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ANEXO VII

MEMORIAL DESCRITIVO DE EDIFICAÇÃO

 

1.       IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL

Localização: Av. Governador Danilo Areosa, s/nº, Distrito Industrial - I.

Município: Manaus      UF: AM-Amazonas             CEP: 69075-351

Nome do Ocupante: Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA.

 

1.1.    Descrição do Imóvel:

O imóvel é constituído das seguintes edificações:

- Bloco Administra vo com área construída de 2.328,57 m², sendo distribuído em pavimento térreo,
pavimento 1º andar, andar -1, andar -2 e andar -3, possui cobertura em laje de concreto com vedações
em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso e vidro temperado,
sendo as paredes externas reves das com pas lha de vidro. Nível de acabamento alto, com estado de
conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes
cômodos: salas, auditório, copas/cozinhas, banheiros.

- Prédio da Área A com área construída 1.537,50 m², divido em dois andares, possui cobertura em laje
de concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro
liso, sendo as paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal,
com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos
dos seguintes cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio da Área B com área construída 625,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações
em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as paredes
externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado de
conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes
cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio da Área C com área construída 625,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações
em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as paredes
externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado de
conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes
cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio da Área D com área construída 625,00 m², possui cobertura em laje de concreto com vedações
em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as paredes
externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado de
conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes
cômodos: laboratórios, banheiros.

- Prédio do Castelo e Subestação com área construída 146,28 m², possui cobertura em laje de concreto
com vedações em alvenaria de ½ vez, sendo as paredes externas reves das com pas lha de vidro na
área do Castela e reboco e pintura PVA na Subestação. Nível de acabamento normal, com estado de
conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio da Casa de Vegetação com área construída 250,00 m², composta de 5 casas, possui cobertura
em telha de fibra com vedações em alvenaria de ½ vez e tela metálica. Nível de acabamento baixo,
com estado de conservação do imóvel regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Sala de Manutenção com área construída de 120,27 m², possui cobertura em laje de concreto
com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo
as paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado
de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Biotério com área construída de 268,40 m², possui cobertura em laje de concreto com
vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as
paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado de
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conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Ressonância Magné ca área construída de 100,00 m², possui cobertura em laje de concreto
com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo
as paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado
de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Refeitório com área construída de 249,60 m², possui cobertura em laje de concreto com
vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as
paredes externas reves das com pas lha de vidro. Nível de acabamento alto, com estado de
conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes
cômodos: salão principal, cozinha, banheiros.

- Prédio do Alojamento com área construída de 839,89 m², dividido em 02 blocos, sendo Bloco A e
Bloco B, divididos em 08 suítes cada bloco, possui cobertura em laje de concreto com vedações em
alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo as paredes
externas reves das com pas lha de vidro. Nível de acabamento alto, com estado de conservação do
imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos. Compostos dos seguintes cômodos: recepção,
quartos, banheiros.

- Prédio de U lidades (Absorção Atômica) área construída de 100,00 m², possui cobertura em laje de
concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro
liso, sendo as paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal,
com estado de conservação do imóvel novo regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio de Plantas de Processo Industrial área construída de 361,80 m², possui cobertura em laje de
concreto com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro
liso, sendo as paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal,
com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos.

- Prédio Almoxarifado de Drogas área construída de 100,00 m², possui cobertura em laje de concreto
com vedações em alvenaria de ½ vez com janela e portas de esquadria de alumínio e vidro liso, sendo
as paredes externas reves das com reboco e pintura PVA. Nível de acabamento normal, com estado
de conservação do imóvel entre novo e regular, idade aparente de 10 anos, com reboco e pintura PVA.
Nível de acabamento normal, com estado de conservação do imóvel entre novo e regular, idade
aparente de 10 anos.

1.2.    Ocupante do Imóvel:

O imóvel encontra-se ocupado, servindo como escritório do Centro de Biotecnologia da Amazônia –
CBA.

1.3.    Tipo de Ocupação:

Serviços de Centro de Pesquisa.

1.4.    Caracterização Terreno

O terreno possui uma área de 19.748,27 m² e perímetro de 596,73 metros lineares, apresenta formato
irregular com uma frente, esquina, super cie seca, topografia em declive, acesso direto, abaixo do
logradouro e uso predominante Centro de Pesquisa.

O terreno possui os seguintes limites e confrontações ao Norte com Av. Governador Danilo Areosa,
estando a 15,00 metros do eixo da citada via a testada do lote, des nada a sua faixa de domínio, para
onde faz frente, por uma linha quebrada composta por três segmentos de retas, par ndo do marco M-
1544B ao marco M-1548A, no azimute de 101º23’41’’, medindo 46,31 de extensão, do marco M-1548
ao marco M-1548C, no azimute de 87º30’39’’, medindo 101,09 metros de extensão; ao Leste com
terras da Sociedade Pestalozzi, por uma linha reta que vai do marco M-1548 ao marco 1547, no
azimute de 176º17’04’’, medindo 136,43 metros de extensão; ao Sul com terras pertencentes à Base
Aérea de Manaus (Ministério da Aeronáu ca), por uma linha quebrada composta por quatro
segmentos de retas, par ndo do marco M-1547 ao marco G-6 no azimute de 282º35’03’’ medindo
61,18m de extensão; do marco G-6 ao marco G-7 no azimute de 285º30’38’’ medindo 21,95m de
extensão do marco G-7 ao marco G-8 no azimute de 289º18’22’’, medindo 43,35m de extensão; do
marco G-8 ao marco G-9 no azimute de 292º43’57’’, medindo 28,38m de extensão; do marco G-9 ao
marco M-1546 no azimute de 299º12’08’’, medindo 69,05m de extensão; e a Oeste com a Rua Nove de
maio, por um segmento de reta par ndo do marco M-1546 ao marco M-1544B no azimute de
28º21’57’’ medindo 68,37m de extensão.

1.5.    Caracterização do Logradouro

Foram verificados os serviços urbanos disponíveis, sendo pavimentação, passeio, guias e sarjetas,
iluminação pública, rede elétrica, rede de água, rede esgoto, rede pluvial, limpeza pública, coleta de
lixo, telefone e transporte coletivo.

Zoneamento Municipal, tipo Comercial (Industrial – Pólo Industrial).

1.6.    Caracterização da Edificação:

O imóvel é constituído:

1.6.1. Descrição da edificação - Estado de Conservação: “D” Regular / reparos simples;

O Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA é dividido em quinze áreas, sendo designadas: Bloco
Administra vo, Prédio da Área A, Prédio da Área B, Prédio da Área C, Prédio da Área D, Prédio do
Castelo e Subestação, Prédio da Casa de Vegetação, Prédio Sala de Manutenção, Prédio Biotério,
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Prédio Ressonância Magné ca, Prédio Refeitório, Prédio do Alojamento, Prédio de U lidades
(Absorção Atômica), Prédio de Plantas de Processo Industrial, Prédio Almoxarifado de Drogas. Seu
estado de conservação variando entre novo/regular e regular/reparos simples; idade real es mada:
14 a 16 anos; pé direito: 3,00 m; área construída: 8.928,56m²; vida útil remanescente: 42 anos

 

1.6.2. Prédio Principal:

Andar Térreo

Área Externa:

-        Fundação em tubulão e pilares em concreto armado; alvenaria ½ vez; estrutura em concreto
armado; esquadrias externas em painel de vidro com alumínio; piso em korudur (calçada);
reves mento externo com pas lha de vidro; cerca de fechamento do lote com tubo galvanizado e
perfis metálicos pintados.

Estacionamento Externo:

-        Piso em Pavimento flexível AAUQ com seixo rolado; luminárias em perfis tubulares metálicos;
drenagem superficial po calha em concreto; área embarque e desembarque de passageiros: piso em
korudur com junta de dilatação, parapeito em tubo galvanizado pintado, cobertura em laje, forro em
gesso, luminárias em calha metálicas aparentes.

Área Interna (recepção):

-      Piso em granito; parede reves da com reboco e pintura pva; forro em gesso; luminárias em calha
metálica aparente; instalações elétricas embu das; esquadrias, janela e portas de vidro liso com
alumínio.

Banheiro recepção:

-        Reves mento interno com laminado; piso e rodapé em granito; louças brancas e acopladas, com
bancada em granito; divisórias internas em granito; porta de madeira; luminárias em calha metálica
aparente; instalações elétricas embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas.

Área Interna (corredor de acesso às salas; auditório).

-        Piso em granito; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embutidas; forro em gesso.

Área Interna (salas)

-        Piso em granito; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embu das;
forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas de Eucatex; divisórias internas
em Eucatex com perfis metálicos.

Auditório (Área Interna)

-      Piso em carpete; parede reves da em parte com carpete e reboco com pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; instalações elétricas embu das; forro em placa de gesso com perfil de
alumínio; 02 portas de acesso em compensado de correr.

Sala de Áudio (Área Interna)

-        Piso em carpete; parede reves da com carpete; luminárias em calha metálica embu das;
instalações elétricas embutidas; forro em gesso acartonado; porta de acesso de madeira.

          Banheiros:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso em granito; louças brancas e acopladas, com
bancada em granito; divisórias internas em granito; luminárias em calha metálica aparente; forro em
gesso; instalações hidrossanitárias embutidas.

Escada de acesso 1º Pavimento:

-        Estrutura em concreto armado; piso em granito (degraus e patamar); corrimão de ferro fundido
pintura esmalte.

Área Interna:

(corredor acesso às juntas)

-        Piso em granito; parede reves da com reboco e pintura pva; iluminação de piso com lâmpadas
fluorescentes com vidro na lateral; luminárias em calha metálica embu das; esquadrias janela de
vidro liso com alumínio e portas em blindex; forro em gesso.

Escada de acesso térreo (final corredor acesso às juntas lado esquerdo):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro
fundido pintura esmalte.

Andar 1º Pavimento

Área Interna (salas):

-        Piso em granito; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica embu das;
forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas de Eucatex; divisórias internas
em Eucatex com perfis metálicos.

             Banheiros:
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-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso em granito; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embutidas.

Show Room:

-        Piso em granito; luminárias em calha metálica embu das; laje; parede reves da com reboco e
pintura pva; instalações elétricas embu das; esquadrias de vidro liso com alumínio e vidro blindex
duplo no esquadro de ferro pintado na área dos desenhos.

Escada de acesso:

-        Estrutura em concreto armado; piso em granito (degraus); luminárias aparente; corrimão de ferro
fundido com pintura esmalte.

 

Andar -1

Escada de acesso Andar -1:

-        Estrutura em concreto armado; piso em korudur; corrimão de ferro fundido.

Área Interna (corredor acesso as salas):

-        Piso em korudur; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embutidas; forro em gesso.

Copa

-        Piso em korudur; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embu das; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisória de Eucatex; cuba em aço inox
com bancada de granito; forro em gesso.

Banheiro Feminino:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica embu das; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embu das;
bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira.

Banheiro Masculino:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embu das;
bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira.

Sala da Administração:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias
Eucatex.

Sala de Gestão Infraestrutura e Rede:

-        Porta de acesso de madeira; piso em paviflex com placa metálica; parede com reboco e pintura
pva; luminárias em calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com
alumínio; divisórias Eucatex.

Andar Inferior Pavimento -2

Escada de acesso Pavimento -2:

-        Estrutura em concreto armado; piso em korudur (degraus e patamar); corrimão de ferro fundido.

Área Interna (corredor acesso as salas):

-        Piso em korudur; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embutidas; forro em gesso; porta de acesso área externa em vidro liso com perfil de alumínio.

Banheiro Feminino:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica embu das; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embu das;
bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira.

Banheiro Masculino:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embu das;
bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira.

Sala Núcleo de Geração de Negócio:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias de
gesso acartonado.

Sala Fraunhofer:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias
Eucatex.

Andar Inferior Pavimento -3
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Escada de acesso Pavimento -3:

-        Estrutura em concreto armado; piso em korudur (degraus e patamar); corrimão de ferro fundido.

Área Interna (corredor acesso as salas);

-        Piso em korudur; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embutidas; forro em gesso; porta de acesso área externa em vidro liso com perfil de alumínio.

Banheiro Feminino:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica embu das; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embu das;
bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira.

Banheiro Masculino:

-        Reves mento interno em laminado até o teto; piso cerâmico; louças brancas e acopladas;
luminárias em calha metálica aparente; forro em gesso; instalações hidrossanitárias embu das;
bancada em granito; divisórias em granito; porta de acesso de madeira.

Sala Núcleo de Informação Biotecnologia Biblioteca

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias de
gesso acartonado.

Sala de Estudos:

-        Porta de acesso de Blindex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias em
alvenaria revestimento com reboco e pintura pva.

Sala de Núcleo Informação Biotecnologia:

-        Porta de acesso de Eucatex; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias em
Eucatex.

Sala de Reprografia:

-        Porta de madeira; piso em korudur; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha
metálica embutidas; forro de gesso; esquadrias janela de vidro liso com alumínio.

 

1.6.3. Prédio Área A:

Área Externa:

-        Fundação em tubulão e pilares em concreto armado; alvenaria ½ vez; estrutura em concreto
armado; revestimento externo com reboco e pintura pva.

Estacionamento:

-        Piso em Concreto Liso, pintado.

Andar Térreo

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso com manta vinifica; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha
metálica aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro
em gesso.

Banheiro tipo lavabo:

-        Reves mento interno com laminado; piso e rodapé em granito; louças brancas e acopladas;
porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas
embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado.

Laboratórios de esterilização:

-        Piso cimento liso pintado; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embu das; forro em pvc; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas de pvc com vidro;
divisórias internas pvc; porta de acesso de madeira; cuba e bancada em aço inox.

Laboratórios de fermentação:

-        Piso Paviflex; parede com reves mento em laminado; luminárias em calha metálica aparentes;
laje com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de Eucatex com vidro;
divisórias internas Eucatex; porta de acesso de madeira; cuba em aço inox e bancada de granito.

Laboratórios de microbiologia:

-        Piso Paviflex; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparentes; laje
com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de Eucatex com vidro;
divisórias internas Eucatex; porta de acesso tipo pvc.

Laboratórios de bioquímica:

-        Piso Paviflex; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparentes; laje
com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de Eucatex com vidro;
divisórias internas Eucatex; porta de acesso tipo pvc.
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Laboratórios de Análise Microbiológica de Produtos:

-        Piso cimento liso pintado; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embu das; forro em pvc; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas de pvc com vidro;
divisórias internas pvc; porta de acesso de madeira; cuba e bancada em aço inox.

Laboratórios de Cultura de Tecidos:

-        Piso Paviflex; parede com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparentes; laje
com textura; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e portas internas de Eucatex com vidro;
divisórias internas Eucatex; porta de acesso tipo pvc.

Andar Inferior:

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso cimentado com manta vinílica; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira;
laje.

Banheiro tipo lavabo:

-        Reves mento interno com laminado; piso cerâmico; louças brancas e acopladas; porta de
madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas
embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado.

Escada de acesso área externa (rota de fuga):

-        Porta de acesso de vidro liso com perfil de alumínio; soleira em granito; piso metálico; corrimão
metálico.

Laboratório Biotério:

-        Piso korudur; parede com reves mento com laminado; luminárias em calha metálica aparente;
laje; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso de 02
folhas metálica; cuba e bancada em aço inox.

Laboratório de Alimentos:

-        Piso korudur; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embu das; forro em mdf; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de
acesso de 02 folhas em mdf.

Laboratório de Farmácia:

-        Piso com manta vinílica; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha
metálica embu das; forro em mdf; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex;
porta de acesso de 02 folhas em mdf.

Laboratório de Confiabilidade e caracterização de Circuitos Integrados:

-        Piso em korudur; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
embu das; forro de isopor com perfil de alumínio; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias
internas Eucatex; porta de acesso de 02 folhas metálica.

Laboratório de Design House – DH Manaus:

-        Piso em korudur; parede reves da com laminado; luminárias em calha metálica embu das; forro
de isopor com perfil de alumínio; esquadrias de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex;
porta de acesso de 02 folhas metálica.

 

1.6.4. Prédio Área B:

Área Externa:

-        Fundação em tubulão e pilares em concreto armado; alvenaria ½ vez; estrutura em concreto
armado; revestimento externo com reboco e pintura pva.

Estacionamento:

-        Piso em Concreto Liso, pintado.

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso em granito; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso.

Escada de acesso térreo (próximo ao corredor acesso ao laboratório):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro
fundido pintura esmalte.

Banheiro tipo lavabo:

-        Reves mento interno com laminado; piso e rodapé em granito; louças brancas e acopladas;
porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas
embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado.

Corredor dentro dos laboratórios:

-        Piso com manta vinílica; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha
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metálica aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro
em gesso; pilares aparente.

Laboratório de analise físico-químico

-        Piso de Paviflex; parede reves da com laminado; luminárias em calha metálica aparente; laje;
esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso metálica.

Laboratório de Preparo de Amostras e Calibração:

-        Piso de manta vinílica; parede reves da com laminado; luminárias em calha metálica embu da;
forro com laminado; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisórias internas Eucatex; porta
de acesso metálica; cuba e bancada de aço inox.

Laboratório de espectroscopia:

-       Piso Paviflex; parede reves da com laminado; luminárias em calha metálica aparente; laje;
esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; divisórias internas Eucatex; porta de acesso metálica.

Escada de acesso área externa (final do corredor acesso aos laboratórios):

-        Porta metálica; estrutura metálica; piso metálico; corrimão metálico.

 

1.6.5. Prédio Área C:

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso em granito; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso.

Banheiro tipo lavabo:

-        Reves mento interno com laminado; piso e rodapé em granito; louças brancas e acopladas;
porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas
embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado.

Escada de acesso área externa:

-        Porta de acesso de ferro; piso em korudur; corrimão de ferro galvanizado.

Escada de acesso térreo (final corredor acesso da junta lado direito):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro
fundido pintura esmalte.

Laboratórios de toxicologia:

-        Piso em Paviflex; parede com reves mento com laminado; luminárias em calha metálica
aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba aço inox; laje
com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro.

Laboratórios de gastrintestinal:

-        Piso em Paviflex; parede com reves mento com laminado; luminárias em calha metálica
aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba em aço inox;
laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro.

Laboratórios de sistema nervoso central e analgesia:

-        Piso em Paviflex; parede com reves mento com laminado; luminárias em calha metálica
aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba em aço inox;
laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro.

Laboratórios de Sistema Cardiovascular:

-        Piso em Paviflex; parede com reves mento com laminado; luminárias em calha metálica
aparente; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex; cuba e bancada
em aço inox; laje com textura; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro.

 

1.6.6. Prédio Área D:

Corredor acesso aos laboratórios:

-        Piso emborrachado; parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica
aparentes; esquadrias janela de vidro liso com alumínio e porta de acesso de madeira; forro em gesso.

Banheiro tipo lavabo:

-        Reves mento interno com laminado; piso e rodapé em granito; louças brancas e acopladas;
porta de madeira (acesso ao banheiro); luminárias em calha metálica aparente; instalações elétricas
embutidas; instalações hidrossanitárias embutidas; bancada em granito; porta de vidro temperado.

Escada de acesso térreo (final corredor acesso da junta lado direito):

-        Porta de acesso de ferro; estrutura de ferro; piso em ferro fundido degraus; corrimão de ferro
fundido pintura esmalte.

Laboratório de cromatografia:

-        Piso cimentado liso pintado; parede com reves mento de laminado; luminárias em calha
metálica embu das; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex;
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bancada de granito; forro com placa de isopor com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de
chapa de ferro.

Laboratório de química de produtos naturais:

-        Piso cimentado liso pintado; parede com reves mento de reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex;
forro com placa de isopor com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro.

Laboratórios de cultura de tecido vegetal desenvolvimento:

-        Piso cimentado liso pintado; parede com reves mento de reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas Eucatex;
forro com placa de isopor com perfil de alumínio; porta de acesso em 02 folhas de chapa de ferro.

Laboratórios de cultura de tecido vegetal produção:

-        Piso cimentado liso pintado; parede com reves mento de reboco e pintura pva; luminárias em
calha metálica embu das; esquadrias janela de vidro liso com alumínio; divisórias internas em
laminado com perfil de alumínio; forro com placa de isopor com perfil de alumínio; porta de acesso em
02 folhas revestida com laminado com vidro para observar.

 

1.6.7. Prédio da Subestação e Grupo Gerador:

Subestação/Grupo Gerador:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com
reboco e pintura pva; porta de entrada com perfil com grade de ferro fundido; piso em korudur;
luminárias em calha metálica aparente.

 

1.6.8. Caixa d’ água:

    Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede externa
revestida com pastilha de vidro.

 

1.6.9. Casa de Vegetação (5 casas):

-        Alvenaria ½ vez com h = 0,60 cm, restante do pé direito com tela de ferro fundido; parede
reves da com reboco e pintura pva na altura de 0,60cm; cobertura com telha de fibra; porta de
entrada com perfil com grade de ferro fundido; piso em cimento liso.

        

1.6.10. Prédio da Sala de Manutenção:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com
reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada).

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em korudur; parede reves da com reboco
e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; luminárias em calha metálica
aparente; divisórias Eucatex.

 

1.6.11. Prédio do Biotério:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com
reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada).

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em manta vinílica; forro em mdf;
luminárias em calha metálica embu das; parede reves da com reboco e pintura pva; esquadrias de
vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em mdf.

Salas (Área interna):

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em manta vinílica; forro em mdf;
luminárias em calha metálica embu das; parede reves da com reboco e pintura pva; esquadrias de
vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em mdf.

Banheiro (Área interna):

-        Porta de entrada em MDF; piso cerâmico; soleira e rodapé de mármore; forro em mdf com perfil
de alumínio; luminárias em calha metálica embu das; parede reves mento cerâmico até o teto;
esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em alvenaria com reves mento
cerâmico; louças brancas.

 

Sala de lavagem (Área interna):
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-        Porta de entrada em MDF; piso cerâmico; soleira e rodapé de mármore; forro em mdf com perfil
de alumínio; parede revestimento cerâmico até o teto.

Salas de Máquinas do Biotério:

-        Porta de acesso metálica; piso cimento liso pintado; cobertura com telha galvanizada com
estrutura metálica; luminárias em calha metálica aparente; parede reves da com reboco e pintura
pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio.

Deposito do Biotério:

-        Porta de acesso metálica; piso cimento liso pintado; forro pvc; luminárias em calha metálica
aparente; parede revestida com reboco e pintura pva.

 

1.6.12. Prédio da Ressonância Magnética:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura em concreto armado; laje; alvenaria ½ vez; parede revestida com
reboco e pintura pva; luminárias tipo arandela; piso cimentado liso (calçada).

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em korudur; luminárias em calha metálica
aparente; parede reves da com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil de
alumínio; divisórias em mdf.

 

1.6.13. Prédio Refeitório:

Área de acesso (passarela):

-        Piso em concreto liso; estrutura da cobertura metálica; corrimão de ferro fundido.

Área externa:

-        Piso em concreto liso (calçada); parede revestida pastilha de vidro.

Área interna:

-        Porta de entrada de vidro com perfil de alumínio; piso em granito; laje; luminárias em calha
metálica aparente; parede reves da com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro com liso com perfil
de alumínio.

Banheiro Masculino (Área interna):

-        Porta de entrada de madeira; piso em granito; soleira de granito; forro em gesso acartonado;
luminárias em calha metálica embu das; parede reves mento laminado até o teto; esquadrias de
vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em granito; louças brancas; bancada em granito.

Banheiro Feminino (Área interna):

-        Porta de entrada de madeira; piso em granito; soleira de granito; forro em gesso acartonado;
luminárias em calha metálica embu das; parede reves mento laminado até o teto; esquadrias de
vidro com liso com perfil de alumínio; divisórias em granito; louças brancas; bancada em granito.

Lavabo (Área interna):

-        Bancada em granito; cuba de louça branca.

Área de atendimento:

-        Piso em korudur; balcão em granito; parede revestimento cerâmico h=2,5m.

Cozinha:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje;
luminárias em calha metálica aparente; parede reves mento cerâmico; instalações elétricas
embutidas.

Área de lavagem da Cozinha:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje;
luminárias em calha metálica aparente; parede reves mento cerâmico; instalações elétricas
embutidas.

Área de lavagem dos pratos:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje;
luminárias em calha metálica aparente; parede reves mento cerâmico; instalações elétricas
embutidas.

Depósito 1:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; piso em korudur; luminárias em calha
metálica aparente; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; parede reves mento cerâmico;
instalações elétricas embutidas.

Depósito 2:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; piso em korudur; luminárias em calha
metálica aparente; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; parede reves mento cerâmico;
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instalações elétricas embutidas.

Depósito de comida:

-        Porta de madeira com laminado; piso em granito; luminárias em calha metálica aparente; parede
revestimento cerâmico.

Área de lavagem das panelas:

-        Porta de madeira com laminado; bancada em granito; cuba de aço inox; piso em korudur; laje;
luminárias em calha metálica aparente; parede reves mento cerâmico; instalações elétricas
embutidas.

Banheiros da Cozinha Masculino e Feminino:

-        Porta de entrada de madeira; piso em granito; soleira de granito; forro em gesso acartonado;
luminárias em calha metálica aparente; parede reves mento laminado até o teto; esquadrias de vidro
com liso com perfil de alumínio; divisórias em granito; louças brancas; bancada em granito.

 

1.6.14. Prédio do Alojamento:

Área externa:

-        Piso em concreto liso (calçada); parede revestimento cerâmico; esquadrias de vidro com liso com
perfil de alumínio; luminárias em calha metálica aparente; laje.

Área interna (recepção):

-        Piso em korudur; laje; luminárias em calha metálica aparente; parede reves da com reboco e
pintura pva; esquadrias de vidro temperado com perfil de alumínio; área molhada com reves mento
cerâmico h=1,50m; cuba em aço inox com balcão em granito.

Área Interna Bloco A:

Corredor acesso ao Bloco A:

-        Piso em korudur; porta de acesso em vidro temperado com perfil de alumínio; parede reves da
com reboco e pintura pva; instalações elétricas embu das; luminárias em calha metálica aparente;
laje.

8 Quartos Padrão tipo suíte do Bloco A:

-        Piso em korudur; soleira em granito; porta de acesso de madeira; parede reves da com reboco e
pintura pva; instalações elétricas embu das; luminárias po arandela aparente; esquadrias de vidro
com liso com perfil de alumínio; laje.

Sacada dos Quartos do Bloco A:

-        Piso cerâmico; parede reves mento cerâmico até o teto; luminárias po arandela aparente;
esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; para peito com granito.

Banheiros:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; soleira de granito; box blindex; loucas brancas
embu das; bancada em granito; luminárias em calha metálica embu das; parede reves mento
cerâmico até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio.

Área Interna Bloco B:

Corredor acesso ao Bloco B:

-        Piso em korudur; porta de acesso em vidro temperado com perfil de alumínio; parede reves da
com reboco e pintura pva; instalações elétricas embu das; luminárias em calha metálica aparente;
laje.

Quartos (oito) Padrão tipo suíte do Bloco B:

-        Piso em korudur; soleira em granito; porta de acesso de madeira; parede reves da com reboco e
pintura pva; instalações elétricas embu das; luminárias po arandela aparente; esquadrias de vidro
com liso com perfil de alumínio; laje.

Sacada dos Quartos do Bloco B:

-        Piso cerâmico; parede reves mento cerâmico até o teto; luminárias po arandela aparente;
esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio; para peito com granito.

Banheiros:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; soleira de granito; box blindex; loucas brancas
embu das; bancada em granito; luminárias em calha metálica embu das; parede reves mento
cerâmico até o teto; esquadrias de vidro com liso com perfil de alumínio.

 

1.6.15. Prédio Utilidades:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede
revestida com reboco e pintura pv; luminárias em calha metálica aparente; laje.

Área interna:
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-        Piso em korudur; área de ven lação em cobog; luminárias em calha metálica aparente; parede
reves da com reboco e pintura pva; porta de acesso de em chapa de ferro; esquadrias de vidro liso
com perfil de alumínio; laje.

 

1.6.16. Prédio Plantas de Processo Industrial:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede
revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje.

Área interna:

-        Piso em korudur; área de ven lação em cobogó; luminárias em calha metálica aparente;
instalação elétrica aparente; parede reves da com reboco e pintura pva; porta de acesso de enrolar;
esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; laje; cuba de aço inox; 4 passarelas em estrutura
metálica.

Mezanino:

-        Em estrutura metálica; piso em chapa metálica; luminárias em calha metálica aparente;
instalação elétrica aparente; divisórias Eucatex; porta de acesso Eucatex.

Escada de acesso (externa):

-        Em estrutura metálica; piso em chapa metálica.

Banheiro:

-        Porta de entrada de alumínio; piso cerâmico; loucas brancas embu das; bancada em granito;
luminárias em calha metálica embu das; parede reves mento cerâmico até o teto; esquadrias de
vidro com liso com perfil de alumínio; forro de gesso acartonado.

 

1.6.17. Prédio Almoxarifado de Drogas:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede
revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje.

Área interna:

-        Piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente; parede reves da com reboco e pintura
pva; porta de acesso em chapa metálica; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio; laje.

Banheiro:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; loucas brancas embu das; luminárias em calha
metálica embutidas; parede revestimento cerâmico até o teto; forro de gesso acartonado.

 

1.6.18. Prédio Núcleo de Produção Extrator:

Área externa:

-        Fundação em tubulão; estrutura de concreto armado; piso em concreto liso (calçada); parede
revestida com reboco e pintura pva; luminárias em calha metálica aparente; laje.

Área interna:

-        Piso em korudur; instalações elétricas aparente; bancadas em granito; luminárias em calha
metálica aparente; parede reves da com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro liso com perfil de
alumínio.

Mezanino:

-        Em estrutura de concreto armado; piso em korudur; luminárias em calha metálica aparente;
divisórias Eucatex.

Escada de acesso (externa):

-        Em estrutura metálica; piso em chapa metálica.

Banheiro Masculino:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; loucas brancas embu das; luminárias em calha
metálica embu das; parede reves mento cerâmico até o teto; forro de gesso acartonado; bancada de
granito; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio.

Banheiro Feminino:

-        Porta de entrada de madeira; piso cerâmico; loucas brancas embu das; luminárias em calha
metálica embu das; parede reves mento cerâmico até o teto; forro de gesso acartonado; bancada de
granito; esquadrias de vidro liso com perfil de alumínio.

 

1.6.19. Prédio Incubadora:

Área externa:
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-        Piso em concreto liso (calçada); parede reves da com reboco e pintura pva; luminárias em calha
metálica aparente; laje.

Área interna:

-        Piso em korudur; divisórias em Eucatex; forro de gesso; luminárias em calha metálica aparente;
parede revestida com reboco e pintura pva; esquadrias de vidro temperado com perfil de alumínio.

 

ANEXO VIII

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS

 

                                                                                                               

                                                                                                                                 
                                                               

Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Móveis que
entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, a
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA e
o(a) ______________, qualificado(a) como organização social,
na forma abaixo:

 

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS – MDIC,
doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente público supervisor, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “J”, Brasília/DF, CEP 70.053-900, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
00.394.478/0001-43, neste ato representado por seu tular, o Ministro de Estado da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços MARCOS JORGE DE LIMA, portador da carteira de iden dade n°
______________, inscrito no CPF/MF sob n° ________________e nomeado pelo Decreto Presidencial
de _____________, publicado no Diário Oficial da União nº __, Seção __, de _____________,

 

a SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, doravante denominada apenas SUFRAMA,
doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente interveniente, autarquia federal
vinculada ao MDIC, com sede na Avenida Ministro Mário Andreazza, nº 1.424, Distrito Industrial,
Manaus/AM, CEP 69.075-830, inscrita no CNPJ sob o nº .........., neste ato representado por sua tular,
a Superintendente da Suframa ..........., portador da carteira de iden dade n° .........., inscrito no CPF/MF
sob n° .......... e nomeado pelo .........., publicado no Diário Oficial da União nº ......, Seção ...., de ..........;
e

 

a(o) ___________, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, [associação ou fundação privada]
qualificada como Organização Social pelo Decreto _________, publicado no Diário Oficial da União nº
__________, com sede na(o) ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, tendo
estatuto registrado no ___º Cartório  Oficial  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  de 
Pessoa  Jurídica  do Município de _____, sob o nº __________, neste ato representado por
___________________ [cargo], [qualificação], portador da carteira de iden dade RG nº _______,
inscrito no CPF/MF nº ________,

 

RESOLVEM, com fundamento no §3º do art. 12 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, celebrar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS MÓVEIS, na forma do constante no
Processo Administrativo nº ___________, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

Cons tui objeto do presente TERMO a permissão de uso, a tulo precário, dos bens públicos móveis,
de propriedade dos PERMITENTES, relacionados no final deste instrumento.

Subcláusula Única. A presente permissão de uso se rege pelo disposto nos ar gos 12 e 13 da Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998, no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº _______ e no CONTRATO DE
GESTÃO celebrado entre as partes, bem como pelas demais normas legais em vigor ou que venham a
ser posteriormente editadas sobre a utilização de bens do patrimônio federal.

 

CLÁUSULA 2ª – DA DESTINAÇÃO DOS BENS

Os bens que terão o uso permi doatravés do presente instrumento des nar-se-ão, exclusivamente, à
operacionalização e execução das a vidades e finalidades previstas no CONTRATO DE GESTÃO,
vedada a sua des nação para finalidade diversa, sob pena de rescisão do presente instrumento, salvo
autorização expressa do titular do ente supervisor perante situação de interesse público.

 

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMITENTES

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais
compromissos ora assumidos, cabe aos PERMITENTES permi rem o uso pela PERMISSIONÁRIA dos
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bens públicos móveis iden ficados neste instrumento, inventariando-os e avaliando-os previamente à
formalização do presente Termo de Permissão de Uso. Caso os bens já tenham sido inventariados e
avaliados em virtude de contrato(s) de gestão anterior(es) com a PERMISSIONÁRIA, não há
obrigatoriedade de repetição desses dois procedimentos, salvo se houver necessidade de atualização.

 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais
compromissos ora assumidos, cabe à PERMISSIONÁRIA cumprir as seguintes obrigações:

I -Conservar os bens que verem o uso permi do, mantendo-os em boas condições de uso e deles
cuidar como se seus fossem, providenciando às suas expensas quaisquer reparos que se tornarem
necessários, incumbindo-lhe, ainda, nas mesmas condições, a sua guarda, até a efetiva devolução;

II -Assegurar a vistoria e o acesso aos bens permi dos por parte dos agentes dos PERMITENTES (ou
por outras pessoas credenciadas ou autorizadas pelos PERMITENTES) ou de quaisquer outras
instituições públicas, incumbidos de tarefas de supervisão, de controle, de verificação do cumprimento
das disposições do presente Termo ou de fiscalização em geral;

III -Pagar toda e qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais,
distritais, estaduais ou municipais, que decorram direta ou indiretamente deste Termo ou da u lização
dos bens e da a vidade para a qual a presente permissão é outorgada, inclusive encargos
previdenciários, trabalhistas e securitários, cabendo à PERMISSIONÁRIA providenciar, especialmente,
os alvarás e seguros obrigatórios e legalmente exigíveis;

IV -Não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a seus
eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e obrigações dela decorrentes,
salvo com expressa e prévia aprovação dos PERMITENTES;

V -Impedir que terceiros se apossem dos bens, dando conhecimento aos PERMITENTES de qualquer
turbação, esbulho ou imissão na posse que porventura venha a recair sobre eles;

VI -Submeter à autorização prévia dos PERMITENTES a permuta de bens públicos móveis que tenham
sido objeto de permissão de uso por outros de igual ou maior valor, condicionado a que os novos bens
integrem o patrimônio da União, devendo a permuta, ainda, ser antecedida de prévia avaliação
econômica do bem (art. 13 da Lei nº 9.637, de 1998); e

VII -Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência,
imperícia ou imprudência) aos bens públicos que tenham sido objeto de permissão de uso. Qualquer
dano porventura causado aos bens será indenizado pela PERMISSIONÁRIA, podendo os PERMITENTES
exigir a reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor correspondente
ao prejuízo em dinheiro, como entender melhor atenda ao interesse público.

 

Subcláusula Única. A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo, mediante jus fica va, propor a
devolução de bens públicos ao Poder Público, cujo uso fora a ela permi do e que não mais sejam
necessários ao cumprimento das a vidades previstas no CONTRATO DE GESTÃO, incluindo os bens
móveis permi dos que se tornem inservíveis, os quais poderão ser objeto de alienação (operação de
transferência do direito de propriedade do material, mediante venda, permuta ou doação) ou
desfazimento pelos PERMITENTES, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Decreto
nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. No caso de bens móveis inservíveis que serão objeto de
alienação, a PERMISSIONÁRIA poderá, a critério do Poder Público, ficar na guarda dos bens até a
conclusão do processo de alienação.

 

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO DE USO E DA RESTITUIÇÃO DOS BENS

A presente permissão de uso será válida apenas enquanto es ver em vigor o CONTRATO DE GESTÃO,
do qual é parte indissociável.

Subcláusula 1ª. A PERMISSIONÁRIA reconhece o caráter precário da presente permissão e se obriga,
por si ou por seus sucessores, a res tuir os bens aos PERMITENTES, no prazo a ser es pulado pelos
PERMITENTES, sem que haja necessidade do envio de qualquer interpelação ou no ficação judicial ou
extrajudicial. A não res tuição dos bens no prazo devido caracterizará esbulho possessório e ensejará
a retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de posse.

Subcláusula 2ª. Finda a qualquer tempo a permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA deverá res tuir os
bens em perfeitas condições de uso e conservação. As benfeitorias de qualquer natureza e as
reformas realizadas nos bens permanecerão a eles incorporadas, passando a integrar o patrimônio do
titular do domínio dos bens, sem direito a qualquer ressarcimento.

Subcláusula 3ª. Encerrada a permissão de uso por qualquer das formas aqui previstas, a
PERMISSIONÁRIA ficará sujeita à multa diária caso não res tua os bens permi dos no prazo devido ou
sem a observância das condições em que o recebeu. A multa total será de, no máximo, 20% (vinte por
cento) sobre o valor de reposição dos bens, conforme avaliação de mercado realizada, sem prejuízo
das demais penalidades administrativas cabíveis e da reparação por danos causados.

Subcláusula 4ª. A multa incidirá até o dia em que os bens forem efe vamente res tuídos ou retornem
àquelas condições originais, seja por providências da PERMISSIONÁRIA, seja pela adoção de medidas
por parte dos PERMITENTES. Nesta úl ma hipótese, ficará a PERMISSIONÁRIA também responsável
pelo pagamento de todas as despesas realizadas para tal finalidade.
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Subcláusula 5ª. Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono dos móveis pela
PERMISSIONÁRIA, poderão os PERMITENTES promover a imediata remoção compulsória dos
respectivos bens para local de sua escolha.

 

CLÁUSULA 6ª – DA ALTERAÇÃO

Este TERMO DE PERMISSÃO DE USO poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, com as
devidas justificativas, mediante termo aditivo.

 

CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO

A presente permissão de uso estará rescindida de pleno direito com o término da vigência do
CONTRATO DE GESTÃO.

Subcláusula 1ª. Além do término do CONTRATO DE GESTÃO, o descumprimento, pela
PERMISSIONÁRIA, de qualquer das obrigações assumidas dará aos PERMITENTES o direito de
considerar rescindida de pleno direito a presente permissão, total ou parcialmente (ou seja, com
relação a todos ou a alguns dos bens permitidos), sem ressarcimento de qualquer natureza.

Subcláusula 2ª. Rescindida a permissão, os PERMITENTES, de pleno direito, se reintegrarão na posse
dos bens, oponível inclusive a eventuais cessionários e terceiros.

E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelas partes, para que produza seus legais
efeitos, em Juízo ou fora dele.

 

Brasília-DF, ......... de ........................................ de 20........

 

_______________________________________________________

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

 

 

_______________________________________________________

Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

 

 

_______________________________________________________

PERMISSIONÁRIA

Nome do(s) Dirigente(s) da Organização Social

 

 

Testemunhas:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
_________________________________________________

Nome:                                                                            Nome:

RG:                                                                                  RG:

 

 

 

 

ANEXO IX

MINUTA DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS

 

 

                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
                                                                                                       
       

Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos Imóveis que entre si
celebram a União, por intermédio do Ministério da Indústria, Comércio
Exterior e Serviços – MDIC, a Superintendência da Zona Franca de Manaus
– SUFRAMA e o(a) ______________, qualificado(a) como organização
social, na forma abaixo:
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A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS – MDIC,
doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente público supervisor, com sede na
Esplanada dos Ministérios, __________, Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.263.896/0018-2,
neste ato representado por seu tular, o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e
Serviços MARCOS JORGE DE LIMA, portador da carteira de iden dade n° ______________, inscrito no
CPF/MF sob n° ________________e nomeado pelo Decreto Presidencial de _____________, publicado
no Diário Oficial da União nº __, Seção __, de _____________,

 

a SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS, doravante denominada apenas SUFRAMA,
doravante denominado PERMITENTE, na qualidade de ente interveniente, autarquia federal
vinculada ao MDIC, com sede na Avenida Ministro Mário Andreazza, nº 1.424, Distrito Industrial,
Manaus/AM, CEP 69.075-830, inscrita no CNPJ sob o nº .........., neste ato representado por seu tular,
o Superintendente da Suframa ............, portador da carteira de identidade n° .........., inscrito no CPF/MF
sob n° .......... e nomeado pelo .........., publicado no Diário Oficial da União nº ......, Seção ...., de ..........;
e

 

a(o) ___________, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, [associação ou fundação privada]
qualificada como Organização Social pelo Decreto _________, publicado no Diário Oficial da União nº
__________, com sede na(o) ______________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ___________, tendo
estatuto registrado no ___º Cartório  Oficial  de  Registro  de  Títulos  e  Documentos  e  Civil  de 
Pessoa  Jurídica  do Município de _____, sob o nº __________, neste ato representado por
___________________ [cargo], [qualificação], portador da carteira de iden dade RG nº _______,
inscrito no CPF/MF nº ________,

 

RESOLVEM, com fundamento no §3º do art. 12 da Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998, celebrar o
presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS, na forma do constante no
Processo Administrativo nº ___________, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

 

CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO

Cons tui objeto do presente TERMO a permissão de uso, a tulo precário, dos bens públicos imóveis,
de propriedade dos PERMITENTES, relacionados no final deste instrumento.

Subcláusula Única. A presente permissão de uso se rege pelo disposto nos ar gos 12 e 13 da Lei nº
9.637, de 15 de maio de 1998, no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº _______ e no CONTRATO DE
GESTÃO celebrado entre as partes, bem como pelas demais normas legais em vigor ou que venham a
ser posteriormente editadas sobre a utilização de bens do patrimônio federal.

 

CLÁUSULA 2ª – DA DESTINAÇÃO DOS BENS

Os bens que terão o uso permi doatravés do presente instrumento e os equipamentos a eles
integrados des nar-se-ão, exclusivamente, à operacionalização e execução das a vidades e
finalidades previstas no CONTRATO DE GESTÃO e neste Termo, vedada a sua des nação para
finalidade diversa, sob pena de rescisão do presente instrumento, salvo autorização expressa do
titular do ente supervisor perante situação de interesse público.

Subcláusula Única. Com vistas a complementar e ampliar os recursos e parcerias para a execução do
CONTRATO DE GESTÃO, a PERMISSIONÁRIA fica autorizada desde logo a realizar nos imóveis
permitidos ao uso:

I -a instalação e manutenção de lanchonete, café, restaurante, estacionamento, loja de suvenires e
livraria, que poderão ser geridos diretamente pela PERMISSIONÁRIA ou por terceiros; e

II -a cessão onerosa a terceiros, em caráter temporário, de espaços para realização de eventos
natureza científica.

 

CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DOS PERMITENTES

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais
compromissos ora assumidos, cabe aos PERMITENTES permi rem o uso pela PERMISSIONÁRIA dos
bens públicos imóveis iden ficados neste instrumento, inventariando-os e avaliando-os previamente à
formalização do presente Termo de Permissão de Uso. Caso os bens já tenham sido inventariados e
avaliados em virtude de contrato(s) de gestão anterior(es) com a PERMISSIONÁRIA, não há
obrigatoriedade de repetição desses dois procedimentos, salvo se houver necessidade de atualização.

 

CLÁUSULA 4ª – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA

Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e dos demais
compromissos ora assumidos, cabe à PERMISSIONÁRIA cumprir as seguintes obrigações:

I -Zelar pela segurança, limpeza e conservação dos bens imóveis e seus equipamentos que verem o
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uso permi do, mantendo-os em boas condições de uso e deles cuidar como se seus fossem e, ainda,
providenciando os serviços de manutenção e conservação predial preven va e corre va e de
segurança que se tornarem necessários;

II -Assegurar a vistoria e o acesso aos bens permi dos por parte dos agentes dos PERMITENTES (ou
por outras pessoas credenciadas ou autorizadas pelos PERMITENTES) ou de quaisquer outras
instituições públicas, incumbidos de tarefas de supervisão, de controle, de verificação do cumprimento
das disposições do presente Termo ou de fiscalização em geral;

III -Manter, em perfeitas condições de integridade, segurança e regularidade legal, os imóveis
permi dos ao uso durante a vigência do CONTRATO DE GESTÃO, promovendo ações e esforços para
as regularizações e melhorias necessárias, bem como arcando com os respec vos impostos, taxas,
contribuições e contas de serviços públicos (água, eletricidade, gás, etc), cabendo à PERMISSIONÁRIA
providenciar os alvarás exigíveis e manter vigente e regular o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;

IV -Efetuar a contratação dos seguros patrimoniais e de responsabilidade civil, com coberturas em
valores compatíveis com as edificações e usos;

V -Obter, se a presente permissão de uso englobar bens imóveis tombados, a devida autorização
formal dos órgãos responsáveis pelo tombamento e de todas as instâncias governamentais previstas
na legislação, antes de promover quaisquer modificações nos bens, inclusive instalações elétricas e
hidráulicas;

VI -Não ceder, transferir, arrendar ou emprestar a terceiros, no todo ou em parte, inclusive a seus
eventuais sucessores, os bens objeto desta permissão ou os direitos e obrigações dela decorrentes,
salvo com expressa e prévia aprovação dos PERMITENTES;

VII -Impedir que terceiros se apossem dos bens, dando conhecimento aos PERMITENTES de qualquer
turbação, esbulho ou imissão na posse que porventura venha a recair sobre eles;

VIII -Responsabilizar-se pelos danos causados por ação ou omissão dolosa ou culposa (negligência,
imperícia ou imprudência) aos bens públicos que tenham sido objeto de permissão de uso. Qualquer
dano porventura causado aos bens será indenizado pela PERMISSIONÁRIA, podendo os PERMITENTES
exigirem a reposição das partes danificadas ao estado anterior ou o pagamento do valor
correspondente ao prejuízo em dinheiro, como entender melhor atenda ao interesse público;

IX -Submeter à aprovação prévia do MDIC os projetos ou ações que impliquem:

a) o uso de espaços internos dos bens públicos imóveis, prédios ou terrenos, objeto de permissão de
uso, para empreendimentos que não tenham relação com as finalidades do CONTRATO DE GESTÃO ou
que não estejam previamente autorizados neste instrumento; e

b) a cessão gratuita ou onerosa de espaços internos dos bens públicos imóveis, prédios ou terrenos,
objeto de permissão de uso, para realização de eventos de qualquer natureza não previstos no
CONTRATO DE GESTÃO, indicando o po e caracterís cas do evento, os critérios e condições para sua
realização e os cuidados que serão tomados rela vos à obtenção das autorizações legais quando for o
caso, preservação do patrimônio e segurança.

Subcláusula Única. A PERMISSIONÁRIA poderá, a qualquer tempo, mediante jus fica va, propor a
devolução de bens públicos ao Poder Público, cujo uso fora a ela permi do e que não mais sejam
necessários ao cumprimento das atividades previstas no CONTRATO DE GESTÃO.

 

CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO DE USO E DA RESTITUIÇÃO DOS BENS

A presente permissão de uso será válida apenas enquanto es ver em vigor o CONTRATO DE GESTÃO,
do qual é parte indissociável.

Subcláusula 1ª. A PERMISSIONÁRIA reconhece o caráter precário da presente permissão e se obriga,
por si ou por seus sucessores, a res tuir os bens aos PERMITENTES, no prazo a ser es pulado pelos
PERMITENTES, sem que haja necessidade do envio de qualquer interpelação ou no ficação judicial ou
extrajudicial. A não res tuição dos bens no prazo devido caracterizará esbulho possessório e ensejará
a retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração de posse.

Subcláusula 2ª. Finda a qualquer tempo a permissão de uso, a PERMISSIONÁRIA deverá res tuir os
bens em perfeitas condições de uso e conservação. As benfeitorias de qualquer natureza e as
reformas realizadas nos bens permanecerão a eles incorporadas, passando a integrar o patrimônio do
titular do domínio dos bens, sem direito a qualquer ressarcimento.

Subcláusula 3ª. Encerrada a permissão de uso por qualquer das formas aqui previstas, a
PERMISSIONÁRIA ficará sujeita à multa diária caso não res tua os bens permi dos no prazo devido ou
sem a observância das condições em que o recebeu. A multa total será de, no máximo, 20% (vinte por
cento) sobre o valor econômico dos bens, conforme úl ma avaliação realizada, sem prejuízo das
demais penalidades administrativas cabíveis e da reparação por danos causados.

Subcláusula 4ª. A multa incidirá até o dia em que os bens forem efe vamente res tuídos ou retornem
àquelas condições originais, seja por providências da PERMISSIONÁRIA, seja pela adoção de medidas
por parte dos PERMITENTES. Nesta úl ma hipótese, ficará a PERMISSIONÁRIA também responsável
pelo pagamento de todas as despesas realizadas para tal finalidade.

Subcláusula 5ª. Terminada a permissão de uso ou verificado o abandono dos imóveis pela
PERMISSIONÁRIA, poderão os PERMITENTES promover a imediata retomada dos respectivos bens.
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CLÁUSULA 6ª – DA ALTERAÇÃO

Este TERMO DE PERMISSÃO DE USO poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, com as
devidas justificativas, mediante termo aditivo.

 

CLÁUSULA 7ª – DA RESCISÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO

A presente permissão de uso estará rescindida de pleno direito com o término da vigência do
CONTRATO DE GESTÃO.

Subcláusula 1ª. Além do término do CONTRATO DE GESTÃO, o descumprimento, pela
PERMISSIONÁRIA, de qualquer das obrigações assumidas dará aos PERMITENTES o direito de
considerar rescindida de pleno direito a presente permissão, total ou parcialmente (ou seja, com
relação a todos ou a alguns dos bens permitidos), sem ressarcimento de qualquer natureza.

Subcláusula 2ª. Rescindida a permissão, os PERMITENTES, de pleno direito, se reintegrarão na posse
dos bens, oponível inclusive a eventuais cessionários e terceiros.

 

E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02
(duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelas partes, para que produza seus legais
efeitos, em Juízo ou fora dele.

 

Brasília-DF, ......... de ........................................ de 20........

 

_________________________________________________

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

 

 

_________________________________________________

SUFRAMA

 

 

___________________________________________________

PERMISSIONÁRIA

Nome do(s) Dirigente(s) da Organização Social

 

 

Testemunhas:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
_________________________________________________

Nome:                                                                            Nome:

RG:                                                                                  RG:

Documento assinado eletronicamente por ELIS CARVALHO PENA, Analista de Comércio Exterior
- ACE, em 27/08/2018, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RICARDO CORDEIRO CRUZ, Coordenador(a), em
27/08/2018, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO CUNHA DE SOUSA, Diretor(a), em
27/08/2018, às 18:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES MOREIRA,
Secretário(a) de Inovação e Novos Negócios, em 30/08/2018, às 15:02, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mdic.gov.br/validador,
informando o código verificador 0407547 e o código CRC 566F4E72.

Anexos CONEG 0407547         SEI 52250.000869/2016-81 / pg. 17

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mdic.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=validador@&crc=@crc_assinatura


Anexos CONEG 0407547         SEI 52250.000869/2016-81 / pg. 18


	Anexos CONEG 0407547

