Secretaria de Infraestrutura – SINFRA

Convocação Pública - soluções de impermeabilização visando a restauração da
plataforma do Edifício Principal do Palácio do Congresso Nacional

Declaração de Objetivos e Escopo

1.

Considerando que a Secretaria de Infraestrutura – SINFRA – do Senado Federal

e o Departamento Técnico – DETEC – da Câmara dos Deputados estão atuando em
conjunto na elaboração de estudos visando à restauração da plataforma de cobertura do
Edifício Principal do Palácio do Congresso Nacional;
2.

Tendo em vista o histórico de recuperações pontuais, a idade avançada da

edificação, seu valor histórico-cultural e a inquestionável importância da área ao
cumprimento das prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional, é inadiável a
necessidade de elaboração de uma proposta conjunta visando à recuperação dos sistemas
de impermeabilização, drenagem e revestimento da plataforma do Palácio;
3.

Considerando a complexidade do ação; a diversidade de soluções de

impermeabilização disponíveis no mercado; o interesse na transparência do processo; e a
necessidade de não causar danos à edificação enquanto patrimônio cultural tombado;
4.

Realizamos a presente convocação pública para as empresas do ramo que

tenham interesse em apresentar soluções técnicas para os serviços de recuperação
dos sistemas de impermeabilização, drenagem e revestimento da plataforma do
Palácio, com ênfase em apresentar soluções para:
a. O sistema de impermeabilização a ser implantado na plataforma;
b. A retirada e reinstalação do revestimento em mármore existente;
c. Superação da patologias presentes atualmente nos sistemas
envolvidos.
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5.

As contribuições intelectuais voluntárias coletadas na sessão pública poderão ser

usadas como insumo parcial para a elaboração e licenciamento de projetos a serem
desenvolvidos e executados futuramente.
6.

Para orientação dos participantes, estão sendo disponibilizados os seguintes

documentos:
a. Caracterização histórica da plataforma do Palácio do Congresso;
b. Caracterização construtiva dos sistemas de impermeabilização e
revestimento da plataforma do Palácio do Congresso;
c. Planta baixa e corte transversal esquemáticos.
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