada: - Meta realizada: - 

Comentários: Não se aplica em 2018 

 

 

 Macroprocesso Desenvolvimento Tecnológico  

 

Desenvolvimento de aplicações da Matemática e tecnologias associadas, por meio da 

elaboração de modelos matemáticos aplicados e da produção de softwares inovadores 

que respondam a problemas concretos colocados pelas políticas públicas e pelo setor 

produtivo. 
 

Indicador 11: Número de publicações técnicas e protótipos resultantes de desenvolvimento de 

softwares uso de novas tecnologias ou de aplicações tecnológicas. 

Meta contratada: 7 Meta realizada: 8 

Comentários: Os resultados das publicações técnicas 1, 2, 3 e 4 referem-se a projetos do VISGRAF 

assim como o software. O relatório técnico número 5 é fruto de parte da pesquisa do Laboratório de 

Dinâmica dos Fluidos. Já o número 6 e 7 são trabalhos do LAMCA. 

Fatores Favoráveis: A estrutura e pessoal do IMPA e dos Laboratórios VISGRAF, Fluidos e 

LAMCA. Fatores Desfavoráveis: A crise econômica e politica do Brasil. 

Indicador 12: Número de estagiários e bolsistas em treinamento técnico nos  laboratórios. 

Meta contratada: 8 Meta realizada: 8 

Comentários: Os bolsistas técnicos são fundamentais para o desenvolvimento dos projetos de 

pesquisa dos Laboratórios de Dinâmica dos Fluidos, LAMCA e VISGRAF. 

Fatores Favoráveis: A estrutura e pessoal do IMPA e do Laboratório VISGRAF, Fluidos e LAMCA. 
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Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar neste período.  

 

 

 Macroprocesso Informação Científica  

 

Difusão do conhecimento matemático para propiciar acesso da comunidade brasileira 

ao progresso científico da área e suas aplicações, em particular pela produção de 

literatura básica, que permita não só alcançar este objetivo nesta e em áreas afins do 

conhecimento, mas também despertar o interesse dos mais jovens pela Matemática. 

 
Indicador 13: Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-graduação). 

Meta contratada: 16 Meta realizada: 19 

Comentários: Este indicador corresponde ao número total de títulos de livros publicados a cada ano 

nas coleções Projeto Euclides, Matemática Universitária, Matemática e Aplicações, Publicações 

Matemáticas, IMPA Monographs, Círculos de Matemática da OBMEP e Publicações Traduzidas para 

o Português. Ele avalia o desempenho do IMPA na produção de textos matemáticos em todos os 

níveis, contribuindo para a melhoria do ensino e a disseminação da cultura matemática em toda a 

sociedade.  

Concluímos o processo da nova diagramação (i.e. o novo layout) da Coleção Projeto Euclides. Ao 

longo de 2018 pretendemos dar continuidade ao processo de digitação profissional dos livros da 

Coleção Projeto Euclides e da Coleção Matemática Universitária. 

Fatores Favoráveis: A demanda pelos livros destas coleções é estável, são vendidos em média 15.000 

exemplares anualmente. As impressões se sucedem de acordo com essa demanda. Existe fluidez no 

processo de produção, o que garante a disponibilidade contínua dos títulos. 

Fatores Desfavoráveis: Não temos títulos novos todos os anos. Isso depende de autores submeterem 

propostas de livros (de alto nível) e de aprovarmos essas propostas. No momento temos algumas 

propostas em análise. O processo de digitação profissional dos livros iniciado em 2016 está atrasado. 

Para garantir a contínua disponibilidade, houve necessidade de reimpressão, em 2018, de alguns títulos 

ainda no modelo padrão de 2016. 

 
Indicador 14: Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao acervo bibliográfico do 

IMPA. 

Meta contratada: 800 Meta realizada: 804 

Comentários: Além de servir aos membros do IMPA e seus visitantes, a Biblioteca do IMPA tem 

como missão ser a biblioteca de referência em matemática no Brasil, uma missão assumida desde o 

início do IMPA. Para cumprir tal compromisso, a biblioteca precisa ter um acervo completo e de 

qualidade, tantos em livros quanto em periódicos. O resultado desse foco é que a Biblioteca do IMPA 

é um patrimônio do Brasil e está entre as mais completas do mundo.  O Portal de Periódicos da Capes 

é de utilidade e universalidade inegáveis, mas seu acervo é volátil pois depende de acordos com as 

editoras. Nesse contexto, é essencial mantermos pelo menos uma biblioteca completa em papel. A 

Biblioteca do IMPA tem essa função na área de Matemática. 

Fatores Favoráveis: A manutenção física do acervo da Biblioteca é garantida por sofisticados 

sistemas de refrigeração e monitoramento de umidade. Para permitir o aumento do acervo, a Biblioteca 

foi ampliada e ganhou estantes compactas deslizantes para armazenar ainda mais periódicos. 

Fatores Desfavoráveis: Os desafios para cumprir a missão da biblioteca são principalmente: custos, 

manutenção e espaço físico. Os preços de livros e principalmente das assinaturas anuais de periódicos 

são muito altos e são em dólares americanos ou euros, sendo, portanto sujeitos a variações cambiais 

externas ao IMPA e ao seu orçamento. Um desafio é fazer assinaturas de novos periódicos e ao mesmo 

tempo manter as existentes, sem perder a qualidade do acervo. Parte dos recursos para novas 

aquisições ou assinaturas vem através de projetos de pesquisadores que fazem doação para compra de 

livros, sempre priorizando a qualidade e não quantidade do acervo. 

 

 

 Macroprocesso de Desenvolvimento Institucional 

 

Identificar a efetividade no desenvolvimento institucional avaliando a capacidade para 

desenvolver colaborações e parcerias. 



 

 

20 

 

Indicador 15: Nota da CAPES (avaliação a cada quatro anos). 

Meta contratada: 7 Meta realizada: 7 

Comentários: A nota máxima vem sendo mantida desde o início das atividades acadêmicas do 

Instituto. A classificação da CAPES dos programas de pós-graduação é feita por meio da Plataforma 

Sucupira e atualmente é revista a cada quatro anos, baseada em diversos indicadores abrangentes de 

produção científica e sucesso acadêmico. 

Fatores Favoráveis: Excelência do corpo docente e discente da instituição. 

Fatores Desfavoráveis: Nada a assinalar neste período. 

 

Indicador 16: Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, vigentes e aprovados por 

concorrência ou mérito. 

Meta contratada: 50 Meta realizada: 77 

Comentários: Os benefícios gerados com o alcance desta meta refletem no fortalecimento do 

ambiente científico da Instituição e na consolidação do reconhecimento em nível nacional e 

internacional, uma vez que pesquisadores de outras instituições brasileiras e estrangeiras fazem parte 

das equipes dos projetos. Apesar da recessão econômica, determinante na diminuição das chamadas de 

projetos científicos, conseguimos superar a meta contratada em decorrência da continuidade de 

projetos concedidos anteriormente (ainda vigentes) a esse momento de estagnação econômica. 

Fatores Favoráveis: A excelência científica e o longo histórico do IMPA com projetos científicos-

tecnológicos é um fator extremamente favorável. O acúmulo de expertise e o excelente apoio 

administrativo do instituto são importantes para que pesquisadores, especialmente os mais novos, 

tenham novos projetos aprovados e bem geridos. 

Fatores Desfavoráveis: A recessão econômica diminuiu a oferta de chamadas de propostas de 

projetos científicos. Além disso, diversos projetos concedidos, tais como os da FAPERJ, têm sofrido 

atrasos nos repasses dos recursos e, consequentemente, alterações em seus cronogramas de execução. 

 

 

 Macroprocesso de Disseminação da Matemática 

 

Disseminação e promoção da melhoria do ensino da matemática nas escolas públicas 

municipais, estaduais e federais.  

 
Indicador 17: Número de inscritos na OBMEP. 

Meta contratada: 17 milhões Meta realizada: 18.237.996 

Comentários: Este é um indicador de eficácia, com foco na disseminação da matemática. 

Corresponde ao total de alunos inscritos através das escolas em todo o Brasil para a edição de 2018 da 

OBMEP. 

Foram inscritos, através do site da OBMEP, 18.237.996 alunos matriculados em 54.498 escolas do 

Brasil, distribuídas entre 5.539 municípios. Isso significa que a OBMEP 2018 alcançou 99,46% dos 

municípios brasileiros e nossa meta estabelecida de 17 milhões de alunos inscritos foi ultrapassada em 

1.237.996 alunos (cerca de 7,3%). 

Fatore Favoráveis: O IMPA produz e distribui kits de divulgação (calendário, cartaz e folder 

explicativo) para todas as escolas do público-alvo para divulgar as inscrições. Estes kits também são 

enviados às Secretarias de Educação, que historicamente colaboram com a divulgação do projeto em 

suas regiões. A divulgação promovida pela propaganda veiculada em rádio e TV durante o período 

final de inscrições e nos períodos que antecedem a 1ª e a 2ª fases, produzida pelo MEC, também 

contribui efetivamente para a adesão de escolas devido ao grande alcance da ação.  Contamos ainda 

com 71 coordenadores em todo o Brasil cuja ação promove a OBMEP regionalmente, de forma mais 

próxima às escolas do público alvo. No mesmo sentido temos a interferência positiva dos professores 

ligados aos projetos acadêmicos da OBMEP, como é o caso dos professores do OBMEP na Escola, 

que divulgam o projeto nas escolas, além de preparar os alunos. 

Além da divulgação, a abordagem feita às escolas, com foco na disseminação da matemática através 

da ampla inclusão dos alunos, incentivando a participação de todos os alunos da escola, se mostra 

extremamente relevante para o alcance do maior número de participantes na primeira fase.  

Fatores Desfavoráveis: A falta de infraestrutura de comunicação em muitas escolas no Brasil 

dificulta o processo de inscrições, bem como a solução de problemas relacionados às inscrições, como 

quando há erros de preenchimento que precisam ser confirmados/corrigidos junto às escolas. Escolas 
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sem acesso (ou com acesso intermitente) à internet e/ou telefone, não conseguem realizar inscrições no 

site do projeto. Nestes casos, contribui nossa ação junto às Secretarias de Educação que fazem a 

inscrição dessas escolas ou nos fornecem as informações para inserirmos. No entanto, essa 

intermediação torna o processo mais lento e menos assertivo. Além do contato com as Secretarias, o 

IMPA também divulga o projeto via mensagens eletrônicas aos professores de matemática cadastrados 

no site do projeto e isso também contribui em casos de escolas sem infraestrutura de comunicação, na 

medida em que muitos professores realizam a inscrição das escolas em que atuam através de 

infraestrutura própria. 

 
Indicador 18: Número de acessos (login) ao Portal da Matemática localizado em: 

matematica.obmep.org.br. 

Meta contratada: 700 mil Meta realizada: 702.724 mil 

Comentários: Em 2018 o portal da Matemática foi incorporado ao Portal do Saber OBMEP, que é um 

ambiente virtual de ensino com o objetivo de oferecer materiais e conteúdos gratuitos relacionados à 

matemática, física e tópicos adicionais, com possibilidade de incluir outras disciplinas. O número 

acima refere-se aos acessos ao Portal do Saber incluindo os acessos ao Portal da Física. O sistema não 

permite contar o número de acessos exclusivos do Portal da Matemática. 

Fatores Favoráveis: Devido à variedade de materiais relacionados à grade curricular do 6º ano do 

Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, além de tópicos adicionais que não costumam ser 

abordados no Ensino Fundamental ou Médio, é possível manter um número considerável de acessos ao 

Portal. Em fevereiro de 2018 foi lançado o Portal da Física da OBMEP oferecendo a todos os alunos e 

professores do país videoaulas de física que cobrem o currículo do 9º ano do ensino fundamental ao 3º 

ano do Ensino Médio. Em setembro de 2018 foi lançado o portal Quebra-cabeças de Matemática que 

oferece um acervo de desafios matemáticos, ilustrados de maneira atraente, para alunos do quarto ao 

sexto ano do Ensino Fundamental. Os desafios, divididos em dois níveis de dificuldade, estão 

acompanhados de discussões sobre a solução, orientações pedagógicas e arquivos digitais para 

impressão de materiais que facilitam seu aproveitamento em sala de aula ou em outros espaços 

educativos. 

 Fatores Desfavoráveis: Tendo em vista que o acesso à internet ainda é precário em determinadas 

regiões do Brasil, este fato inviabiliza a novos usuários a utilização das videoaulas para seus estudos. 

 

* Os anexos dos Indicadores encontram-se no link: Relatório Anual de Gestão 2018, 

da página 60 a 131. 
 

 

 

Principais programas e projetos/iniciativas 
 

Programa de Pós-Doutorado 
 

O IMPA conta de longa data com um vigoroso Programa de Pós-Doutorado, que lhe 

permite contar com a contribuição de jovens pesquisadores muito talentosos, nacionais 

e estrangeiros, os quais também se beneficiam muito com o ambiente científico do 

Instituto para o desenvolvimento de suas carreiras científicas. 
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Ao longo da sua história, o IMPA manteve um excelente nível de intercâmbio 

científico que vem crescendo acentuadamente ao longo dos anos e que contribui muito 

para seu prestígio internacional.  
 

 

            
 

Também neste sentido, criamos uma nova modalidade de posição de pesquisador, 

intitulada Visitante Especial, que prevê a presença no IMPA de renomados 

matemáticos por períodos contínuos de pelo menos três meses. 
 

Programas Temáticos 

 

Os Programas Temáticos do IMPA são atividades com duração variável entre dois e 

seis meses, focalizando importantes áreas específicas de pesquisa e workshops, 

palestras e minicursos dirigidos a alunos de pós-graduação provenientes de diversas 

regiões do país. 

 

Estas atividades, cuja organização é aberta à comunidade matemática brasileira 

mediante chamada pública, vêm se integrando ao calendário regular do Instituto desde 

2013, com o apoio da CAPES e do MCTIC, com uma média de dois programas 

temáticos organizados a cada ano.  

 

Colóquio Brasileiro de Matemática 

 

O Colóquio é o evento mais importante do calendário nacional da Matemática, 

contando com centenas de participantes. Ele vem sendo realizado a cada dois anos 

desde 1957, normalmente na última semana do mês de julho dos anos ímpares. A sua 

programação inclui uma grande diversidade de atividades para um público muito 

amplo, desde estudantes da graduação brasileira até pesquisadores de renome 

internacional: palestras plenárias, palestras de divulgação, sessões temáticas, 

minicursos, oficinas, etc. 

 

Um ponto muito importante é que, desde a primeira edição, é obrigatório que os 

professores de cada minicurso escrevam um texto com o conteúdo do mesmo, que 

possa ser oferecido aos alunos participantes. Vários destes textos evoluíram 

posteriormente para livros publicados pelas melhores editoras internacionais. Desta 

forma, o Colóquio também tem dado uma contribuição muito importante à 

constituição de uma literatura matemática brasileira. 

 

A organização do Colóquio continuará sendo uma atividade prioritária do IMPA. 
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Pós-Graduação - Mestrado e Doutorado 

 
O IMPA é o mais importante centro latino-americano de ensino de pós-graduação em 

Matemática, com forte projeção nacional e internacional. O seu Programa de Pós-

Graduação, sempre avaliado pela CAPES com a nota máxima, é responsável pela 

formação de professores que atuam em grande número de universidades em todo o 

Brasil e no exterior. 

 

O Programa de Mestrado acadêmico do Instituto foi projetado de modo a permitir o 

rápido acesso ao programa de doutorado, que tem por finalidade a formação de 

pesquisadores ativos que contribuam para o desenvolvimento global da Matemática no 

nosso país e outras partes do mundo. 

 
 

   
 

 

 

 
 

 

Programa de Verão 

 

Há mais de meio século acontece anualmente no IMPA o Programa de Verão. Durante 

os meses de janeiro e fevereiro são oferecidas atividades para pesquisadores e alunos 
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de outras instituições, paralelamente à programação regular do Instituto. São 

ministrados cursos, minicursos e seminários nos níveis de iniciação científica, 

mestrado e doutorado, cujos temas abrangem diversas áreas da Matemática. O 

Programa de Verão é gratuito e aberto a todos os alunos que queiram se matricular 

nele. 
 

 

 

 
 

São oferecidas ajudas de custo, por meio de diárias, para alunos de universidades 

brasileiras e estrangeiras com ótimo desempenho acadêmico. A seleção dos candidatos 

para estas bolsas é realizada pela Comissão de Ensino do IMPA de forma bastante 

rigorosa, sendo atendidos apenas cerca de 20% alunos a cada ano. 
 

 

Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio–

PAPMEM 

 
O PAPMEM consiste de cursos intensivos de curta duração, nos meses de janeiro e 

julho, direcionados a professores de Matemática do Ensino Médio atuantes em todas 

as Unidades Federativas, os quais são retransmitidos para 65 outras instituições, em 

parceria com a RNP– Rede Nacional de Pesquisa. 

 

Participando do programa, os professores adquirem maior competência para executar 

seu trabalho, pois têm a oportunidade de dirimir dúvidas sobre os assuntos abordados e 

sobre os temas dos livros adotados, fazendo perguntas diretamente aos professores do 

curso no Rio de Janeiro. 

 

Além disso, aprendem a melhor forma para abordar e conduzir suas aulas. Isso fica 

demonstrado no crescente interesse dos professores, evidenciado pelas centenas de 

inscrições a cada ano, e nos pedidos de instituições de ensino superior para 

participarem do PAPMEM, atestando a qualidade do programa. 

 

No módulo realizado em janeiro de 2015, o curso contou com a participação de 4541 

professores nas 60 instituições que fazem parte do projeto, fora os que participaram 

apenas assistindo as aulas online, acessando o link disponibilizado na internet ou nas 

próprias instituições participantes. 
 

Olimpíadas de Matemática 
 

A Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM) tem por objetivos estimular o estudo da 

matemática, contribuir para a melhoria do ensino no país, identificar e apoiar 

estudantes com talento para a pesquisa científico e selecionar e preparar as equipes 
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brasileiras que participam das diversas competições internacionais de matemática. A 

competição atinge mais de 500 mil estudantes do ensino fundamental e médio em 

cerca de quatro mil escolas da rede pública e privada de ensino em todo o país. 

 

 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma 

atividade realizada pelo IMPA, voltada para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e aos alunos do Ensino Médio. Promovida com recursos do MEC e do 

MCTIC e apoiada pela Sociedade Brasileira de Matemática. Em 2017 o projeto passou 

a incluir também inscrições de escolas privadas. Em 2018, 54.498 escolas (48.972 

públicas e 5.539 privadas), de 99,46% dos municípios do Brasil, inscreveram 

18.237.996 alunos na 1ª fase da OBMEP.  Eles concorrem a medalhas de ouro (575), 

prata (1.725), bronze (5.175), e menções honrosas (51.900); além da participação no 

programa PIC Jr, de iniciação científica. 
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Indicadores de desempenho  
 

A escolha e definição dos indicadores e metas busca abranger o espectro de atividades 

do IMPA nas suas diversas vertentes, em termos de eficácia da atuação, 

economicidade no uso dos recursos e efetividade na persecução dos objetivos. Trata-se 

de um processo dinâmico, que tem conduzido a graduais refinamentos das 

formulações dos indicadores, visando adequá-los a uma visão ampla da atuação do 

IMPA. São considerados atualmente 18 indicadores, distribuídos em 6 macro 

processos.  

 

Quadro de Indicadores - 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

INDICADORES

DESCRIÇÃO UNI PESO CONTRATADO REALIZADO

Efetividade
1) Número de artigos publicados no ano em revistas de circulação 

internacional e alto padrão, com corpo de pareceristas.  
U 3 82 105

Efetividade

2) Número médio de artigos publicados no ano por cada 

pesquisador em revistas de circulação internacional e alto padrão 

científico, com corpo de pareceristas.

U 3 1,8 2,44

Efetividade
3)Proporção de pesquisadores com Bolsa de Produtividade do 

CNPq.
% 3 80 89

Eficácia
4) Número de visitas-mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e 

estrangeiros.
U 2 240 271

Eficácia 5) Número de visitas-mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado. U 2 250 325

Eficácia 6) Número de reuniões científicas do IMPA. U 2 13 18

Eficiência

7) Índice de sucesso do doutorado - programa de 4 anos: 

(quantidade de títulos concedidos a bolsistas nos 4 últimos anos, 

multiplicado por 48 e dividido pelo número de meses de bolsas 

concedidas nos quatro anos precedentes à obtenção do grau).

% 3 85 89

Eficiência

8) Índice de sucesso do mestrado - programa de 2 anos: (quantidade 

de títulos concedidos a bolsistas nos 2 últimos anos, multiplicado por 

24 e dividido pelo número de meses de bolsas concedidas nos dois 

anos precedentes à obtenção do grau).

% 2 85 95

Eficácia
9) Número de doutores formados anualmente; média dos últimos 

quatro anos.
U 3 14 19,75

Eficácia
10) Número de participantes do Colóquio Brasileiro de Matemática 

(realizado nos anos ímpares).
U

Eficácia

11) Número de publicações técnicas e protótipos resultantes de 

desenvolvimento de softwares, uso de novas tecnologias ou de 

aplicações tecnológicas.

U 1 7 8

Eficácia
12) Número de estagiários e bolsistas em treinamento técnico nos  

laboratórios 
U 2 8 8

Eficácia
13) Número de títulos publicados (livros de graduação e pós-

graduação).
U 2 16 19

Eficácia
14) Número de livros e assinaturas de revistas incorporadas ao 

acervo bibliográfico do IMPA.
U 1 800 804

Efetividade 15) Nota da CAPES (avaliação a cada quatro anos). U 2 7 7

Efetividade
16) Número de projetos de pesquisa e convênios de cooperação, 

vigentes e aprovados por concorrência ou mérito.
U 2 50 77

Eficácia 17) Número de alunos inscritos na  OBMEP. 
U 

MI
2 17 18,24

Efetividade
18) Número de acessos (login) ao Portal da Matemática localizado 

em: matematica.obmep.org.br.
U 2 700.000 702.724

ENSINO

MACROPROCESSO TIPO

METAS/ANO

PESQUISA

INTERCÂMBIO 

CIENTÍFICO

DESENVOLVIMENTO 

TECNOLÓGICO

INFORMAÇÃO 

CIENTÍFICA

DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL

DISSEMINAÇÃO DA 

MATEMÁTICA
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Monitoramento de metas não alcançadas  
 

 

A Comissão de Avaliação deve apresentar periodicamente ao órgão supervisor do 

Contrato de Gestão, relatório conclusivo sobre os resultados alcançados, conforme 

previsto na Lei nº 9.637/1998. 

 

O Plano de Metas do IMPA é ajustado anualmente em conjunto com uma comissão 

interministerial. As metas expressam bem os parâmetros pelos quais é medido o 

desempenho da Instituição. 

 

Em 2018, todas as metas propostas foram alcançadas na execução do Contrato de 

Gestão. 
 

 

Justificativa para o resultado 

 

O resultado alcançado em 2018 deve-se à excelência científica e às ótimas condições 

administrativas e de infraestrutura do IMPA.   

 

O desempenho da Instituição medido pelo cumprimento das metas estabelecidas no 

Contrato de Gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações e o Ministério da Educação foi possível porque o IMPA conta com o 

indispensável apoio financeiro do governo Federal na elaboração e implementação do 

seu orçamento anual. Embora registra-se uma preocupação com relação à prorrogações 

sucessivas do contrato atual. 

 

O cumprimento do Contrato de Gestão é, pois, de fundamental importância para que o 

IMPA possa cumprir sua missão, não somente mantendo seu elevado nível de 

produtividade em pesquisa, mas também contribuindo para uma melhor disseminação 

da Matemática em todos seus níveis, no país e na região. 
 

 

Perspectivas para os próximos exercícios 
 

 

 Projeto expansão do IMPA 

Garantir a obtenção do volume de recursos financeiros necessários para edificar o 

novo prédio do IMPA, no terreno recebido em doação. 
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A sede do IMPA, situada no bairro do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, tem uma 

área construída de 12 mil m², a qual está totalmente ocupada com as atividades da 

instituição. Em 15 de abril de 2014 foi assinada a escritura de doação ao IMPA de um 

terreno de 250.000 m² pelos irmãos Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e 

José Roberto Marinho. Este terreno, que é adjacente ao terreno que o IMPA ocupa 

atualmente, permitirá uma expansão sensível de suas atividades, em particular um 

incremento do número de alunos e pesquisadores visitantes. 

 

 Fortalecimento da pesquisa no IMPA  

 

O objetivo é diversificar as áreas científicas de atuação do IMPA, de um modo que 

possa ser disseminada em toda a comunidade Matemática brasileira, por meio da 

aquisição de novos pesquisadores em áreas estratégicas de pesquisa, usando diferentes 

modalidades: 

 

 Contratação de novos pesquisadores 

 

Nos últimos concursos internacionais oferecidos pelo IMPA para o preenchimento de 

vagas de pesquisador o número de candidatos qualificados tem sido muito grande. 

 

Isto mostra, por um lado, que o IMPA desfruta de grande prestígio no contexto 

acadêmico internacional e, por outro, que estamos passando por um momento especial 

de baixa demanda dos países mais desenvolvidos por pessoal científico jovem 

altamente qualificado. 

Por esta razão, consideramos o momento adequado para expandir o quadro científico 

do IMPA por meio de concursos internacionais, com parcimônia e equilíbrio, de 

maneira a atrair pessoal muito qualificado em áreas em que o Brasil ainda é deficiente. 

Estão previstas três novas contratações por ano. 

 

 

Criação do Programa Cátedras do IMPA 

 

Este programa contemplará convites a especialistas de reconhecido prestígio 
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internacional, em áreas científicas estratégicas, para que venham se instalar no IMPA 

por períodos não inferiores a 3 anos. Além de salário (posição CLT) de valor 

compatível, o pesquisador contará com um “grant” que lhe permita manter um fluxo 

de colaboradores do exterior visitando o IMPA, bem como participar em eventos 

científicas. Estão previstas duas posições por ano nos próximos 5 anos. 

 

Criação do Programa de Visitantes Especiais 

 

Esse programa visa convidar especialistas sêniores de renome internacional e grande 

dinamismo, em áreas científicas estratégicas, para que visitem o IMPA por períodos 

não inferiores a três meses por ano durante três anos, com possibilidade de renovação. 

Além da remuneração (posição CLT) de valor elevado durante o período da visita ao 

IMPA, o pesquisador contará com um “grant” que lhe permitirá assegurar a presença 

de estudantes e pós-doutorandos do exterior no IMPA, bem como participar em 

eventos científicos. Está prevista a abertura de duas posições por ano nos próximos 5 

anos. 
 

 Disseminação da Matemática  

 

Disseminação e promoção da melhoria do ensino da matemática nas escolas públicas, 

municipais, estaduais e federais. 

 

Manutenção das atividades da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas, evento que mobiliza mais de 18 milhões de alunos em todo o país, além dos 

educadores envolvidos. 

 

Ampliação progressiva do Programa de Iniciação Científica da Olimpíada Brasileira 

de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, de maneira a incrementar o número de 

participantes. No primeiro semestre de 2018, 31 alunos ingressaram no Mestrado com 

bolsas do PICME e 16 foram admitidos no Doutorado, em parceria com a CAPES.  

 

Expansão da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP para 

o primeiro ciclo do Ensino Fundamental: a partir de 2018 a olimpíada passou a contar 

com a participação de alunos do 4º e 5º anos. Nesta primeira ocasião, foram mais de 

1,5 milhões de crianças, de 20 mil escolas em cerca de 1.500 municípios de 26 

unidades da federação. 

 

Um dos resultados da OBMEP com maior impacto na melhoria da qualidade do ensino 

da matemática no país tem sido o surgimento de professores de matemática do ensino 

fundamental e médio que preparam seus alunos para as provas da olimpíada utilizando 

o material didático da OBMEP.  Nosso objetivo é estender essa iniciativa de Formação 

de Professores ao Ensino Fundamental 1.  
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6. Alocação de recursos e áreas especiais da gestão 

 

 

Gestão orçamentária e Financeira    
 

 

 Demonstrativo da execução das Despesas 
 

A estrutura de organização social permite que os saldos financeiros de um exercício 

sejam reaplicados no exercício seguinte, dessa forma não há relação direta entre o 

orçamento planejado e o executado, desde que todo o saldo seja reaplicado na 

manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais do IMPA. 
 

 
 

Macroprocessos  

 Pessoal   Pessoa Física   Pessoa Jurídica  
 Diárias, Passagens e 

Ajuda de Custo  

 Materiais e Serviços 

(Custeio)  
 Capital (Investimento)   TOTAL  

 Plan 2018   Exec 2018   Plan 2018   Exec 2018   Plan 2018   Exec 2018   Plan 2018   Exec 2018   Plan 2018   Exec 2018   Plan 2018   Exec 2018   Plan 2018   Exec 2018  

 Pesquisa e 

Intercâmbio 

científico  

  7.689.132   10.392.797     2.393.629     1.061.540    3.872.769         116.948           7.934         110.602       571.267         346.548     14.534.731   12.028.436  

 Ensino       667.921       588.456        396.079       820.142       515.727           37.079           1.587             3.000         23.803      1.113.247       1.605.117     2.561.924  

Desenvolvimento 

Tecnológico  
  2.600.997     5.422.933        247.044          2.970       190.422         788.985           7.934             5.145       198.357         441.863       518.893     3.244.754     7.180.789  

 Divulgação da 

Informação 

Científica  

     618.873        763.907    2.367.297         46.775       145.790      1.817.031           1.587  
 

       15.869         282.659     2.458.403     3.149.416     5.368.775  

Desenvolvimento 

Institucional  
  4.477.811    4.481.514  

 
      856.746    3.872.068    12.902.079         15.869         227.094       793.427      9.540.854          14.307     9.159.175   28.022.595  

 Disseminação da 

Matemática 
  6.223.858     2.297.267   40.553.475     5.596.487    2.541.076      1.942.003       310.344     7.492.989       290.700    20.171.496   

 
 49.919.453   37.500.242  

 Total  22.278.592   23.946.874  45.957.524    8.384.660  11.137.852   17.604.126       345.255     7.838.831    1.893.423    31.896.667    2.991.603  81.612.646  92.662.760  

 

 Informações sobre a realização das receitas 
 

As receitas do Contrato de Gestão e o rendimento de aplicações financeiras 

representaram as principais fontes de receita para o IMPA, sendo da ordem de 92% e 

6% respectivamente em 2018. 

 

A receita do Contrato de Gestão prevista na LOA 2018 do MCTIC e do MEC totalizou 

R$89.612.646, sendo repassado no ano de 2018 o valor de R$81.612.646, ficando a 

serem repassados R$8.000.000. 

 

A receita de serviços é referente às inscrições das escolas privadas na Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP, inscrições dos participantes 

da Olimpíada Internacional de Matemática – IMO 2018 e inscrições dos participantes 

em eventos científicos organizados pelo IMPA. 

 

A receita de convênios no ano de 2018 teve a continuidade do contrato de patrocínio 

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o IMPA 

para apoiar os eventos do Biênio da Matemática 2017 – 2018, com objetivo principal 

da disseminação da matemática no Brasil. E firmado um patrocínio com a Fundação 

Itaú, a qual teve como objetivo viabilizar e incentivar a formação de professores e 
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alunos participantes da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, 

através de 3 programas: (I) Formação de professores da Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (“Formação OBMEP”), (II) Formação de 

Medalhistas pelo Programa de Iniciação Científica (“PIC”), (III) Criação de um Livro 

Aberto de Matemática (“Livro Aberto”), em todo território nacional. 
 

 

 Realização das Receitas 
 

 
Receitas 2014 2015 2016 2017 2018 

Receita Total 116.701.189,56 61.973.289,69 169.037.140,64 128.301.974,63 114.782.974,62 

Receitas Contrato de Gestão 89.497.826,00 37.770.000,00 156.488.416,00 106.600.000,00 89.612.646,00 

Receitas Operacionais 3.196.380,10 4.311.206,19 4.246.971,64 1.210.333,47 7.216.792,40 

Prestação de Serviços - - - 2.295.665,81 1.948.554.62 

Receitas Financeiras 4.733.814,38 5.979.899,34 5.775.572,37 7.916.736,48 6.444.127,84 

Receitas de Convênios e 

Contratos Administrativos 

19.273.169,08 13.912.184,16 2.526.180,63 10.279.238,87 9.560.853,76 

Receitas Alavancadas de 

Instituições de 

Financiamento 

- - - - - 

Descontos financeiros obtidos - - - - - 

Saldo do Exercício Anterior - - - - - 

 

 

 

Gestão de Pessoas  
 

 Conformidade Legal 

 

O IMPA observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas pela Consolidação das 

Leis Trabalhistas, Regulamento de Recursos Humanos, Regimento Interno e Estatuto 

Social e também suas Resoluções de Diretoria. 
 

 Avaliação da força de trabalho 

 

O IMPA possui funcionários cedidos sob regime estatutário, vinculados ao Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e funcionários 

contratados sob o regime celetista, que compõem as estruturas finalísticas e 

administrativas visando a consecução dos objetivos sociais e o atingimento das metas 

que a entidade está submetida. 
 

 Composição e Distribuição da força de trabalho 
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3% 

57% 16% 

23% 

1% Bolsistas

Celetistas

Servidores

Cedidos

Terceirizados

Estagiário

27 

66 

64 

63 

18 a 30 anos

31 a 40 anos

41 a 50 anos

Acima de 50 anos

73% 

27% 

Área meio

Área fim
68% 

11% 

21% 

Brancos Negros Pardos

Força de trabalho Total 
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 Avaliação de Desempenho 

 

O Programa de Avaliação de Desempenho analisa de forma sistemática o desempenho 

de cada funcionário em função das atividades que ele desempenha, das metas e 

resultados a serem alcançados e do seu potencial de desenvolvimento, com base em 

critérios definidos, onde prevalece o mérito de cada funcionário, as avaliações são 

realizadas dentro de um período pré-estabelecido. 

 

Por motivo de restrições orçamentárias, desde 2016 o IMPA não vem realizando as 

avaliações de desempenho de seu quadro funcional. 

 

 Seleção e Recrutamento de Pessoas 

 

As contratações de profissionais para integrar o quadro de pessoal técnico-

administrativo do IMPA obedecem aos princípios básicos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como as regras dispostas no 

Regulamento de Recursos Humanos. 

 

O processo de contratação de pessoal administrativo é composto de cinco etapas 

consecutivas: solicitação da área, recrutamento, seleção, divulgação de resultados e 

contratação. 

 

O processo de contratação de pessoal científico e tecnológico é realizado conforme 

determinação específica da Diretoria, aprovado pelo Conselho Técnico Científico do 

IMPA, conforme atribuições do Estatuto do IMPA. 
 

 

 
 

 Programa de Desenvolvimento e Capacitação: Estratégia e números 

 

O Programa de Desenvolvimento e Capacitação dos Colaboradores do IMPA visa 

promover a qualificação dos colaboradores e aprimorar a competência destes, de modo 

a contribuir para o seu melhor desempenho e produtividade no exercício das atividades 

profissionais. 

 

Modalidades: Cursos de Pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), cursos de idiomas, 

cursos de extensão e eventos de formação. 
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18 
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Cursos de Extensão em 2018 

Área de TI

Área

Administrativa

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gestão de licitação e contratos  
 

 

A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, associação civil sem 

fins lucrativos qualificada como organização social pelo Decreto nº 3.605 de 

20/09/2000, é atualmente regida pela Lei nº 9.637/98, a qual determina em seu artigo 

4º, inciso VIII, a elaboração de Regulamento próprio contendo os procedimentos que 

deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, sendo 

inexigível às organizações sociais a utilização da Lei nº 8.666/93, com base na decisão 

proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1923/DF. 

 

Desta forma, em consonância com a Lei reguladora, o IMPA realiza suas contratações 

de obras, serviços, compras e alienações com base em seu Regulamento de Aquisição 

de Bens e Serviços, o qual, por sua vez, determina as regras e procedimentos 

necessários àqueles atos, sendo expressa a necessidade de observância dos princípios 

básicos da impessoalidade, economicidade e competitividade. 

 

Assim, de acordo com a planilha anexa, o IMPA realizou a contratação de obras e 

serviços por meio de 93 (noventa e três) contratos para que fosse permitido o regular 

funcionamento da instituição, além das contratações realizadas para estudo da 

construção da nova sede da instituição. 

 

Da análise da referida planilha, é demonstrado o objeto detalhado de cada contratação, 

com base na necessidade da instituição e os respectivos prazos de início e término da 

relação contratual, sendo incluído também o gasto global dos instrumentos celebrados, 

considerando todo o período de vigência. 

 

Neste sentido, visando dar conformidade ao que determina a Lei nº 9.637/98, os 

procedimentos de contratação, compras e serviços realizados em estrita observância ao 

Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços, qual seja: apuração de preços de 

mercado com participação de, no mínimo, três participantes, e, no caso de 

impossibilidade ou inexistência de fornecedores na quantidade mínima, apresentação 

de justificativa da área gestora, sendo possível também a contratação direta, desde que 

devidamente motivada e visando resguardar o melhor interesse e vantajosidade para a 

instituição. 
 

Logo, analisando os contratos de prestação de serviço de pessoas jurídicas que 

estavam vigentes durante o ano de 2018, pode-se apontar que as principais relações 

obrigacionais estão estritamente ligadas aos objetivos estratégicos e missões 

institucionais, ou se tratam de negócios jurídicos que visam a manutenção 
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administrativa da instituição, tais como limpeza, segurança, manutenção, dentre 

outros, que não deixam de se relacionar com os objetivos do IMPA, na medida em que 

são indispensáveis para o regular funcionamento da Instituição. Confiram: 
 

 

Objetivo Principal dos Contratos (PJ) Vigentes em 2018 
 

Quantidade de 
Contratos 

Execução dos objetivos estratégicos 17 
Gerenciamento e planejamento do projeto de expansão 28 

Manutenção das instalações físicas e equipamentos 48 
Total 93 

 

 

  

Dentre as contratações relacionadas à execução dos objetivos estratégicos, 

aproximadamente 53% dos contratos estão diretamente ligados à realização da 

OBMEP. 
 

 

 

Obs.: Relação dos Contratos de Serviço no capítulo Anexo 

 

Além disso, verifica-se que, em relação às 93 contratações acima referidas, apenas 

cerca de 8% delas foram realizadas de forma direta, de acordo com as regras do 

Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços da instituição, em razão de serem 

prestadores de serviços exclusivos e/ou em razão da relação de confidencialidade e 

confiança inerentes às relações, quais sejam: TOTVS, Wolters Kluwer B Tecnologia 

S.A, Criare Consulting Software –ME, Schneider Eletric It Brasil Indústria e 

Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA e Laudelino da Costa Mendes Neto 
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Sociedade de Advogados. 

 

Em relação aos desafios e ações futuras, apesar das contratações de serviços realizadas 

atenderem à regulamentação legal e serem estritamente conexas com os objetivos 

sociais e missão do IMPA, há permanentemente o dificuldade de manter os negócios 

jurídicos vantajosos, econômicos e competitivos em razão do grande volume e da 

rotatividade das empresas no mercado, no qual há constantemente uma gama de 

falências e surgimentos de novos fornecedores. 

 

Desta forma, realizar o monitoramento eficiente da a regularidade de prestação dos 

serviços, além da regularidade fiscal e econômica de seus fornecedores, é sempre 

desafiador e necessário para garantir continuamente os serviços de melhor qualidade e, 

ao mesmo tempo, mais econômicos, à instituição. 

 

Assim, dentro de uma perspectiva macro, é possível afirmar que o maior desafio 

presente e futuro, dentro da seara de gestão de contratos, é a realização de constante 

monitoramento da atuação e da saúde fiscal e econômica dos fornecedores, atuando o 

IMPA em estrita observância às regras legais e de integridade, para correta utilização e 

aplicação dos recursos disponibilizados, o que vem sendo feito até o presente 

momento, respeitando-se tanto os princípios norteadores e regras constantes tanto na 

lei nº 9.637/98, quanto no Regulamento de Aquisição de Bens e Serviços vigente. 

 

Em contrapartida, em uma visão micro, o maior desafio futuro, que atualmente gera 

grandes esforços de toda equipe de funcionários da instituição, consiste na realização 

de contratação e, consequente, construção da nova sede do IMPA, que possibilitará a 

intensificação das suas atividades e trará maior visibilidade para a instituição, em 

âmbito nacional e, sobretudo internacional, na medida em que a construção será capaz 

hospedar inúmeros pesquisadores e alunos, hospedar eventos e contará com mais 

espaços para desenvolvimento de pesquisas e aulas. 

 

 
 

Gestão de Patrimônio e infraestrutura  
 

 

 Gestão do patrimônio imobiliário da União 
 

O Edifício Lélio Gama, situado na Estrada Dona Castorina, 110 – Jardim Botânico, 

Rio de Janeiro – RJ, com Termo de Permissão de Uso do Bem firmado entre CNPq e o 

IMPA. O acordo foi estipulado no valor venal de R$27.126.849,00 (vinte e sete 

milhões, cento e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais) para o 

desenvolvimento dos objetivos institucionais contemplados no Contrato de Gestão 

com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações – MCTIC. O 

Prédio encontra-se em bom estado de conservação e possui manutenção predial 

periódica e sistemática. 

 

Este imóvel possui um Contrato de Permissão de Uso de parte do espaço com a pessoa 

jurídica Atlantis Lanches Ltda para a exploração de serviços com restaurante e 

lanchonete, com fins lucrativos, para atender aos usuários das instalações do IMPA 

sob condições estabelecidas em contrato. A realização desta atividade prevê o 

ressarcimento mensal ao IMPA de R$3.721,79 (três mil, setecentos e vinte e um reais 
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e setenta e nove centavos) contabilizados a título de reembolso de rateio de despesas 

de luz, água, telefonia e coleta de lixo, executadas com recursos do Contrato de 

Gestão. 

 

Existe um segundo Contrato de Permissão de Uso de parte do espaço com a pessoa 

jurídica Sociedade Brasileira de Matemática - SBM para a comercialização de venda 

de livros, sem fins lucrativos, para atender aos usuários das instalações do IMPA sob 

condições estabelecidas em contrato. A realização desta atividade prevê o 

ressarcimento mensal ao IMPA de R$3.000,00 (três mil reais) contabilizados a título 

de reembolso de rateio de despesas de luz, água, esgoto, telefonia, vigilância e coleta 

de lixo, executadas com recursos do Contrato de Gestão. 

 

As despesas com manutenção do prédio são executadas com recursos do Contrato de 

Gestão firmado com o MCTIC e com a interveniência do Ministério da Educação – 

MEC. 

 

Para assegurar o patrimônio e minimizar os riscos de perdas estruturais por acidentes 

ou fenômenos naturais, o IMPA mantém apólice de seguro contra incêndio, danos 

hidráulicos, danos elétricos, além da cobertura sobre o conteúdo: máquinas e 

equipamentos, mobiliários, bens de terceiros e o acervo bibliográfico. 

 

A divulgação e o acesso de informações do IMPA na rede mundial de computadores 

(internet) está em acordo com o art. 63 do Decreto nº 7.724/12. 

 

 Informações sobre imóveis locados de terceiros 
 

O IMPA possui inúmeros programas que envolvem o intercâmbio científico entre 

alunos e pesquisadores, visando o crescimento científico e o atingimento de metas de 

número de visitas/mês ao IMPA de pesquisadores nacionais e estrangeiros e número 

de visitas/mês ao IMPA de estagiários de pós-doutorado. 

 

Visto que o custo de hospedagem na capital do Rio de Janeiro é muito alto e impacta 

diretamente no custeio de moradia de alunos e pesquisadores oriundos de outros 

estados, inviabilizando a estada no IMPA, o instituto é locatário de quatro 

apartamentos em Copacabana, cedidos por meio de instrumento de comodato. A 

cessão destes imóveis é feita por um associado benemérito, com redução significativa 

de valores praticados no mercado. Estes imóveis estão alugados por R$1.000,00 (hum 

mil reais) cada um e localizados em Copacabana. Segundo o contrato de locação 

firmado com o proprietário, a realização de reparos e manutenções dos referidos 

imóveis fica a cargo do IMPA. 

 

Há ainda a locação de um galpão para guarda de bens oriundos de projetos sob 

responsabilidade do IMPA que, apesar de inservíveis, não podem ser destinados para 

doação. Este galpão é alugado pelo valor mensal de R$3.811,85 (três mil, oitocentos e 

onze reais e oitenta e cinco centavos), sendo os custos com manutenção de 

responsabilidade do IMPA. 
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Gestão de tecnologia da informação  
 

 

Por ser uma OS, o IMPA possui um contrato de gestão que é executado baseado em 

um Plano Diretor Institucional referente ao mesmo período. Todas as ações 

estratégicas de TI (PETI) estão inseridas nesse Plano Diretor Institucional, em 

conjunto com outras ações estratégicas, como por exemplo, ensino e pesquisa. 

Especificamente em relação a TI, as ações estratégicas se referem à manutenção da 

infraestrutura de ensino, pesquisa e desenvolvimento, da atualização tecnológica e do 

atendimento de novas demandas de uso de recursos computacionais, conectividade e 

interatividade. As principais diretrizes que compõe estas ações estratégicas de TI são: 
 

 

 
 

 

 

 Comissão de Informática  
 

A Comissão de Informática tem como objetivo Assessorar a Diretoria nos assuntos 

pertinentes aos Serviços de Informática, recursos e infraestrutura computacionais. Faz 

parte da sua composição o Diretor Geral, Diretor Adjunto, Gerente de Tecnologia da 

Informação (presidente da comissão), Gerente de Administração e 7 membros do 

Corpo Científico do IMPA. São previstas reuniões semestrais e reuniões 

extraordinárias quando alguma ação estratégica ou orçamentária não prevista precisa 

ser implementada. 

 

As principais ações tomadas dizem respeito aos Sistemas Corporativos, a 

Infraestrutura Elétrica, impacto na adoção de novas tecnologias e em relação aos 

Sistemas Gerenciais e de Apoio aos Usuários. 

 

Em 2018, a Gerencia de Tecnologia da Informação sofreu mais uma reestruturação, 

tendo uma nova atribuição: absorver a Infraestrutura e as atividades de Multimídia, 

efetuando a gravação e transmissão digital de atividades acadêmicas, tais como 

eventos, cursos, workshops e palestras, bem como as vídeo-aulas da OBMEP.  

Ações 
Estratégicas  

Aumentar o 
uptime dos 
Sistemas 

Adequação de 
Políticas de 
Segurança 

Monitoração, 
Controle e 

Gerências dos 
Sistemas 

Atualização 
Tecnológica 
dos recursos 

computacionais 

Adequação de 
Políticas de 
Segurança 

Diminuição do 
tempo de 

resposta dos 
serviços 

Disponibilização 
de novos 
serviços e 

tecnologias 
Documentação e 

Treinamento 



 

 

39 

 Conformidade legal 

 

O IMPA vem sempre acompanhando as exigências legais da área de TI seguindo as 

melhores práticas, baseando-se em modelo atuais, tais como COBIT e ITIL. 

Recentemente, desde a publicação da Lei nº 13.709, em 14 de agosto de 2018, o IMPA 

vem adaptando a sua política de uso dos recursos computacionais e sua política de 

segurança, aliada ao seu Código de Ética e Conduta, visando o melhor uso da 

tecnologia da informação e garantindo a segurança da informação, privacidade, 

estabilidade e continuidade dos serviços prestados.  

  

Todas as informações coletadas e/ou gerada nos sistemas institucionais estão 

disponíveis para os variados perfis de usuários cadastrados, através de interfaces, 

filtros e relatórios, além do compartilhamento de dados por meio de planilhas 

customizadas, elaboradas sob demanda explícita das Gerências e Coordenações do 

IMPA. 
 

Uso de Cookies 
  

São utilizados cookies de sessão, criados após o login do usuário na área 

administrativa dos sistemas, com expiração ao término da sessão, para rastreamento de 

acesso ao sistema. Não são utilizados cookies de terceiros e não há compartilhamento 

dos mesmos.  
 

Coleta e armazenamento de informações de usuários 

 

Em todos os sistemas institucionais são coletados dados pessoais dos usuários, que 

diferem dependendo da finalidade do sistema e do perfil do usuário registrado. 

Dependendo da sua finalidade e do perfil do usuário registrado, também podem ser 

coletados dados pessoais sensíveis, conforme exemplificado abaixo: raça, gênero, 

religião, se é portador de deficiência ou necessidade especial, se é lactante, se é 

detento.  

  

A coleta dessas informações é necessária e essencial para a realização das provas da 

Olimpíada Brasileira de Matemática – OBM e da Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas – OBMEP, além da elaboração da logística dos locais de provas e 

das necessidades especiais dos alunos. 
 

Integração com sistemas externos 
 

Coleta por Sistema 
Sistemas que recebem os dados coletados por Integração 

de serviços 

Sistema do IMPA Sistemas Internos Sistemas Externos 

Sistemas Institucionais 
Site IMPA / Protheus  Pimaco (etiquetas) / Locaweb (boleto 

Livraria), Cielo (cartão Livraria)  

Sistema de Pagamentos Protheus  Banco do Brasil / PayPal  

Financeiro OBMEP Protheus   - 

Sistemas da Logística 
Sistema de Pagamentos / 
Financeiro OBMEP / Sites da 
OBMEP e da OBM  

FCC (Fundação Carlos Chagas)  

Sistemas de Programas 
Acadêmicos 

Financeiro OBMEP / Sites  CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico)  

Sistema de Eventos 
Científicos 

Sistema de Pagamentos / Site 
IMPA / Aplicativo Eventos 
(mobile)  

 - 

Protheus Portal RH Online / Sistema de Banco do Brasil / Correios / Prefeitura do 
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Pagamentos (NFSe)  RJ (NFSe) / Receita Federal (NFe, 
eSocial)  

   

 

 

 Modelo de Governança de TI 

 

O modelo de governança de TI no IMPA, se baseia na Diretoria, através do seu Plano 

Diretor Institucional, na Gerência de TI e na Comissão de Informática, seguindo o que 

diz o COBIT na sua definição de governança: A governança de TI é de 

responsabilidade dos executivos e da alta direção, consistindo em aspectos de 

liderança, estrutura organizacional e processos que garantam que a área de TI da 

organização suporte e aprimore os objetivos e as estratégias da organização. 

 

Diretoria  Planejamento 

Processos e estrutura organizacional 

 

Gerente de TI  Controle da TI 

Decisões, indicadores e projetos 

 

Comissão de Informática  Alinhamento estratégico 

Compartilhamento de informações 

 

  

A escolha do COBIT é devida as características principais do seu modelo, mapeado de 

forma simples nos processos de gestão de TI no IMPA, ou seja: 

 

 
Além disso, um ponto importante do COBIT é o controle através de metas e/ou 

objetivos. O COBIT define como controle o conjunto de políticas, procedimentos, 

práticas e estruturas organizacionais desenvolvidas para dar uma garantia razoável de 

que os objetivos serão atingidos e de que os eventos indesejáveis serão prevenidos ou 

detectados e corrigidos. 

 

 Processos de gerenciamento de serviços TI implementados 
  

Utilizamos o modelo ITIL para o gerenciamento dos processos de TI incluindo o 

gerenciamento de incidentes, problemas, configuração e mudanças. Para isso, 

implantamos o sistema de controle GLPI utilizado tanto pela equipe de atendimento ao 

usuário quando pela equipe de manutenção de sistemas e redes. É através deste 

sistema e dos sistemas de monitoração acima mencionados que controlamos os níveis 

de serviço e gerenciamos a disponibilidade e a continuidade dos nossos sistemas, bem 

como suas capacidades. 

 

alinhamento 
estratégico 

gerenciamento 
de recursos 

gerenciamento 
de riscos 

medição de 
desempenho 
através de 

monitoramento 

projetos e 
recursos 

associados 
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Temos um portal de TI que reúne dados, informações e toda a documentação do 

funcionamento, além dos procedimentos de gerenciamentos dos serviços de TI do 

IMPA. Neste portal encontram-se também as informações da topologia e da 

configuração da rede de dados, incluindo todos os equipamentos que a compõe. Foram 

ainda agregados a este portal alguns sistemas de gestão da infraestrutura 

desenvolvidos internamente. Entre eles estão o sistema de gestão de telefonia, o 

sistema de monitoração de servidores, serviços e infraestrutura de refrigeração, o 

sistema de monitoração de rede sem fio e o sistema de segurança (biometria e 

câmeras) do Datacenter. Para aumentar a transparência na gestão de TI do IMPA, 

incluímos ainda um mecanismo de divulgação de informações e decisões da Comissão 

de Informática, além de ocorrências de falha e paradas programadas para manutenção 

nos serviços e na infraestrutura. O portal pode ser acessado por todos os usuários, 

sendo as informações mais sensíveis restritas somente aos membros da equipe de TI. 

 

 Plano de capacitação do pessoal de TI 

 

O IMPA possui um acordo com a RNP de treinamento e capacitação anual, possuindo 

sete vagas por ano, nos cursos oferecidos pela Escola Superior de Redes da RNP. São 

feitos anualmente pelos na equipe de TI, cursos nas áreas de Governança de TI, 

Administração de Sistemas, Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Projetos de 

Rede e Segurança. 

 

Além desses, eventualmente são realizados treinamentos em novas tecnologias ou em 

sistemas específicos, contratados diretamente. O IMPA também incentiva a formação 

acadêmica dos funcionários, apoiando financeiramente cursos de mestrado e de 

especialização profissional.  

 

 Montante de recursos aplicados em TI 

 

O montante de recursos foi aplicado, dividido em três subáreas: 

 

 Contratos, Licenças e Serviços ≈ R$ 700 mil 

 Infraestrutura ≈ R$ 250 mil 

 Expansões e/ou Substituições sistemas e equipamentos obsoletos ≈ R$ 700 mil 

 

 Contratações mais relevantes de recursos de TI 

 

Em 2018, a contratação mais relevante não teve custo. O IMPA aderiu ao programa da 

Google denominado “G-Suite in Education” o que permite que tenhamos acesso 

gratuito a todo o pacote de ferramentas de produtividade da Google.  

 

Particularmente interessante para o IMPA, é a possibilidade de se usar o e-mail 

corporativo, “<usuário>@impa.br”, com toda a infraestrutura da Google, incluindo 

calendário integrado, aplicativos de colaboração, Hangouts, Google Docs e 30GB no 

Google Drive (para cada usuário). 

 

A administração dos e-mails corporativos continua com a Gerência de TI, mas toda a 

infraestrutura de servidores, controle de spam, antivírus e armazenamento é feita por 
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serviços da Google, mas com o backup dos e-mails ainda sendo feito internamente no 

IMPA. 

 

 Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia 

de valor 

 

A seguir, é mostrado graficamente as atividades executadas em 2018, nos mais de 30 

Sistemas de Informação desenvolvidos in-house, agrupados em 4 categorias: Sistemas 

Institucionais, Sistema ERP Protheus, Sistemas para OBMEP na área de Logística e 

Sistemas para OBMEP na área Acadêmica. 
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 Segurança da Informação 

 

 O IMPA possui um Grupo de Segurança e Resposta a Incidentes (CSIRTs), 

para prevenção, tratamento e respostas a incidentes, atuando como um ponto central de 

contato. Esse grupo está em contato direto como CERT.br, que é o Grupo de Resposta 

a Incidentes de Segurança para a Internet no Brasil, mantido pelo NIC.br, do Comitê 

Gestor da Internet no Brasil. 

 

Além disso, participamos ativamente junto a RNP, através do seu Centro de 

Atendimento a Incidentes de Segurança (CAIS), como uma das equipes de resposta a 

incidentes de segurança da informação de universidades e centros de pesquisa do país, 

conectadas à rede acadêmica brasileira, a rede Ipê. Também estamos presentes nos 

eventos de segurança da RNP, denominado  EnCSIRTs, que é um evento voltado para 

a aproximação e interação entre membros de equipes de resposta a incidentes de 

segurança da informação que atuam no âmbito acadêmico e de pesquisa no Brasil, 

além de servir como uma oportunidade para que instituições de ensino e pesquisa 

possam conhecer de perto a atuação de um CSIRT, descobrir a importância dessa 

iniciativa para a comunidade acadêmica e tenham o interesse em formar seu próprio 

grupo em sua instituição. 

 

Estas atividades têm como objetivo estratégico aumentar os níveis de segurança e de 

capacidade de tratamento de incidentes das redes conectadas à Internet no Brasil.  

 

 Principais desafios e ações futuras 
 

Como principais desafios, podemos listar o progressivo contingenciamento do 

orçamento, o que não nos permite acompanhar de forma satisfatória os novos avanços 

tecnológicos, adquirindo novos equipamentos e sistemas, tendo sempre que lidar com 

problemas oriundos da defasagem tecnológica, obsolescências e problemas de 

desempenho. A dificuldade de contratações de pessoal técnico especializado, dentro 

das condições financeiras do IMPA, também é um desafio. 

 

Como ações futuras de curto prazo, pretendemos implantar IPv6, adquirir um novo 

Firewall e atualizar o nosso sistema de armazenamento corporativo. Como ações de 

longo prazo, adotar um Sistema de Gestão da Segurança da Informação, baseado na 

ISO 27001 e ISO 27002. 
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Gestão de custos  
 

  Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 

  
A sistemática de apuração de custos/despesas é realizada com base na NBC ITG 

2002/12 – Entidades sem fins lucrativos emitidos pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC, vinculando-os a cada macroprocesso do Contrato de Gestão, aos 

convênios e aos projetos. 

 

O IMPA está implementando um sistema de gestão integrada, com o intuito de 

garantir mais transparência aos processos, agilidade na tomada de decisões e mais 

segurança na informação. 

 

Os relatórios gerenciais de custos/despesas e outros para a tomada de decisão são 

elaborados pela Gerência Financeira com base nas informações extraídas dos sistemas 

informatizados. 
  
 

 

Sustentabilidade ambiental   
 

 

 Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições 

 

Nas novas contratações e/ou aquisições o Termo de Referência já expressa o 

recolhimento e descarte correto do serviço ou produto adquirido, como um dos 

requisitos para contratação. No caso das impressoras a empresa contratada apontou 

não só a economia no uso de toner como também o descarte correto. 

   

 Redução de Resíduos poluentes 

 

Um dos pontos de maior resultado de redução de poluentes foi na troca do sistema de 

impressoras.  Esse novo sistema se baseia em ilhas de impressão, sistema de impressão 

de documentos, monitoramento integrado, digitalização de documentos e filas de 

impressão. Com as seguintes vantagens para o instituto: 

 

 
 

Redução de custos 

Descartes de impressões solicitadas  e não impressas após 24 horas  

Suprimentos originais 

Menor espaço físico 

Scanners compartilhados com todos os usuários da rede 

Impressão confidencial de documentos 

Redução de impressões desnecessárias 

Melhor controle e gestão dos documentos impressos e copiados 
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Resultado obtido com a troca do sistema de impressoras: 

 

 Toners Impressões Descarte de toners 

Ano de 2016 241 1.050.000 Lixo normal 

Ano de 2018 47 505.000 Descarte com responsabilidade ecológica 
pela empresa contratada. 

  
 

Outra ação sustentável do Instituto foi a instalação de lixeiras para descarte correto de 

baterias e pilhas, como também um espaço para descarte de lixo eletrônico, mesmo de 

objetos pessoais dos funcionários. 
 

 Ações para redução do consumo de recursos naturais 
 

A manutenção do prédio, em hidráulica e elétrica é constante. O instituto reforçou a 

“campanha” para economia de energia em ambientes sem funcionários e mantem as 

áreas verdes preservadas.    
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7. Demonstrações contábeis 

 

 

No exercício do ano de 2018 o IMPA pactuou dois Termos Aditivos ao Contrato de 

Gestão, Termos 22º TA e 23º TA, totalizando R$89.612.646,00 referente à LOA 2018. 

Deste montante foi recebido no ano de 2018 o valor de R$81.612.646, ficando restos a 

receber no valor de R$8.000.000,00 para o ano de 2019. 

 

Ainda no ano de 2018 foi recebido saldo de restos a receber no montante de 

R$20.000.000,00 referente ao 21º Termo Aditivo assinado no ano de 2017. Assim, o 

valor total repassado no ano de 2018 ao IMPA foi de R$101.612.646,00. Segue abaixo 

quadro demonstrativo: 
 

 

Valores repassados dentro da rubrica  
Contrato de Gestão no ano 2018 

(valores em reais) 

Fonte Termo Aditivo Valor Pactuado Valor Repassado Data 

MCTIC 21º TA* 5.000.000,00 5.000.000,00 09/03/2018 

  22º TA 39.512.646,00 5.000.000,00 14/11/2018 

  22º TA   15.000.000,00 22/11/2018 

  22º TA   5.000.000,00 13/12/2018 

  22º TA   14.512.646,00 20/12/2018 

  23º TA 6.000.000,00     

Total MCTIC   50.512.646,00 44.512.646,00   

          

Outras Fontes 21º TA* 15.000.000,00 15.000.000,00 03/05/2018 

(MEC e FNDCT) 22º TA 42.100.000,00 22.000.000,00 05/11/2018 

  22º TA   20.100.000,00 14/11/2018 

  23º TA 2.000.000,00     

Total outras fontes   59.100.000,00 57.100.000,00   

Total Geral   109.612.646,00 101.612.646,00   

 

 

*21º TA pactuado no ano de 2017 sendo repassado no ano de 2018. 
 

Os repasses efetuados no ano de 2018 foram suficientes para manter a Reserva 

Técnica, prevista na cláusula sexta, subcláusula primeira do Contrato de Gestão do 

IMPA. Esta Reserva Técnica é essencial para o custeio das atividades por um período 

de até 8 meses, período que não são repassados os recursos referente à LOA 2019. 
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 Descrição da utilização dos recursos da reserva técnica 
  

 

 
 Destino dos recursos 

(Reserva Trabalhista + Fluxo de Caixa para custeio de até 8 meses, conforme 

cláusula sexta, subcláusula primeira do Contrato de Gestão) 
2018 

I – Custeio das atividades básicas da OS R$ 126.972.273,60 

II – Pagamento de contrato ou diretos trabalhistas, em casos não previstos R$     10.240.303,75 

III – Outros gastos em atividades de relevante interesse para os objetivos do 

Contrato de Gestão 
R$          -                               

 

A reserva técnica do IMPA compreende o fluxo de caixa necessário para o custeio das 

atividades por um período de até 8 meses e a reserva trabalhista que só pode ser 

utilizada com a autorização do Conselho de Administração conforme deliberação na 

Ata da 21ª Reunião do Conselho de Administração em 10 de fevereiro de 2006. 
  

 

 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do 

patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos 

 

A associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS é uma 

associação civil privada qualificada como organização social pelo Decreto nº 3.605 de 

20 de setembro de 2000 e, neste contexto, têm suas demonstrações contábeis 

elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem 

a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e a NBC ITG 

2002/12 – Entidades sem fins lucrativos, emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC. 

 

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações 

contábeis são as seguintes: 

 

- As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional e de 

apresentação; 

- As demonstrações contábeis são preparadas com base no custo histórico, exceto se 

indicado de outra forma; 

 

- As receitas e despesas são demonstradas pelo regime contábil de competência e 

mensuradas pelo valor justo. As receitas são reconhecidas quando da assinatura do 

Contrato de Gestão e seus Aditivos; 

 

- Para preparação das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto as demonstrações 

contábeis incluem várias estimativas, tais como aquelas referentes à determinação das 

vidas úteis do ativo imobilizado, e as disposições necessárias para contingências, entre 

outros. Os resultados reais podem variar das estimativas mencionadas; 

 

- As disponibilidades são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos 

até a data do balanço, quando aplicável. Compreendem depósitos bancários e 
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aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas 

são factíveis às de mercado, estando ao seu valor justo e de realização; 

 

- Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, 

menos o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada; 

 

- A depreciação é calculada usando o método linear. O valor contábil de um ativo é 

imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 

maior que seu valor recuperável estimado; 

 

- As taxas de depreciação dos bens do ativo imobilizado são estipuladas com base na 

vida útil dos bens, nos casos passíveis de teste de impairment e, com base na 

classificação da IN SRF nº 162 de 31 de dezembro de 1998; 

 

- Os ativos e passivos monetários são avaliados e, quando necessário e relevante, são 

ajustados a seu valor presente, o qual considera os fluxos de caixa e taxas de juros 

explícitas ou implícitas; 

 

- Os demais ativos, passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por 

valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias 

incorridas, quando aplicável; 

 

- Semestralmente é realizada a revisão dos valores líquidos dos ativos a fim de avaliar 

a necessidade de serem constituídas eventuais provisões para desvalorização; 

 

- As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes são 

as seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias 

reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes 

com êxitos prováveis, quando relevantes, são apenas divulgados em nota explicativa; e 

(ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 

prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 

passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em 

nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são 

provisionados e nem divulgados. 
 

 

 

Ativo Imobilizado 

 

Taxas de Depreciação 

Edificações 4% 

Móveis e Utensílios 10% 

Máquinas e Utensílios de Escritório 10% 

Equipamentos Processamento de Dados 20% 

Equipamentos Áudio, Vídeo, Som 10% 

Equipamento Hidráulico e Elétrico 10% 

Gerador de Energia 10% 

Biblioteca 16,66% 

Veículos 20% 

Benfeitoria em Imóveis de Terceiros Entre 20% e 28,5% 

Bens em Poder de Terceiros 10% 
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 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade 
 

A sistemática de apuração de custos/despesas é realizada com base na NBC ITG 

2002/12 – Entidades sem fins lucrativos emitidos pelo Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC, vinculando-os a cada macroprocesso do Contrato de Gestão, aos 

convênios e aos projetos. 

O IMPA está implementando um sistema de gestão integrada, com o intuito de 

garantir mais transparência aos processos, agilidade na tomada de decisões e mais 

segurança na informação. 

Os relatórios gerenciais de custos/despesas e outros para a tomada de decisão são 

elaborados pela Gerência Financeira com base nas informações extraídas dos sistemas 

informatizados. 

 

 Demonstrações contábeis e notas explicativas elaboradas de acordo com 

legislação específica 

 
As Demonstrações Contábeis do IMPA são de responsabilidade da Contadora Marta 

Barroso Salomé, CRC-RJ nº0816316/O-5 e auditada pela empresa de Auditoria 

Externa Independente, Consulcamp Auditoria e Assessoria. 

Abaixo segue o parecer do auditor externo, as demonstrações contábeis e as notas 

explicativas de acordo com legislação específica e as práticas contábeis aplicáveis no 

Brasil. 
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Declaração do contador/opinião dos auditores externos 
 
 

À 

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA 

A/C: Conselho de Administração e Diretoria 

 

Opinião 

 

Examinamos as demonstrações contábeis da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA que compreendem o 

balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos 

fluxos de caixa para o ano findo nessa data, bem como as correspondentes Notas Explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA em 31 de dezembro de 2018, o 

desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 

Brasil aplicadas para entidades sem finalidade de lucro (ITG 2002). 

 

Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 

com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. 

Somos independentes em relação à entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do 

Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 

de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 

demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar 

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 

na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, 

ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade 

são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança 

razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 

internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 

fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 

 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento 

profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
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 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 

fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 

de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 

de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 

falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

 

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 

apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 

Entidade. 

 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 

divulgações feitas pela administração. 

 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 

evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar 

dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 

significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 

fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 

Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 

contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 

auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 

identificamos durante nossos trabalhos. 

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, 

incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam 

afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. 

 

Campinas, 08 de fevereiro de 2019 

Atenciosamente, 

 

Wesley Abra de Assis 

Contador – CRC 1SP288527/O-6  

Consulcamp Auditoria 

CRC 2SP024818/O 
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Ativo               Passivo e Patrimônio 

líquido 
          

  N
ot
a 

  

2018   2017   

  
  

N
ot
a 

  
201

8 
  

201
7 

Circulante               Circulante     
 

    

Caixa e Equivalentes de 
Caixa 

4   
145.611    119.640 

  
  

Fornecedores 12 
  

348  
 

1.26
1 

Caixa e Equivalentes 
Vinculados a Convênios 

4   
1.489    1.425 

  
  Obrigações c/ Pessoal 

e Encargos 
13 

 2.31
7   

2.52
4 

Valores a Receber 
5   

8.904    20.877 
  

  
Obrigações Tributárias 14 

 1.69
3   

1.81
4 

Estoques 
6   

778    764 
  

  
Outras Contas a Pagar 15 

 1.45
4  

  
1.66

8 

Adiantamentos 
7   

819    884 
  

  Adiantamento de 
Convênios 

16 
 

916 
 

13 

Despesas Antecipadas 
8   

719    787 
 

 
Recursos a Realizar 15 

 20.6
22 

 
20.9

04 

Outros Créditos 
9   

895    583 
  

  
  

 
 27.3

51  
28.1

84 

            
159.215  

  
         

144.960    

  
  

 

 

   

                  
 

  
   

Não circulante                 
 

  
   

Aplicações a Longo 
Prazo 

4   
 -    91 

  
  

Não circulante 
 

 
   

Despesas Antecipadas 

8   
 -    3.253 

    Convênios - Bens 
Pertencentes a 
Terceiros 

 

 
12.4

09  
12.4

05 

Outros Créditos 
9   

573    538 
  

  Subvenções e Doações 
a Realizar  

 32.8
15  

32.8
15 

 

    
573  

 
3.883  

  
  

Outras Contas a Pagar 
 

 1.52
5  

96 

Imobilizado   
  

 
  

   
  

  
  

46.7
49  

45.3
16 

Imobilizado Liquido 10   49.348   50.727         

Imobilizado Liquido 
Vinculados a Convênios 

10   
12.892   12.899 

  
  

Patrimônio Líquido 
 

  
   

Intangível 
11   

 -    106 
  

  
Patrimônio Social 17 

 
139.
076  

113.
276 

                       
62.813  

  
             

67.615    
  Superávit ou Déficit do 

Período 
21 

 
8.85

3  
25.7

99 

      
      

  
  

  
    147.

928  
139.
076 

              

Total do ativo     
222.028 

 
212.575 

    Total do passivo e 
patrimônio líquido 

    222.
028  

212.
575 

   
   

                

                

 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis 
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  Nota   2018   2017 

Receita            

Receita Contrato de Gestão 21   89.613  
 

106.600 

Receita de Convênios 21   9.561    10.279 

Receita Bruta         99.173       116.879  

            

(-) Custo Atividade      
  

 
Pesquisa Intercâmbio 21        (12.028)        (12.408) 

Ensino 21         (2.562)          (3.356) 

Informação Científica 21         (2.910)          (2.933) 

Desenvolvimento tecnológico 21         (6.662)          (5.765) 

OBMEP 21        (37.477)        (39.763) 

Expansão das atividades  21            (452)        (12.054) 

Despesas com Convênios 21        (10.270)          (9.756) 

Despesas com Recursos próprios 21         (5.807)          (2.943) 

         (78.169)       (88.978) 

            

Superávit (déficit) Bruto 21       21.004         27.901  

            

Despesas operacionais           

Gerais e Administrativas 21        (26.071)        (11.954) 

Outras Receitas e Despesas Operacionais 21   9.165            3.506  

         (16.906)         (8.448) 

            

Superávit (Déficit) Operacional           4.098         19.453  

            

Despesas financeiras 21         (1.689)          (1.571) 

Receitas Financeira com Contrato de Gestão 21   6.018            7.365  

Receitas Financeiras com Convênios 21   -                35  

Receitas Financeiras com Recursos Próprios 21   426              517  

Resultado Financeiro Líquido           4.755           6.346  

            

Superávit (déficit) líquido do exercício 21         8.853         25.799  

            

            
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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Patrimônio 

Social   
Superávit (Déficit) 

do período   Total 

            

Saldos em 31 de dezembro de 2016        31.020                     82.256     113.276  

  Superávit do período             -                            25.799        25.799  

  Incorporação do Superávit (2016)        82.256                  (82.256)             -    

            

Saldos em 31 de dezembro de 2017     113.276                    25.799     139.075  

            

          
 

  Superávit do período             -                       8.853          8.853  

  Incorporação do Superávit (2017)        25.799                 (25.799)             -    

            

Saldos em 31 de dezembro de 2018     139.075                      8.853     147.928  

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 
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  2018 
 

2017 

Superávit (Déficit) líquido do exercício 8.853 
 

25.799 

  

   Itens que não afetam o caixa operacional 

   Depreciação e Amortização 3.519 
 

3.321 

Convênios - Bens Pertencentes a Terceiros 4 
 

62 

  12.376 
 

29.182 

  

   Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo 

   Variação de Estoques (14) 
 

131 

Variação de Adiantamentos 65 
 

147 

Variação dos demais Ativos a Curto Prazo 10.730 
 

(21.306) 

Variação de Despesas Antecipadas a Longo Prazo 3.218 
 

(49) 

Variação de Fornecedores (912) 
 

(809) 

Variação de Adiantamentos de Convênios 903 
 

(680) 

Variação dos demais Passivos a Curto Prazo (825) 
 

22.417 

Variação dos demais Passivos Não Circulante 1.430 
 

96 

Caixa líquido das atividades operacionais 27.972 
 

29.129 

  

   Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

   Aplicações financeiras de Longo Prazo 91 
 

(6) 

Aquisição de imobilizado (2.027) 
 

(4.260) 

Caixa líquido das atividades de investimentos (1.936) 
 

(4.266) 

  

   Aumentos (Redução) líquido de caixa e equivalente de caixa 26.036 
 

24.863 

  

   Caixa no início do exercício  121.065 
 

96.202 

Caixa no final do exercício 147.100 
 

121.065 

 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Informações gerais 

 

A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA-OS, foi qualificada 

como organização social através do Decreto n° 3.605, de 20 de setembro de 2000, e tem por 

finalidade a realização de pesquisas em ciências matemáticas e afins, a formação de 

pesquisadores, a difusão do conhecimento matemático, e sua integração com outras áreas da 

ciência, cultura, educação e do setor produtivo.  

As atividades desenvolvidas pelo IMPA-OS estão atreladas a metas e prazos descritos no 

Contrato de Gestão, com vigência de cinco anos, firmado entre o Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e o IMPA – OS em 23 de janeiro de 2001, 

publicado no Diário Oficial da União no dia 31 de janeiro de 2001, para a administração do 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA. Em 27 de maio de 2010 foi 

celebrado um novo contrato de gestão, publicado no Diário Oficial da União em 09 de junho 

de 2010, com vigência até 30 de maio de 2016. Este foi prorrogado pelo 18º,19º,20º,21º,22º 

e 23º Termos Aditivos estendendo a vigência até o exercício de 2018. O valor total do 

contrato é de R$436.547.846,00. Os recursos destinados ao custeio das atividades são 

providos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC na 

qualidade de órgão supervisor e pelo Ministério da Educação na qualidade de interveniente. 

A administração do Impa está em processo de discussão com o Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação para assinatura do 24º termo aditivo, 

onde está inserido os recursos para o ano 2019. Independente disto a reserva técnica do 

IMPA é suficiente para cumprir com as obrigações assumidas para o ano de 2019. 

 Apresentação das demonstrações contábeis  

 

A Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA adota as práticas 

contábeis aplicáveis no Brasil as quais abrangem a NBC TG 1000 – Contabilidade para 

Pequenas e Médias Empresas e a NBC ITG 2002/12 – Entidades Sem Fins Lucrativos 

emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 

A elaboração das demonstrações contábeis em conformidade com os CPCs exige a 

utilização de determinadas estimativas contábeis essenciais. Requer, ainda, que a 

Administração julgue a maneira mais apropriada para a aplicação das políticas contábeis. As 

áreas em que os julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração das 

demonstrações contábeis são apresentadas na Nota Explicativa nº 3. 

As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, sendo esta a moeda 

funcional e de apresentação da Entidade. 

 Sumário das principais práticas contábeis adotadas 

 

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração dessas demonstrações contábeis 

são as seguintes: 
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a) Moeda funcional 

As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional e de apresentação. 

b) Base de mensuração 

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto se 

indicado de outra forma. 

c) Apuração do resultado 

As receitas e despesas estão demonstradas pelo regime contábil de competência e 

mensuradas pelo valor justo. As receitas decorrentes dos recursos do Contrato de Gestão são 

reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com o exercício a que se referem, e 

somente se o repasse dos recursos já houver sido aprovado e assinado pelos órgãos 

competentes (Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC e 

Ministério da Educação e Cultura – MEC) até a data de aprovação das demonstrações 

financeiras.  

As subvenções para custeio dos convênios com a ANP, FINEP e Capes são contabilizadas 

inicialmente no passivo, sendo que a transferência para o resultado do exercício ocorre com 

base nas despesas incorridas, seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

d) Uso de estimativas e julgamentos 

Para a preparação das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. Portanto, as demonstrações contábeis 

incluem várias estimativas, tais como aqueles referentes à determinação das vidas úteis do 

ativo imobilizado, e as disposições necessárias para contingências, entre outros. Os 

resultados reais podem variar das estimativas mencionadas. 

e) Caixa e equivalentes de caixa 

As disponibilidades são avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a 

data do balanço, quando aplicável. Compreendem depósitos bancários e aplicações 

financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de liquidez, cujas taxas são factíveis às de 

mercado, estando ao seu valor justo e de realização.  

f) Imobilizado 

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição ou doação, menos 

o valor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. 

A depreciação é calculada usando o método linear. O valor contábil de um ativo é 

imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que 

seu valor recuperável estimado. 

g)  Ajuste a valor presente  

Os ativos e passivos monetários são avaliados e, quando necessário e relevante, são 

ajustados a seu valor presente, o qual considera os fluxos de caixa e taxas de juros explicitas 

ou implícitas. 
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h) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes  

Os demais ativos, passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores 

conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias incorridas, quando 

aplicável. 

i) Redução ao valor recuperável dos ativos 

Semestralmente é realizada a revisão dos valores líquidos dos ativos a fim de avaliar a 

necessidade de serem constituídas eventuais provisões para desvalorização.  

j)  Ativos e passivos contingentes 

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes são as 

seguintes: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 

decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos 

prováveis, quando relevantes, são apenas divulgados em nota explicativa; e (ii) Passivos 

contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 

montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 

contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa 

e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem 

divulgados. 

Os passivos contingentes com probabilidades de perdas possíveis que envolvem discussões 

de naturezas Cível e Administrativa são: Processo nº 0467109-36.2015.8.19.0001, por ação 

de repetição de indébito com valor atualizado estimado de R$ 80 mil; Processo nº 0286498-

25.2014.8.19.0001, por ação indenizatória por danos materiais e morais no valor atualizado 

estimado de R$ 247 mil; Processo nº 21.241.830-1, por ação trabalhista  com valor não 

arbitrado; Processo nº 0809868-10.2018.4.05.8100 por ação precatória de adequação dos 

editais no valor atualizado estimado de R$ 10 mil. 

 Caixa e equivalentes de caixa  

 

O caixa abrange numerário em espécie e contas bancárias disponíveis. Equivalentes de 

Caixa são investimentos de curto prazo, com vencimentos originais de noventa dias ou 

menos, constituídos de títulos de alta liquidez, prontamente conversíveis em caixa e com 

riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos 

rendimentos auferidos até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam 

o valor de mercado. As rubricas de caixa e equivalentes estão divididas entre vinculadas e 

não vinculadas a convênios, da seguinte forma: 

 

Descrição 
 31/12/2018 

 
31/12/2017 

 Bancos   
                       186  

 
                  22.570  

 Aplicações                   145.424  
 

                  97.070  

 Total não vinculados  
 

               145.610  
 

               119.640  
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 Bancos   
                       573  

 
                    1.412  

 Aplicações                         916  
 

                         13  

 Total Vinculados  
 

                   1.489  
 

                   1.425  

 

Os fundos de renda fixa e referenciado DI foram contratados junto ao Banco do Brasil S/A e 

Banco Bradesco S/A. A aplicação de fundo cambial é caracterizada como hedge para 

aquisição dos periódicos com fornecedores estrangeiros. 

O recurso depositado em conta de aplicação financeira específica, renda fixa–conta 

vinculada, garante à indenização de funcionários celetistas em uma eventual 

descontinuidade do modelo da organização social. 

 

    
31/12/2018 

 
31/12/2017 

Aplicações Financeiras Não Vinculadas 

Natureza 
 

Tipo de Aplicação 
     Contrato de Gestão  

 
 Fundo Cambial  

 
3.092 

 
2.645 

 Contrato de Gestão  
 

 Renda Fixa - conta vinculada  
 

10.240 
 

5.418 

 Contrato de Gestão  
 

 Renda Fixa  
 

108.796 
 

80.273 

 Contrato de Gestão  
 

 Fundo de Curto Prazo  
 

18.361 
 

7.183 

 Prov. IR s/ Aplic.Financeira  
   

(3.335) 
 

(3.725) 

    
137.154 

 
91.794 

       

 Recursos Próprios  
 

 Referenciado DI  
 

1.150 
 

586 

 Recursos Próprios  
 

 Renda Fixa  
 

7.190 
 

4.785 

 Prov. IR s/ Aplic.Financeira  
   

(70) 
 

(95) 

    
8.270 

 
5.276 

        Total das aplicações financeiras   
 

145.424 
 

97.070 

  
 não vinculadas  

    Aplicações Financeiras Vinculadas 
      Natureza 
 

Tipo de Aplicação 
     Convênios  

 
 Poupança  

 
754 

 
13 

 Convênios  
 

 Fundo de Curto Prazo  
 

163 
 

- 

 Total das aplicações financeiras vinculadas 
 

917 
 

13 

 
 
 
Aplicações Financeiras de Longo Prazo Não Vinculadas 

     Contrato de Gestão  
 

 Tít. de Capitalização  
 

- 
 

91 

 
 Total das aplicações financeiras de longo prazo não vinculadas  

 
- 

 
91 

 

 

Conforme art. 15 da Lei 9.532/97 o IMPA é isento de tributação de imposto de renda e 

isento de contribuição social sobre o lucro, entretanto está sujeito a retenção de Imposto de 

Renda na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras. Como os valores de imposto 
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de renda retidos na fonte não são recuperáveis são lançados como despesa no resultado do 

exercício assim que os rendimentos são reconhecidos. 

 Valores a Receber 

 

O saldo refere-se em sua maior parte à valores a receber, conforme o 23º termo aditivo ao 

contrato de gestão no montante de R$ 8 milhões. 

 

 Estoques 

 

Os saldos em estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição e estão compostos pelos 

seguintes grupos de contas: 

 
  31/12/2018  31/12/2017 

Almoxarifado  440  471 

Publicações  333  292 

Materiais para Doação  5  1 

Total  778  764 

 

O grupo de almoxarifado é composto por materiais de consumo, de gênero alimentício, 

material de limpeza e manutenção. 

 

A conta de materiais para doação é uma conta transitória dos equipamentos adquiridos para 

a premiação das escolas e alunos do Programa OBMEP (Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas). Os itens permanecem na conta até que sejam 

configurados com os programas utilizados pela OBMEP e enviados aos beneficiários, 

quando então são contabilizados como despesa. 

  

 Adiantamentos 

 

Os saldos totais são compostos, respectivamente, pelos seguintes adiantamentos: 

 

Descrição   31/12/2018  31/12/2017 

Adiantamento a Funcionários  122  104 

Adiantamento Programa Inclusão Social  130  126 

Adiantamento Programa OBMEP CG  562  286 

Adiantamento para Eventos Científicos  -  14 

Adiantamento Papmen  5  - 

Adiantamento Programa OBMEP MEC IV  -  206 

Adiantamento a Fornecedores  -  148 

Total  819  884 

 

 

Os adiantamentos realizados para o Programa OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas), referem-se, em sua maioria, ao auxílio financeiro concedido aos 

coordenadores regionais para a sua realização, sendo que as respectivas prestações de contas 

estão sendo acompanhadas e analisadas pela Associação. 



 

 61 

 

Os saldos de adiantamentos em aberto há mais de 180 dias foram provisionados e 

encontram-se dispostos nas rubricas de adiantamentos, descritos como provisão para 

despesas. 

 

 Despesas antecipadas  

 

O saldo de despesas antecipadas de R$ 719 mil, refere-se à seguros, vale transportes, vale 

alimentação e demais despesas que serão reconhecidas no resultado conforme sua 

competência. 

 Outros créditos 

 

O saldo de R$ 573 mil refere-se às 58 (cinquenta e oito) Letras Financeiras do Tesouro - 

LFT, com vencimento para 01/03/2022, como prestação de garantia na modalidade de 

Títulos da Dívida Pública, pertinente ao contrato celebrado entre a Fundação Carlos Chagas 

e o IMPA, referente ao Contrato de Prestação de Serviço para realização da OBMEP. 

O saldo de R$ 895 mil refere-se ao depósito judicial por força do mandado de segurança 

impetrado objetivando a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 151, IV e II do CTN, 

das parcelas vencidas e vincendas de PIS e COFINS incidentes sobre a receita financeira, 

determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir as referidas contribuições nos 

termos dos Decretos nº 8.645/15 e 8.451/15. Os valores em discussão estão sendo 

depositados em juízo mês a mês pelo IMPA por meio do pagamento de guias de depósito 

judicial.  

Descrição 
 

31/12/2018 
 

31/12/2017 

Ativo Circulante 
    Dep. Judicial COFINS s/ Rec. Financeiras 
 

895 
 

                 583  

Total 
 

895 
 

                583  

Ativo Não Circulante 
    Fundação Carlos Chagas (*) 
 

573 
 

                 538  

Total 
 

573 
 

                538  

     Total 
 

1.468 
 

             1.122  

 

 Imobilizado 

 

Os ativos permanentes estão contabilizados a valor justo e sofrem depreciação linear, 

considerando a natureza do bem. Em 2014, o IMPA encomendou laudo de determinação de 

vida útil para o acervo bibliográfico, sendo que a depreciação foi calculada pelo método 

linear considerando o tempo de vida útil estimado dos periódicos científicos, para 

atendimento ao CPC 27. 

 

IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTÃO E RECURSOS PRÓPRIOS 

  Valor do Bem / 
 

Depreciação e 
 

Valor Contábil 
 

Valor Contábil 
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Amortização 

Custo Histórico 
 

Acumulada 
 

em 31/12/2018 
 

em 31/12/2017 

IMOBILIZADO NÃO VINCULADO 

       Terrenos               32.853  
 

                  32.853  
 

               32.853  

Edificações                4.326  
 

             (1.416)                   2.910  
 

                 3.256  

Móveis e Utensílios                2.043  
 

             (1.715)                      328  
 

                    454  

Máquinas e Utensílios de Escritório                     68  
 

                  (61)                         7  
 

                       8  

Equipamentos Processamento de Dados                4.837  
 

             (3.506)                   1.331  
 

                 1.162  

Equipamento Áudio, Vídeo, Som                1.008  
 

                (930)                        78  
 

                    135  

Equipamento Hidráulico e Elétrico                2.369  
 

             (1.117)                   1.252  
 

                 1.433  

Gerador de Energia                     36  
 

                    (9)                        27  
 

                     32  

Biblioteca               21.047  
 

           (14.220)                   6.827  
 

                 6.179  

Veículos                   172  
 

                  (96)                        76  
 

                    110  

Obra de Arte                       1  
 

                    -                            1  
 

                       1  

Maquinas e Equipamentos                     89  
 

                  (22)                        67  
 

                     72  

 

            68.849  
           (23.092)                45.757  

 
              45.695  

 
 
 

       Benfeitoria em Imóveis de Terceiros                4.803  
 

             (4.244)                      559  
 

                    852  

Bens em Poder de Terceiros                1.870  
 

             (1.776)                        94  
 

                    254  

Imobilizados em Andamento                2.237  
 

                    2.237  
 

                    836  

Adiantamento para Compra Periódicos                   702  
 

                    -                         702  
 

                 3.084  

Adiantamento p/ importação Mat.Inf. 
  

                    -                           -    
 

                       6  

 

              9.612  
             (6.020)                  3.592  

 
                5.032  

 
                    -    

 
                    -    

 
                     -    

 
                      -    

Total Imobilizado não vinculado             78.461              (29.112)                49.349                  50.727  
 

As benfeitorias em imóveis de terceiros referem-se às reformas e ampliações feitas na 

estrutura física do prédio cedido pela União.  

Através de Recursos Próprios da Associação, foi realizada a aquisição de um prédio para 

moradia dos estudantes e pesquisadores visitantes da Entidade, cujo valor total é de R$ 

4.326.163. O imóvel passará por reformas para posterior utilização. 

Em 08 de abril de 2014, o Impa recebeu, por doação da Globo Comunicação e Participações 

S/A., terreno designado por gleba "A" do PA-24166, situado na Rua Barão de Oliveira 

Castro, no valor de R$ 32.814 milhões. A escritura foi aditada em 31 de maio de 2016 com 

alteração do encargo “(iii)”, da seguinte forma: (i) que o imóvel seja destinado à utilização 

exclusiva do Impa, (ii) que o imóvel não seja alienado a terceiros pelo prazo de 30 (trinta) 

anos, a contar da data de assinatura da escritura, sendo que, após este prazo, a doadora terá 

preferência na aquisição do imóvel na hipótese de alienação do mesmo pelo Impa, e (iii) que 

as obras a serem realizadas no imóvel tenham início em prazo não superior a 24 (vinte e 

quatro) meses a partir do final do prazo antes estipulado (08/04/2017), passando a ser até o 

dia 08 de abril de 2019. Com o exposto, devido ao não atendimento de todas as condições 

precedentes para reconhecimento desta doação, no que se refere ao início das obras, a 

contrapartida deste ativo encontra-se registrada no passivo não circulante, na rubrica 

Subvenções e Doações a Realizar. 
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A Associação ainda mantém, sob sua responsabilidade, bens de ativo imobilizado adquiridos 

ou cedidos por terceiros para a realização de projetos conveniados, cujo saldo, por convênio, 

está demonstrado abaixo: 

 

 

IMOBILIZADOS VINCULADOS A CONVÊNIOS 

Ativo Imobilizado em 
31.12.2018 

 
Valor do Bem / 

 
Depreciação e 
Amortização  

Valor 
Contábil  

Valor 
Contábil 

 
Custo Histórico 

 
Acumulada 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

IMOBILIZADO VINCULADO 
        

Móveis e Utensílios 
 

                  23  
 

               (10)                  13  
 

                15  

Equipamentos Processamento de 
Dados  

                105  
 

               (91)                  14  
 

                22  

Equipamento Áudio, Vídeo, Som 
 

                    4  
 

                 (4)                   -    
 

                 1  

                   132  
 

             (105)                  27  
 

               38  

 
 

       
Benfeitoria em Imóveis de 
Terceiros  

             1.208  
 

                 -    
 

           1.208  
 

           1.208  

Imobilizados em Andamento 
 

                  -    
 

                 -    
 

                -    
 

                -    

 
 

            1.208  
 

                 -    
 

          1.208  
 

          1.208  

 
 

       
Total Imobilizado vinculado 

 
            1.340  

 
             (105)             1.235  

 
          1.246  

 
 

Bens de Terceiros 
 

31/12/2018 
 

31/12/2017 

CNPQ -Conv. Inst. do Milênio 
 

             595               595  

FINEP - Infra 01 
 

             842               842  

FINEP - Infra 02 
 

             403               403  

FINEP - Visgraf 
 

             203               203  

PRH - ANP/ MCT 
 

             456               456  

FINEP - Infra 03 
 

             403               403  

FINEP - REDE 
 

             767               767  

FINEP - INFRA IMPA 
 

             384               384  

FINEP - REDE GEOMA 
 

             403               403  

FINEP - Infra 04 
 

             414               414  

FINEP - MODERCOMPU 
 

             376               376  

FINEP - SQECP 
 

             516               516  

FINEP - REVITLAB 
 

          1.260            1.260  

FINEP - MODERINFRA 
 

               95                 95  

FINEP - INFRADATA 
 

          1.384            1.384  

PRH - ANP/PETROBRAS 
 

               62                 62  

FINEP EXPANDIMPA 
 

             896               896  

FINEP AMPLI IMPA 
 

             292               292  

FINEP NHSCI 
 

             935               935  

FINEP EQUIPIMPA 
 

             959               955  

PETROBRAS ANP II 
 

               12                 12  

Total Bens de Terceiros 

 

11.657 

 

11.653 

     Total dos imobilizados vinculados a convênios                        

 
       12.892  

 
      12.899  
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 Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)  

 

A Entidade avalia periodicamente os bens do imobilizado com a finalidade de identificar 

evidências que levem a perdas de valores não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando 

eventos ou alterações significativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. 

Se identificável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é 

reconhecida no resultado do período. Até o momento não há indicativos da existência de 

redução do valor recuperável dos ativos da Entidade. 
 

 Intangível 

 

Os ativos intangíveis da Associação são relativos às aquisições de Direito de Uso de 

Softwares, nos seguintes valores: 
 

Ativo Intangível 
em 31/12/2018 

 
Valor do Bem / 

 
Amortização 

 
Valor 

 Ativo Intangível 
em 31/12/2017 

 
Custo Histórico 

 
Acumulada 

 
Contábil 

 
Software 

 
                   835  

 
               (835) 

 
                   -  

 
                     106  

        
  

Total Intangível 
 

835 
 

              (835) 
 

- 
 

106 

 

 Fornecedores 

 

Os saldos de fornecedores são apresentados nos seguintes valores: 

 

 31/12/2018  31/12/2017 

Nova Rio                  134  
 

                126  

Outros               214  
 

             1.127  

Total                 348  
 

            1.253  

 
 

 Obrigações com pessoal e encargos 

 

As obrigações trabalhistas são, substancialmente, relativas às provisões para férias, 

acrescidas dos respectivos encargos incidentes. 
 

    31/12/2018   31/12/2017 

Provisões para férias                     1.671                        1.840  

INSS sobre provisão para férias                         448                            493  

FGTS sobre provisão para férias                         134                            147  

PIS sobre provisão para férias                           17                              18  

Indenizações de terceiros                           25                              25  

Férias a pagar                             17     -  

13º salário a pagar                               6     -  
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                 2.318                 2.523  

 
 

 Obrigações Tributárias 

 

As obrigações tributárias da Associação são relacionadas aos impostos retidos na aquisição 

de serviços e os encargos sociais sobre a folha de pagamento dos empregados da instituição 

e outros contribuintes individuais. 

 
    31/12/2018   31/12/2017 

Retenções previdenciárias                  179                 228  

INSS a recolher                  697                 777  

FGTS a recolher                  137                 141  

IR sobre folha de pagamento                  366                 381  

Consignações a recolher                  185                 168  

ISS a recolher                    10                    9  

IRRF de terceiros                    48                   44  

IRRF serviços prestados PJ                      4                    5  

Retenção contribuições sobre pag. PJ a PJ                  21                   23  

ICMS a recolher                      3                   -    

COFINS sobre receita financeira a recolher                  26                   21  

PIS a recolher                    17                   18  

               1.693             1.815  

 

 Outras Contas a Pagar  

 

O saldo de R$ 20.622 milhões refere-se a recursos e subvenções a realizar, destinado a 

expansão das instalações físicas do IMPA-OS, conforme o 19º termo aditivo ao contrato de 

gestão, que será realizado à medida que os recursos forem investidos nas novas instalações. 
 

 Adiantamentos de convênios 

 

O IMPA – OS manteve sob sua responsabilidade recursos recebidos a título de convênios 

com as agências de fomento para aplicação em projetos de pesquisa e na melhoria da 

infraestrutura da entidade. A entidade realizou a aplicação correta dos recursos destes 

convênios, que apresentam em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 os 

seguintes valores totais: 
31/12/2018 

Descrição 

 

Convênio 

 

Receita Financeira 

 

Total 

Conv.871206  Capes 

 

                162                        -    
 

                 162  

Conv. Finep Sistem Comput 

 

                745                          8  
 

                 753  

Total 

 

               907  
 

                       8  
 

                915  

       

       31/12/2017 
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Descrição 

 

Convênio  Receita Financeira 
 

Total 

Conv.Exec.ANP CONV.731948/2010 

 

                  -                            2  
 

                    2  

Conv. FINEP EQUIPIMPA 

 

                  -                          11  
 

                   11  

Total 

 

                  -                          13  
 

                  13  

 
 

       

 Patrimônio Social 

 

O patrimônio social é constituído pelas contribuições totalmente integralizadas, acrescidos 

ou diminuído, respectivamente, do superávit ou déficit inerente às atividades da entidade, 

apurado ao termino de cada exercício social. 

 

O IMPA é associado constituinte da associação “Comitê Organizador do Congresso 

Internacional de Matemáticos – ICM 2018 Rio de Janeiro – COCIM 2018”. 

Esta associação civil teve por finalidade exclusiva o planejamento, a organização, a 

obtenção, administração e aplicação de recursos; a pré-produção, a divulgação e a 

promoção; a produção executiva e a efetiva realização do Congresso Internacional de 

Matemáticos – ICM 2018 que foi aconteceu no Rio de Janeiro. 

 

A destinação do patrimônio da COCIM 2018 será definida pela sua Assembleia Geral, sendo 

lícito destiná-lo às Associadas Constituintes em iguais ou diferentes proporções, desde que 

para aplicação em atividades educacionais e/ou de pesquisa. A COCIM 2018 possui prazo 

determinado para encerramento (31/12/2019).  

 

 Outros resultados 

 

O saldo de “Contribuições de Terceiros” é referente ao saldo de doações e contribuições 

voluntarias recebidas para aplicação e desenvolvimento regular das atividades da entidade, 

sem restrição para aplicação e uso dos valores.  

 

Descrição 
 

31/12/2018 
 

31/12/2017 

Divulgação de Materiais Científicos 

 

                447                  376  

Contribuições de Terceiros 

 

             5.913                  386  

Recuperação de Despesas 

 

                857                  381  

Outras Receitas 

 

                  -                      68  

Receita de Serviços 

 

             2.050               2.416  

(-) Imposto sobre Serviços - ISS 

 

           (101)               (120)  

Total 
 

            9.166  
 

           3.507  

 

 Bens recebidos em Comodato 

Os bens que formam a Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

(terrenos, edifícios e etc.) foram cedidos para uso do IMPA pelo Governo Federal, através 

do contrato de gestão firmado em 23 de janeiro de 2001 conforme descrito em nota 
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explicativa nº 1 e, portanto, não estão contemplados nas demonstrações financeiras da 

Associação. 
 

 Cobertura de seguros 

 

Considerando a natureza de suas atividades e orientação de seus consultores de seguros, a 

Associação mantém apólice de seguro contra incêndio e danos elétricos para bens próprios e 

para seus veículos. 
 

 Resultado do exercício 

 

A composição do resultado demonstrada por natureza é demonstrada da seguinte forma: 

 

Despesas   31/12/2018  31/12/2017 

Despesas c/ OBMEP  28.672  16.696 

Despesas c/ Pessoal e Encargos  24.779  25.203 

Despesas c/ Bolsas e Programas de Ensino  14.873  12.480 

Despesas c/ Serviços Profissionais  11.344  21.635 

Despesas c/ Eventos e Congressos  10.432  4.210 

Despesas Diversas  7.589  9.764 

Despesas c/ Depreciação e Amortização  3.519  3.320 

Despesas c/ Passagens e Hospedagem  3.032  7.624 

Total  104.241  100.932 

 

 

A composição do resultado é detalhada da seguinte maneira em 31 de dezembro de 2018: 

 

Descrição / Fonte de Recursos 
 

Contrato de 
Gestão  

Convênios e 
Recursos próprios  

TOTAL 

Receita Contrato Gestão 
 

89.613 
 

- 
 

89.613 

Receitas de Convênios 
 

- 
 

9.561 
 

9.561 

Receita Bruta 
 

89.613 
 

9.561 
 

99.174 
 
( - ) Custo da Atividade 

      Pesquisas e Intercâmbio 
 

(12.028) 
 

- 
 

(12.028) 

Ensino 
 

(2.562) 
 

- 
 

(2.562) 

Informação Científica 
 

(2.910) 
 

- 
 

(2.910) 

Desenvolvimento Tecnológico 
 

(6.662) 
 

- 
 

(6.662) 

OBMEP 
 

(37.477) 
 

- 
 

(37.477) 

Expansão das atividades 
 

(452) 
 

- 
 

(452) 

Despesas com Convênios 
 

- 
 

(10.270) 
 

(10.270) 

Despesas com Recursos Próprios 
 

- 
 

(5.807) 
 

(5.807) 
 

 

      



 

 68 

( = ) Superávit (Déficit) Bruto 
 

27.522 
 

(6.516) 
 

21.006 
 
(+/-) Receitas/Despesas Operacionais 

      Gerais e Administrativas 
 

(26.071) 
 

- 
 

(26.071) 

Despesas Financeiras 
 

(1.508) 
 

(182) 
 

(1.690) 

Receitas Financeiras 
 

6.018 
 

426 
 

6.444 

Outras Receitas 
 

733 
 

296 
 

1.029 

Receita de Venda de Livros 
 

- 
 

273 
 

273 

Doações e Contribuições de Terceiros 
 

39 
 

5.874 
 

5.913 

Receitas de Serviços 
 

- 
 

1.949 
 

1.949 

  

(20.789) 
 

8.636 
 

12.153 

       Superávit/Déficit do Exercício 
 

6.733 
 

2.120 
 

8.853 

 

 

 

A composição do resultado é detalhada da seguinte maneira em 31 de dezembro de 2017: 

 

Descrição / Fonte de Recursos 
 

Contrato de 
Gestão  

Convênios e 
Recursos próprios  

TOTAL 

Receita Contrato Gestão 
 

106.600 
 

- 
 

106.600 

Receitas de Convênios 
 

- 
 

10.279 
 

10.279 

Receita Bruta 
 

106.600 
 

10.279 
 

116.879 
 
( - ) Custo da Atividade 

      Pesquisas e Intercâmbio 
 

(12.408) 
 

- 
 

(12.408) 

Ensino 
 

(3.356) 
 

- 
 

(3.356) 

Informação Científica 
 

(2.933) 
 

- 
 

(2.933) 

Desenvolvimento Tecnológico 
 

(5.765) 
 

- 
 

(5.765) 

OBMEP 
 

(39.763) 
 

- 
 

(39.763) 

Expansão das atividades 
 

(12.054) 
 

- 
 

(12.054) 

Despesas com Convênios 
 

- 
 

(9.756) 
 

(9.756) 

Despesas com Recursos Próprios 
 

- 
 

(2.943) 
 

(2.943) 

       ( = ) Resultado Bruto 
 

30.320 
 

(2.420) 
 

27.901 
 
( +/- ) Receitas/Despesas Operacionais 

      Gerais e Administrativas 
 

(11.954) 
 

- 
 

(11.954) 

Despesas Financeiras 
 

(1.398) 
 

(173) 
 

(1.571) 

Receitas Financeiras 
 

7.365 
 

552 
 

7.917 

Outras Receitas 
 

350 
 

195 
 

545 

Receita de Venda de Livros 
 

- 
 

280 
 

280 

Doações e Contribuições de Terceiros 
 

8 
 

378 
 

386 

Receitas de Serviços 
 

- 
 

2.296 
 

2.296 

  

(5.629) 
 

3.528 
 

(2.102) 

       Superávit/Déficit do Exercício 
 

24.691 
 

1.108 
 

25.799 
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       Realização da olimpíada brasileira de matemática das escolas públicas - OBMEP 

A OBMEP é uma promoção do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, executada sob a responsabilidade da 

Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com a parceria da 

Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).  

 

Os recursos recebidos pelo contrato de gestão, Inscrições das Escolas Privadas, Instituto 

Lemann, Instituto TIM, FNDE, CEF, EBCT, BNDES, BNB e Eletrobrás, foram da ordem de 

R$ 486 milhões, desde 2005, destinados à realização da Olimpíada Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas - OBMEP. 

 

Cabe ao IMPA administrar esses recursos com aquisição de materiais e serviços, efetuar os 

repasses aos coordenadores regionais e analisar/aprovar as respectivas prestações de contas. 

O histórico dos recursos é o seguinte: 
 

ANO/ 
FONTE 

Contrato 
de Gestão 

Inscrições 
das 

Escolas 
Privadas 

Instituto 
Lemann 

Instituto 
TIM FNDE CEF EBCT BNDES BNB Eletrobrás Total 

2005      11.517              -              -             -         4.000      210      250         -         50              35       16.062  
2006      15.967              -              -             -       16.300       90        -         200        -                 -         32.557  
2007      15.000              -              -             -       14.700        -          -           -          -                 -         29.700  
2008      28.182              -              -             -              -          -          -           -          -                 -         28.182  
2009      27.330              -              -             -         2.981        -          -           -          -                 -         30.311  
2010      30.330              -              -             -              -          -          -           -          -                 -         30.330  
2011      32.845              -              -             -              -          -          -           -          -                 -         32.845  
2012      39.742              -              -             -              -          -          -           -          -                 -         39.742  
2013      48.300              -              -             -              -          -          -           -          -                 -         48.300  
2014      45.500              -              -           930            -          -          -           -          -                 -         46.430  
2015      29.730              -            200      1.440            -          -          -           -          -                 -         31.370  
2016      73.740              -              90      1.418            -          -          -           -          -                 -         75.248  
2017      41.500         1.377            -             -              -          -          -           -          -                 -         42.877  
2018      51.919         1.637            -             -              -          -          -           -          -                 -         53.556  

TOTAL   491.601        3.014         290     3.788    37.981     300     250      200       50              35    537.509  
% 91,46% 0,56% 0,05% 0,70% 7,07% 0,06% 0,05% 0,04% 0,01% 0,01% 100% 

 

 

 Relatório de execução do contrato de gestão 

 

Composição do fluxo de caixa resumido para 31 de dezembro 2018: 

  

 
  31.12.2018   31.12.2017 

Saldo inicial CG             114.297              90.468  

          

Total de entradas               109.105            116.198  

      Recursos Contrato de Gestão                 81.613                86.600  

      Outras Receitas Operacionais CG                     773                    357  

      Receita Financeira Líquida CG                  6.018                 7.365  

      Outras Entradas de Caixa                 20.701                21.876  
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Total de saídas               86.189              92.369  

      Despesa Pessoal                 27.613                28.519  

      Despesa Custeio                 55.647                61.111  

      Investimento Líquido                  1.975   1.203 

      Outras Saídas de Caixa                   954                1.536  

          

Saldo final CG   
          137.213    

o  

 

 

 Demonstrativo de excedentes financeiros contrato de gestão 

 

O IMPA elabora composição com estimativas para as aplicações dos recursos referentes ao 

contrato de gestão que foram realizados até 31 de dezembro de 2018, que são apresentadas 

ao MCTIC: 
 

Demonstrativos dos excedentes - aplicação dos recursos – dezembro/2018 
Contrato de Gestão Impa 

Valores em Reais 

  
31.12.2018 

Custeio das Atividades básicas do IMPA 
 

126.972 
Pagamento de contratos ou direitos trabalhistas, em casos não previstos 

 
10.241 

Outros gastos em atividades de relevante interesse para os objetivos do CG 
 

- 

Total 
 

137.213 

 
 

 Rendimentos de aplicações financeiras 

 

Demonstrativo dos rendimentos das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2018: 

 
Demonstrativo dos Rendimentos de Aplicações Financeiras da Associação 

Valores em Reais 

     
Rendimentos 

Fonte de 

recursos Tipo de aplicação 

 

Valor em 
31/12/2018 

 
R$ 

 
% 

Contrato de 
gestão 

      Renda Fixa 
 

137.154 

 

6.018 

 

4% 

      Poupança 
         Títulos Capital 
         Fundo cambial 
          
          
           

Outras Fontes 

      Renda Fixa 
 

9.186 
 

426 
 

5% 
      Referenciado DI 

         Curto Prazo 
         Poupança 
    

 

 Grau de alavancagem 
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Composição do grau de alavancagem para o contrato de gestão em dezembro de 2018: 

 

 

GRAU DE ALAVANCAGEM 

Contrato de Gestão Impa 

Valores em Reais 

       Receita Financeira Contrato de Gestão           6.018  

      Receitas Financeiras Convênios e Recursos Próprios               426  

      Receitas de Convênios 
 

          9.561  

      Outras Receitas Operacionais 
 

          9.165  

Total alavancado 
 

        25.170  

         Recursos Contrato de Gestão Repassados em 2018         81.613  

   Grau de alavancagem 
 

31% 

 

 

 Gerenciamento de risco e instrumentos financeiros 

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais estão 

registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender suas necessidades 

operacionais, bem como reduzir a exposição a riscos financeiros. 

 

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas e 

aprovadas pela Administração da Entidade, não sendo realizadas operações envolvendo 

instrumentos financeiros derivativos ou derivativos embutidos. 

A contratação e o controle de operações financeiras são efetuados através de critérios 

gerenciais periodicamente revisados, que consideram requisitos de solidez financeira, 

confiabilidade e perfil de mercado da entidade com a qual são realizadas. As taxas utilizadas 

são compatíveis com as do mercado. 

 

Adicionalmente, a Administração procede a uma avaliação tempestiva da posição da 

Entidade, acompanhando os resultados financeiros obtidos, avaliando as projeções futuras, 

como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios definido e o monitoramento 

dos riscos aos quais está exposta. 

 

Os itens abaixo apresentam informações sobre a exposição da Entidade a cada um dos riscos 

supramencionados, os objetivos da Entidade, políticas e processos para mensuração e 

gerenciamento de risco. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas 

demonstrações contábeis. 

A Entidade apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos 

financeiros: 

 

 Estrutura do gerenciamento de risco  
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As políticas de gerenciamento de risco da Entidade são estabelecidas para identificar os 

riscos enfrentados pela Entidade, para definir limites e controles de riscos apropriados, e 

para monitorar riscos e aderências aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de 

riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas 

atividades da Entidade.  

 

 Risco de mercado  

O risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um 

instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de 

mercado são afetados por dois tipos de risco: risco de taxa de juros e risco de variação 

cambial. Os instrumentos financeiros afetados pelo risco de mercado incluem aplicações 

financeiras, contas a receber de clientes, contas a pagar e instrumentos disponíveis para 

venda.     
 

 Eventos Subsequentes 

Até a presente data, não ocorreram eventos subsequentes a serem tratados nas 

demonstrações contábeis da Entidade. 
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8. Anexos 

 

 

Contratos de Prestação de Serviços 
 

EMPRESA  CNPJ OBJETIVO OBJETO CONTRATUAL 
VALOR 

GLOBAL TOTAL 

VIGÊNCIA 

INÍCIO TÉRMINO 

3FR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI ME 

07.620.166/0001-50 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviço de locação de 
rádios comunicadores. 

 R$                        
8.400,00  

09/09/2018 08/09/2019 

ACR 117 RECORTES 
DE DIÁRIOS OFICIAIS 

LTDA ME 
00.269.540/0001-75 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviço de extração de 
recortes eletrônicos de 
publicações nos diários 

oficiais. 

 R$                        
2.100,00  

20/03/2018 19/03/2019 

AIR TIME RJ AR 
CONDICIONADO 

EIRELI 
17.869.849/0001-07 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviço de manutenção 
preventiva dos sistemas 

de ar condicionado e 
ventilação mecânica da 

Biblioteca do IMPA. 

 R$                      
40.822,50  

24/11/2018 23/11/2019 

ALÍPIO P. C. 
SOLUÇÕES 

METÁLICAS LTDA 
15.528.044/0001-66 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de fornecimento 
e instalção de guarda 
corpo nos prismas de 
iluminação do IMPA 

 R$                      
35.500,00  

01/10/2018 29/11/2018 

ALL PARK 
TRANSPORTE, 

LOCAÇÃO E 
LOGÍSTICA 

09.418.482/0001-79 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de trâmite 
aduaneiro, assessoria, 

consultoria e 
desembaraço de 

processos de importação 
e exportação junto aos 

órgãos responsáveis pela 
importação e exportação 

de bens.  

 R$                      
65.296,29  

01/10/2015 30/09/2019 

AMBIENT AIR AR 
CONDICIONADO 

LTDA 
42.493.940/0001-00 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de assistência 
técnica e manutenção 

preventiva periódica do 
sistema de ar 

condicionado da 
Biblioteca e Salão de 

Leitura do IMPA 

 R$                      
47.329,98  

01/10/2017 23/11/2018 

AMPLE SISTEMAS 
CONTRA INCÊNDIO 

LTDA 
02.524.089/0001-10 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços especializados de 
manutenção preventiva 

e/ou corretiva dos 
sistemas de detecção, 

alarme, comando e 
supressão de incêndio por 

agente limpo ECARO-25 
no CPD nas dependências 

do IMPA. 

 R$                      
52.800,00  

08/06/2015 
03/06/2019 
Rescindido 
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EMPRESA  CNPJ OBJETIVO OBJETO CONTRATUAL 
VALOR 

GLOBAL TOTAL 
VIGÊNCIA 

ANDRADE 
MORETTIN 

ARQUITETOS 
ASSOCIADOS 

02.291.049/0001-76 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração do 
projeto arquitetônico 
para nova unidade do 
IMPA na Rua Barão de 

Oliveira Castro. 

 R$                 
2.055.000,00  

30/09/2015 29/03/2022 

ANGEL’S 
SEGURANÇA E 

VIGILÂNCIA LTDA 
03.372.304/0001-78 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Prestação dos serviços de 
segurança patrimonial 

armada na sede do IMPA 
e no terreno localizado na 

Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                 
1.092.667,66  

01/12/2018 30/11/2019 

ARQUIMEDES 
CURSO DE ENSINO 

LTDA-ME 
20.143.658/0001-60 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

(OBMEP) 

Serviço de 
desenvolvimento de 

banco de questões de 
matemática. 

 R$                    
712.350,00  

25/09/2015 24/09/2018 

ASSOCIAÇÃO 
PARANAENSE DE 
CULTURA - APC 

76.659.820/0001-51 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviço de manutenção ao 
sistema de gerenciamento 

de bibliotecas. 

 R$                      
32.209,56  

01/03/2017 28/02/2019 

ATAC-FIRE 
SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO 
01.229.958/0001-11 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de consultoria e 
elaboração de projetos de 
segurança contra incêndio 
e pânico para aprovação 
no Corpo de Bombeiros. 

 R$                      
47.200,00  

10/07/2018 09/07/2019 

ATOL TOPOGRAFIA E 
PROJETOS LTDA 

74.099.987/0001-80 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de levantamento 
topográfico, 

planialtimétrico e 
cadastral das redes 

pluviais no arruamento do 
entorno do imóvel 

localizado na Rua Barão 
de Oliveira Castro, nº 60, 

Jardim Botânico, RJ. 

 R$                        
6.700,00  

11/05/2018 11/05/2019 

BARBOSA & 
BARTOLOMEU 

MARKETING LTDA 
07.462.866/0001-63 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

Serviços de planejamento 
estratégico (pré-produção 

e produção) do ICM Rio 
2018 e da Assembleia 

Geral da IMU, bem como 
dos demais eventos 

integrantes do Biênio da 
Matemática e das ações 

promocionais e de 
relacionamento. 

 R$               
19.321.756,31  

01/03/2014 09/08/2018 

BIOVERT FLORESTAL 
E AGRÍCOLA LTDA 

68.695.915/0002-83 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de supressão 
arbórea e afugentamento 

de fauna no imóvel do 
IMPA situado na Rua 

Barão de Oliveira Castro, 
nº 60, Jardim Botânico, RJ. 

 R$                    
325.500,00  

05/11/2018 04/05/2019 

BOSCO E 
ASSOCIADOS 

04.285.440/0001-93 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de automação e 

segurança para no imóvel 
do IMPA situado na Rua 
Barão de Oliveira Castro, 

nº 60, Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
46.500,00  

28/06/2018 27/06/2019 



 

 75 

EMPRESA  CNPJ OBJETIVO OBJETO CONTRATUAL 
VALOR 

GLOBAL TOTAL 
VIGÊNCIA 

CENTURYLINK 
COMUNICAÇÕES DO 

BRASIL LTDA 
72.843.212/0001-41 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de fornecimento 
de telecomunicação (LAN 

to LAN). 

 R$                    
190.092,04  

01/08/2017 31/07/2020 

CENTURYLINK 
COMUNICAÇÕES DO 

BRASIL LTDA 
72.843.212/0001-41 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de fornecimento 
de telefonia Voip. 

 R$                    
113.091,08  

01/08/2017 31/07/2020 

CHRIAR 
CONGRESSOS E 

EVENTOS EIRELI ME 
17.023.089/0001-04 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

Serviços de produção e 
organização da Cemirônia 

de Premiação da 
Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas 
Públicas - OBMEP/2017. 

 R$                    
912.611,48  

14/05/2018 13/09/2018 

CLARO S.A. (NET) 40.432.544/0001-47 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de fornecimento 
de internet banda larga 
com velocidade mínima 

de 30 mega no imóvel do 
IMPA, localizado na Rua 

Dimantina, nº 60. 

 R$                        
3.249,47  

03/07/2018 04/07/2019 

COLUMBIA 
STORAGE 

INTEGRAÇÃO DE 
SISTEMAS LTDA 

58.652.678/0001-39 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de fornecimento 
de manutenção corretiva 

e eventual para 
equipamentos Storage 

Netapp Vseries. 

 R$                    
167.363,55  

11/05/2017 10/05/2019 

CONSULCAMP 
AUDITORIA E 

ASSESSORIA LTDA 
09.286.707/0001-43 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de auditoria 
independente. 

 R$                    
134.000,10  

03/07/2018 02/07/2019 

CONTAINERS E 
GUINDASTES E 

SERVIÇOS ULTRA 
PESADO EIRELI - EPP 

03.954.845/0001-04 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de locação de 
container escritório com 
banheiro para o imóvel 
localizado na Rua Barão 

de Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
16.720,00  

01/11/2017 31/05/2019 

CORCOVADO 
COMUNICAÇÃO 

ESTRATÉGICA ME 
24.327.061/0001-26 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de assessoria de 
comunicação, consultoria, 

relações públicas e 
institucionais. 

 R$                 
1.005.997,98  

01/08/2016 31/12/2018 

CRIARE 
CONSULTING 

SOFTWARE -ME 
22.164.841/0001-77 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de suporte e 
customizações no Sistema 

ERP PROTHEUS. 

 R$                    
319.170,10  

13/05/2015 12/05/2019 

CRUZÓLEO 
DERIVADOS DE 
PETRÓLEO Ltda 

45.349.495/0001-05  
45.349.495/0004-40 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de fornecimento 
de combustível do tipo 

óleo diesel para o grupo 
gerador. 

 R$                    
161.519,50  

06/06/2017 05/06/2019 

CTE – CENTRO DE 
TECNOLOGIA DE 

EDIFICAÇÕES 
SOCIEDADE SIMPLES 

64.030.638/0001-58 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de 
gerenciamento e 

acompanhamento da obra 
do imóvel localizado na 
Rua Barão de Oliveira 

 R$                 
3.220.800,00  

01/08/2017 31/07/2020 
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Castro, nº 60, Jardim 
Botânico, RJ. 

CUMMINS VENDAS 
E SERVIÇOS DE 

MOTORES E 
GERADORES LTDA                  

61.838.884/0001-42 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de manutenção 
preventiva do grupo de 

geradores. 

 R$                    
308.235,72  

03/12/2014 04/01/2020 

DEAFIT DESIGN E 
ARQUITETURA LTDA 

12.823.9160001-20 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de comunicação 

visual referente ao imóvel 
localizado na Rua Barão 

de Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
60.200,00  

28/06/2018 27/06/2019 

EBCT – EMPRESA 
BRASILEIRA DE 

CORREIOS  E 
TELÉGRAFOS 

34.028.316/0002-94 
Execução dos 

objetivos estratégicos 
(OBMEP) 

Serviços de logística 
expressa de envio de 

provas da OBMEP. 

 R$               
25.849.118,93  

29/03/2006 29/03/2026 

EBCT – EMPRESA 
BRASILEIRA DE 

CORREIOS  E 
TELÉGRAFOS 

34.028.316/0002-94 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de envio de 
encomenda, telemáticos e 

carta comercial. 

 R$                 
5.701.848,20  

25/06/2014 25/06/2024 

EDIGRÁFICA 
GRÁFICA E EDITORA 

LTDA 
04.218.430/0001-35 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

(OBMEP) 

Serviços de impressões 
gráficas para realização da 

OBMEP, incluindo a 
produção, impressão, 
cópia, encadernação, 

manuseio, etiquetagem e 
empacotamento de 

material. 

 R$                    
208.944,56  

19/02/2018 18/02/2019 

EMBYA 
PAISAGISMO 

05.656.197/0001-35 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de paisagismo 

para o imóvel localizado 
na Rua Barão de Oliveira 

Castro, nº 60, Jardim 
Botânico, RJ. 

 R$                    
119.200,00  

27/06/2018 26/06/2019 

EPMG 
ARQUITETURA E 

DESIGN LTDA 
22.342.145/0001-03 

Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração 
dos projetos de 

acessibilidade para o 
imóvel localizado na Rua 
Barão de Oliveira Castro, 

nº 60, Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
20.590,00  

13/04/2018 12/08/2019 

ESTILLO 
ARQUITETURA E 

INTERIORES EIRELLI 
03.659.352/0001-41 

Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projetos de cozinha 

industrial, referente ao 
imóvel localizado na Rua 
Barão de Oliveira Castro, 

nº 60, Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
51.430,00  

17/04/2018 16/04/2019 

FUNDAÇÃO CARLOS 
CHAGAS  

60.555.513/0001-90 
Execução dos 

objetivos estratégicos 
(OBMEP) 

Serviços de 
operacionalização das 

provas e material 
complementar da OBMEP. 

 R$               
18.846.446,62  

31/03/2017 30/03/2019 
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GEOMÉTRICA 
SERVIÇOS DE 

SONDAGENS LTDA 
02.837.823/0001-00 

Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de limpeza do 
terreno da Rua Barão de 

Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
15.130,00  

15/01/2018 15/01/2019 

GL EVENTS CENTRO 
DE CONVENÇÕES 

S.A 
05.495.076/0001-59 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

Serviço de locação 
temporária de espaço 
para realização do ICM 

2018. 

 R$                 
3.662.950,20  

07/10/2015 10/08/2018 

GL EVENTS 
EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS S.A 
15.453.068/0002-84 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

Serviço de hotelaria para 
realização do ICM 2018. 

 R$                    
108.675,00  

15/09/2017 09/08/2018 

GRABER SISTEMAS 
DE SEGURANÇA 

LTDA 
87.169.900/0011-17 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Prestação dos serviços de 
segurança patrimonial 

armada na sede do IMPA 
e no terreno localizado na 

Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                 
1.220.471,01  

01/12/2017 30/11/2018 

GWIC BRASIL 
SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E 

URBANISMO LTDA 

26.128.501/0001-41 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração do 
projeto de estrutura do 
terreno da Rua Barão de 

Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                    
319.082,16  

11/01/2018 10/07/2019 

HOTELARIA ACCOR 
BRASIL S/A - 

NOVOTEL RJ PORTO 
ATLÂNTICO  

09.967.852/0193-08 
Execução dos 

objetivos estratégicos 
(OBMEP) 

Serviços de hotelaria para 
realização da correção 

unificada da OBMEP 2018. 

 R$                    
210.634,30  

01/10/2018 27/10/2018 

IAUX  BRASIL 
ASSESSORIA 

EMPRESARIAL LTDA-
EPP 

22.192.524/0001-64 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de gestão do 
canal corporativo de 

registro de denúncias. 

 R$                      
15.250,00  

19/02/2018 18/07/2019 

INFRAESTRUTURA 
ENGENHARIA S/S 

04.894.769/0001-51 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração do 
projeto de fundações da 

obra da Rua Barão de 
Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
31.000,00  

11/01/2018 10/07/2019 

INFRAESTRUTURA 
ENGENHARIA S/S 

04.894.769/0001-51 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de terraplanagem, 
drenagem, pavimentação, 

piso de concreto e 
contenções da obra da 
Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                    
145.600,00  

11/01/2018 10/07/2019 

IRON MOUNTAIN 
DO BRASIL LTDA  

57.753.527/0006-19 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de gestão de 
documentos do IMPA. 

 R$                    
160.000,00  

05/10/2015 18/12/2019 
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JMR ELEVADORES 
LTDA 

09.570.145/0001-47 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva do 

elevador da sede do 
IMPA. 

 R$                        
7.389,00  

15/08/2016 14/08/2019 

JORDAY EDITORA 06.963.012/0001-06 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços gráficos de 
impressão. 

 R$                        
2.400,00  

01/03/2018 28/02/2019 

KIOTO AMBIENTAL 
LTDA 

09.423.108/0001-61 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviçp de coleta de lixo 
extraordinário da sede do 

IMPA. 

 R$                      
87.675,15  

18/08/2017 17/08/2019 

LAUDELINO DA 
COSTA MENDES 

NETO SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS 

31.929.888/0001-75 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de consultoria 
jurídica cível, empresarial, 

trabalhista e tributária, 
contenciosa e não 

contenciosa, além de 
serviços jurídicos 

envolvendo a construção 
do novo campus do IMPA. 

 R$                    
230.000,00  

01/02/2018 31/01/2019 

LIT ARQUITETURA 
DE ILUMINAÇÃO 

09.352.116/0001-64 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de iluminotécnica 
para a obra da Rua Barão 
de Oliveira Castro, nº 60, 

Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
42.000,00  

27/06/2018 26/06/2019 

LIVRO ABERTO 27.640.828/0001-60  
Execução dos 

objetivos estratégicos 
(OBMEP) 

Serviços de planejamento, 
coordenação, produção e 
gestão do “Livro Aberto 

de Matemática”. 

 R$                    
517.250,00  

01/09/2017 31/08/2021 

MAR INTERNET 
TELECOMUNICAÇÕE

S 
11.584.219/0001-00 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

Serviços de fornecimento 
de internet para eventos. 

 R$                      
10.842,75  

20/06/2018 19/12/2018 

MARCIAL  
REVENDEDORA DE 

GÁS LTDA 
16.998.708/0001-13 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de fornecimento 
de cilindros de gás 

liquefeito de petróleo 
(GLP de 45 Kg) e cilindros 
em sistema de comodato. 

 R$                      
11.580,57  

17/10/2017 17/10/2019 

MARCOS A. DE S. 
SANTOS 

INFORMATICA ME 
14.453.784/0001-18 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de manutenção 
notebooks. 

 R$                      
33.310,00  

01/03/2016 28/02/2019 

MASTERPLAN 
CONSULTORIA DE 

PROJETOS E 
EXECUÇÃO LTDA. 

04.221.757/0001-66 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
estudos técnicos para 

licenciamento ambiental e 
urbanístico para a obra da 

Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                    
110.000,00  

07/06/2017 06/06/2019 
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MASTERSEG 
INSTALAÇÕES LTDA 

15.824.925/0001-24 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de manutenção 
periódica do portão, 

cancela e os mecanismos 
de acesso a sede do IMPA. 

 R$                        
7.330,00  

20/02/2018 19/02/2019 

MAXETRON 
SERVIÇOS DE 

TECNOLOGIA E 
INFORMAÇÕES LTDA 

66.052.242/0001-37 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de 
disponibilização de 

plataforma informatizada 
de mailing de imprensa e 

de disparo de press-
realeses para assessoria 

de comunicação do IMPA. 

 R$                      
12.455,00  

01/04/2017 01/05/2019 

MMOREL 
PRODUÇÕES 

CULTURAIS LTDA - 
ME 

19.069.553/0001-29 
Execução dos 

objetivos estratégicos 
(OBMEP) 

Serviços de transcrição, 
edição de texto e 

legendagem de vídeos. 

 R$                    
462.933,60  

20/03/2017 19/03/2019 

MODAL ACÚSTICA E 
ENGENHARIA  

07.298.521/0001-16 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de Acústica - BOC 
para a obra da Rua Barão 
de Oliveira Castro, nº 60, 

Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
29.300,00  

16/04/2018 15/04/2019 

MULTIART EVENTOS 14.030.034/0001-33 
Execução dos 

objetivos estratégicos 

Serviços de tradução do 
espanhol para português 

e revisão de texto da obra 
¿ESTÁS AHÍ? Episódio 2 da 

autora Adrian Paeanza. 

 R$                      
13.920,00  

24/04/2018 23/08/2018 

NAVONA EDITORA 
LTDA  

31.546.054/0001-80 
Execução dos 

objetivos estratégicos 
Serviços de confecção de 

livretos. 
 R$                      

30.000,00  
04/01/2018 03/01/2019 

NOVA RIO SERVIÇOS 
GERAIS LTDA 

29.212.545/0001-43 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de terceirização 
de mão-de-obra para 
manutenção predial. 

 R$                    
524.968,04  

16/08/2017 15/08/2019 

NOVA RIO SERVIÇOS 
GERAIS LTDA 

29.212.545/0001-43 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de terceirização 
de mão-de-obra para 

serviços gerais de limpeza, 
asseio, conservação, 

jardinagem, recepção e 
apoio administrativo. 

 R$                 
3.180.333,86  

16/08/2017 15/08/2019 

NR CONSULTORIA E 
TECNOLOGIA DE 
AGRIMENSURA 

LTDA 

05.881.002/0001-50 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de levantamento 
topográfico para a obra da 

Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                      
46.075,00  

24/10/2017 23/10/2018 

O2 SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA 

DIGITAL LTDA-ME 
08.706.548/0001-63 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de suporte para 
os equipamentos Cisco de 

rede e telefonia. 

 R$                    
769.342,31  

27/04/2017 26/06/2020 

PEDRO MARTINS 
ENGENHARIA LTDA 

19.597.605/0001-30 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração 
dos projetos de caixilhos e 
esquadrias para a obra da 

Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

 R$                      
36.000,00  

09/03/2018 08/03/2019 
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Botânico, RJ. 

PODIUM 
ARQUITETURA & 

CONSULTORIA LTDA 
02.047.974/0001-56 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Prestação de serviços para 
elaoração de anteprojeto, 

projeto básico, projeto 
executivo, planilha de 

orçamento e memoriais 
descritivos para reforma 

do imóvel do IMPA 
situado à Rua Diamantina, 
nº 23, Jardim Botânico/RJ. 

 R$                      
34.500,00  

21/08/2018 20/10/2018 

PODIUM 
ARQUITETURA & 

CONSULTORIA LTDA 
02.047.974/0001-56 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de revisão do 
projeto executivo 

elaborado para a reforma 
do imóvel do IMPA 

situado na Rua 
Diamantina, nº 23, Jardim 
Botânico/RJ, em razão de 

exigência posterior da 
Secretaria Municipal de 

Urbanismo - SMU. 

 R$                      
14.986,75  

17/02/2019 17/04/2019 

PROJETAR 
ASSOCIADOS LTDA 

05.639.021/0001-75 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projeto de sistema de 

aquecimento de água a 
partir da luz solar para a 

obra da Rua Barão de 
Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
23.600,00  

01/03/2018 28/02/2019 

PROJETAR 
ASSOCIADOS LTDA 

05.639.021/0001-75 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projetos de ar 

condicionado, ventilação 
e exaustão para a obra da 

Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                      
89.900,00  

01/03/2018 01/08/2019 

PROJETAR 
ASSOCIADOS LTDA 

05.639.021/0001-75 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboração de 
projetos de sistema de 
instalações elétricas, 

hidráulicas, prevenção e 
combate à incêndio para a 

obra da Rua Barão de 
Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                    
206.920,00  

11/01/2018 28/07/2019 

RB HOTELARIA 
EIRELI (OCEANIA 

PARK HOTEL)  
16.756.307/0001-57 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

(OBMEP) 

Serviços de hotelaria para 
realização do IV Encontro 

de Hilbert. 

 R$                    
357.270,00  

08/10/2018 25/11/2018 

RSM ACAL 
AUDITORES 

INDEPENDENTES S/S 
07.377.136/0001-64 

Manutenção das 
instalações físicas e 

equipamentos 

Serviços de auditoria 
independente. 

 R$                      
99.000,00  

13/04/2018 12/04/2019 
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S.E.S. SISTEMAS 
ESPECIAIS DE 

SANEAMENTO 
40.170.532/0001-91 

Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de locação 
banheiro químico, 

manutenção e limpeza  
para o imóvel da Rua 

Barão de Oliveira Castro, 
nº 60, Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
26.750,00  

18/05/2016 17/06/2019 

SCHNEIDER 
ELECTRIC IT BRASIL 

IND E COM DE 
EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS LTDA 

07.108.509/0002-82 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva de 

no-breaks. 

 R$                    
357.112,48  

13/07/2014 12/07/2019 

SCHNEIDER 
ELECTRIC IT BRASIL 

IND E COM DE 
EQUIPAMENTOS 

ELETRÔNICOS LTDA 

07.108.509/0002-82 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de manutenção 
corretiva e preventiva de 

equipamentos de ar 
condicionado inrow. 

 R$                    
227.487,03  

15/01/2018 14/01/2020 

SERVICE 
ENGENHARIA, 
PROJETOS E 

CONSULTORIA LTDA 

31.929.946/0001-60 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de assessoria 
para transporte vertical 

complementar ao projeto 
da obra da Rua Barão de 

Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
25.366,00  

05/11/2018 04/11/2019 

SINOPRESS - 
SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES E 
NOTÍCIAS S/S LTDA 

43.818.608/0001-30 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de clipping digital 
em cobertura nacional e 
televisivo referentes a 

assuntos relacionados ao 
IMPA. 

 R$                      
25.480,00  

09/09/2017 08/09/2019 

SOLOTESTE 
ENGENHARIA LTDA  

33.456.492/0001-83 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de sondagem à 
percussão - SPT e rotativa 
para a obra da Rua Barão 
de Oliveira Castro, nº 60, 

Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
93.391,20  

18/07/2018 17/07/2019 

SOLSTICIO ENERGIA 
PROJETOS E 

ENGENGARIA LTDA 
15.563.005/0001-08 

Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de elaboraçao 
dos projetos de sistema 

de geração alternativa de 
energia eletrica a partir da 

luz solar para a obra da 
Rua Barão de Oliveira 
Castro, nº 60, Jardim 

Botânico, RJ. 

 R$                      
36.882,00  

15/04/2018 14/04/2019 

TEBAR CONSULTING 
SERVIÇOS DE APOIO 
A HOTELARIA LTDA 

18.468.986/0001-94 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de consultoria 
técnica em conceitos de 

projeto de hotelaria para 
a obra da Rua Barão de 
Oliveira Castro, nº 60, 
Jardim Botânico, RJ. 

 R$                      
14.802,13  

10/08/2018 09/08/2019 

TOTVS 53.113.791/0001-22 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de 
disponibilização de 

complemento ao Sistema 
ERP. 

 R$                      
65.900,24  

28/06/2017 
INDETERMIN

ADO 

TOTVS 53.113.791/0001-22 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de 
disponibilização de 

complemento ao Sistema 
ERP. 

 R$                    
362.087,29  

25/03/2013 
INDETERMIN

ADO 
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TOTVS 53.113.791/0001-22 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de 
disponibilização de 

sistema ERP. 

 R$                    
451.514,64  

30/05/2011 
INDETERMIN

ADO 

TRIPAR BSB 
ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES LTDA 

02.561.118/0001-14 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de locação de 
software para 

gerenciamento e gestão 
de combustível, por meio 
da utilização de cartões 

magnéticos 
personalizados para  

aquisição de combustíveis 
e itens automotivos em 

rede de postos 
credenciados, a fim de 

atender a frota de 
veículos do IMPA. 

 R$                      
44.726,05  

17/10/2017 16/10/2018 

URBANACON 
CONSULTAS 
URBANAS, 

ASSESSORIA E 
GERENCIAMENTO 

DE PROJETOS LTDA 

01.078.426/0001-20 
Gerenciamento e 
Planejamento do 

projeto de expansão 

Serviços de consultoria 
em conforto térmico para 

a obra da Rua Barão de 
Oliveira Castro, nº 60, 

Jardim Botânico. 

 R$                      
27.000,00  

28/06/2018 27/06/2019 

VENTO MG STUDIO 
DESIGN E 

PRODUCAO LTDA 
10.956.945/0001-35 

Execução dos 
objetivos estratégicos 

(OBMEP) 

Serviços de criação da 
identidade visual do 
projeto Olimpíada 

Brasileira de Matemática 
das Escolas Públicas – 
OBMEP, incluindo a 
editoração e layout 

gráfico do website do 
projeto. 

 R$                      
49.200,00  

02/01/2018 01/01/2020 

VIA SEG BRASIL 
SOLUÇÕES 

TECNOLÓGICAS 
LTDA 

12.299.940/0001-02 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de fornecimento, 
instalação, manutenção e 

locação de sistema de 
segurança eletrônica 

patrimonial para 
monitoramento remoto 

do imóvel de propriedade 
do IMPA, situado na Rua 

Diamantina, nº 86, Jardim 
Botânico, RJ. 

 R$                        
9.808,25  

25/11/2016 24/12/2019 

VIVO  - TELEFÔNICA 
BRASIL S/A 

02.558.157/0014-87 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de telefonia 
móvel. 

 R$                    
354.412,00  

10/01/2015 09/11/2019 

WOLTERS KLUWER B 
TECNOLOGIA S.A 

31.400.633/0001-10 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de manutenção 
preventiva e corretiva dos 
sistema de contabilidade. 

 R$                      
61.930,39  

24/01/2001 28/03/2019 

WTC 
ADMINISTRAÇÃO E 
HOTELARIA LTDA 

07.686.368/0001-02 
Execução dos 

objetivos estratégicos 

Serviços de locação 
temporária de salas com 

fornecimento de 
alimentos e bebidas e 

outros para evento (IMU 
do ICM 2018), bem como 

 R$                    
642.745,42  

01/07/2016 31/07/2018 
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locação temporária de 
apartamentos/hospedage

m. 

XSOL SERVIÇOS 
COMÉRCIO, 
LOCAÇÕES E 

REPRESENTAÇÕES 
DE EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO E 
INFORMÁTICA LTDA 

07.620.166/0001-50 
Manutenção das 

instalações físicas e 
equipamentos 

Serviços de outsourcing 
de impressão. 

 R$                    
381.000,00  

02/01/2017 01/01/2021 
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