
PLANO DE OBRAS SEF 2015-2017     -      Atualização: 29/05/2017

Legenda

Em vermelho, urgências/emergências
Em verde, inclusões estratégicas
Em roxo, alterações de prioridade

concluído 

obra em andamento TOTAL em 23/05/2017: 336 itens ativos (09  excluidos do plano não estão considerados)

em licitação e/ou contrataçâo de obra

projeto concluído pronto para licitação de obra 

em estudo, projeto  ou  preparação  para licitação de obras 

em licitação e/ou contratação de projeto executivo (anteprojeto concluído)

intervenção  (projeto) a iniciar 

obra sugerida para inclusão após reunião do conselho da SEF de 12/04/2016

orçamento da USP estimados ou orçados para o item

Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
Situação

SP 2015 CEBIMAR
Projeto p/construção do Núcleo de Pesquisa 
em Biodiversidade

240.000,00 20/05/2016 224.640,00
Concluído 
Plano de 
Metas

SP 2016 CEBIMAR
Reforma da rede subterrânea de energia em 
média tensão

300.000,00 373.632,40
em licitação 
/contratação 
obra 

SP 2015 CEPEUSP
Projeto e obra Ampliação e Reforma do Módulo 
Esportivo (denominado pela Unidade de 
"Quadras Cobertas")

3.000.000,00 25/04/2017 3.207.768,98
Concluído 
Plano de 
Metas

SP 2015 CEPEUSP
Recuperação das estruturas da piscina 
olímpica, tanque de saltos e múltiplas.

urgência 500.000,00 sem previsão a iniciar

NOTA 2: Repasse de recursos para unidades ou para publicação de licitações 

dependem de disponibilidade orçamentária

Laudo estrutural concluído, necessário iniciar preparação de 
elementos para contratar obra de recuperação estrutural e 
reforma.

95 Itens Plano de 
Metas Reitoria  (inclui 
37 itens concluídos e  
3  desmembramentos)

49 Itens aprovados 
pelo Conselho SEF 
em reuniões 
anteriores a de 
12/04/2016

32 Itens incluídos 
em 2015 
aprovados pelo 
Conselho SEF 
em 12/04/2016

4 Itens de Planos 
Anteriores

71 Sugestões Inclusão 
Plano 2016/2017 
aprovados no mérito 
execução condicionada 
à existencia de recursos

98 Itens 
concluídos (37 
Plano de Metas  
Reitoria)

Contrato da cobertura (telhado e iluminação) assinado em 
22/12/15 com ordem de início  dia 11/02/16. A Unidade 
Cepeusp licitou e reformou os pisos das quadras com 
fiscalização SEF

63 Itens submetidos ao 
Conselho na reunião de 
23/05/2017

Projeto executivo concluído. Valor da obra estimado em R$ 
2.800.000,00 (sem previsão de execução da obra)

Observações

Repasse de recursos efetuado para a PUSP-C em 
25/08/2016. Aguardando retorno DFEI para contratação. 
Prazo contratual de 90 dias

NOTA: 1. Critérios de priorização considerados: emergencias/urgências (situações 

de risco); ações MP para atendimento à legislação de acessibilidade, de prevenção e 

combate a incêndios e trabalhista; término de obras inacabadas;  infraestrutura 

necessária às atividades de pesquisa e ensino; estratégicos para a Universidade.
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Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
SituaçãoObservações

SP 2016 CEPEUSP Laudo e  reformas estruturais no velódromo urgência sem previsão a iniciar

SP 2016 CEPEUSP
Reforma das juntas e Impermeabilização 
parcial entre eixos G3 e G7 do anel inferior do 
estádio olímpico

urgência 15/05/2016 66.406,78 Concluído

SP 2017 CEPEUSP Avaliação Estrutural do Prédio da Diretoria urgência sem previsão a iniciar

SP 2015 EACH
Execução da complementação de ventilação de 
vapores do solo. (Weber monitoramento AI01).

1.500.000,00 22/07/2017
3.467.991,20 + 
25.517,21 em 
tramitação

em obra 

SP 2017 EACH
Serviços de operação, manutenção e 
monitoramento de Sistemas de ventilação de 
gases

urgência 570.713,97
em licitação 
/contratação 
obra 

SP 2015 EACH
Execução Investigação Ambiental, Avaliação de 
Riscos Toxicológicos(Conam AI02, AI03)

2.500.000,00 08/12/2016 2.379.829,08
Concluido 
Plano de 
Metas

SP 2016 EACH

Execução de serviços de avaliação e 
aprimoramento do Plano de  Operações e 
Controle dos Sistemas de Ventilação do 
Subsolo, implantados nos Edifícios da USP 
Leste. (IPT)

urgência 100.000,00 Concluido

SP 2015 EACH
Reforma das Coberturas do Bloco Didático 3 e 
do Edifício I3 (Administração)

urgência 500.000,00 30/03/2016 415.938,02 Concluído

SP 2015 EACH

Obra de reforma das instalações hidráulicas e 
adequações dos sistemas de bombeamento 
dos sistemas de prevenção e combate a 
incêndio dos edifícios Módulos Iniciais e 
Sistema Central (Edifícios I1, I3, I4, A1, A2, A3 
e Ginásio Poliesportivo)

urgência 890.000,00 20/08/2016 960.135,39 Concluído

Para vistoria e confirmação da necessidade da intervenção

Abertura do pregão eletronico 05/06/2017

Ordem de início 13/7/2015. 

Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de 
recuperação (previsão de R$ 300.000,00) para após licitar as 
obras se houver recursos

Ordem de início 5/1/2015. Contrato em andamento. 

Contratado pela ata de registro de preços (pregão) 

Início da obra  dia 3/11/2015. Obs: Unidade solicita projeto de 
iluminação e paisagismo adequando o espaço à reforma 
realizada no prédio I3 (hall da Administração).

Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016
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Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
SituaçãoObservações

SP 2015 EACH
Revisão e atualização plano de contingência, 
remoção do tapume, fornecimento e instalação 
de cobertura em policarbonato no I1

urgência 30.884,00 Concluído

SP 2017 EACH Projeto e Construção Piscina estratégico
9.600.000,00 
(400.000,00 
projeto)

sem previsão
em projeto 
(estudo 
preliminar)

SP 2016 EACH Instalação de café/lanchonete 300.000,00 30/07/2017
em licitação 
concessão 
pela Unidade

SP 2016 EACH
Projeto e obras de combate a incêndios para 
AVCB

urgência 250.000,00 sem previsão 27.881,79

projeto 
aprovado no 
Corpo de 
Bombeiros

SP 2016 EACH Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2 urgência 320.500,00 14/07/2017
410000 + 
124.214,56 em 
tramitação

em obra 

SP 2017 EACH Reforma na cobertura do edifício I1 urgência 1.215.000,00 sem previsão em projeto

SP 2016 EACH Transferência Exposição Boticário estratégico 400.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 ECA
Projeto e Obra Ampliação do Saguão do prédio 
Principal e (reforma da Biblioteca).

660.000,00 (inclui 
mobiliário)

27/01/2017 293.994,17
Concluído 
Plano de 
Metas

SP 2015 ECA
Projeto de Ampliação e Reforma para 
Acessibilidade e Combate de Incêndio do 
Teatro Laboratório da ECA

estratégico 9.143.479,80
01/05/2017 
(projeto)

259.375,00
projeto 
concluido 

Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias 
corridos. Em entrega provisória a empresa encontra-se em 
multa por atraso na execução de serviços

Contrato assinado dia 2/5/2016 (R$ 259.375,00)- 
Início:06/06/2016 - Término projeto: 01/01/2017 - Contratada: 
NPC. Fase de executivo. Fase final (R$ 9.143.479,80) . Se 
houver recursos início de obras estimado para 2018. Falta 
aprovação no Corpo de Bombeiros

Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017

Estimativa considera área de 4.860,00 m2 e R$ 250,00/m2.  
Reformas emergenciais em  rufos e telhas executadas. 
Projeto arquitetonico acarreta novas cargas na estrutura que 
estão sendo avaliadas pelo setor de estruturas

Obtida aprovação no Corpo de Bombeiros para: 1)  Blocos 
I1, I2, I3 e I4, Blocos A1, A2, A3 e Serviços e Ginásio; 2) 
Conjunto Didático B1, B2, B3 e Auditório; 3) Transportes, 
Enfermagem, Portaria A, CAT. 1 e 2, Estação de Esgoto e 
demais edifícios. Há necessidade de revisão pois há 
inconsistências apontadas pela Unidade e há necessidade de 
correção de manutenção de outros antes da solicitação do 
AVCB.                                          

Previsão de construção em etapas. Previsão de término 
estudo preliminar aguardando avaliação

Transferência do Café da Estação Ciência impossibilitada. 
Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). 
Projeto de arquitetura SEF/DVPL concluído, projeto de 
instalações EACH. Obra a cargo da EACH. Em licitação 
concessão do espaço pela EACH

Alternativa de implantação aprovada pela EACH. Para 
apresentar ao Boticário. Há possibilidade das obras serem 
financiadas e executadas pelo Boticário
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Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
SituaçãoObservações

SP 2015 ECA
Projeto de reforma e ampliação do Auditório do 
Dep. de Música. 

estratégico 300.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2017 ECA
Projeto e obras para adequação do antigo 
Prédio do MAC/CUASO para a ECA, 
denominado Espaço das Artes

estratégico 450.000,00 30/12/2017 a iniciar

SP 2016 ECA
Conserto e manutenção do sistema de ar 
condicionado (Espaço das Artes)

urgente 200.000,00 sem previsão 226.640,00 em projeto

SP 2016 ECA
Contratação da manutenção dos sistemas de 
prevenção e combate a incêndios do edifício 
ECA (Espaço das Artes)

urgente 200.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2015 ECA Reforma do telhado CTR (Rádio e televisão). urgência 550.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 ECA
Projeto de acessibilidade e combate a 
incêndios (nos blocos A, B, C, D, CMU, CAC, 
CAP, Centro Acadêmico e Barracão 22) 

urgência (ações 
MP)

524.000,00 sem previsão 368.019,00

contrato 
projeto 
executivo  
rescindido

SP 2016 ECA
Obras de acessibilidade e Prevenção contra 
incêndios (nos blocos A, B, C, D, CMU, CAC, 
CAP, Centro Acadêmico e Barracão 22)

urgência 2.000.000,00 sem previsão projeto acima

SP 2017 ECA
Reforma e Ampliação dos Departamentos  CJE 
(jornalismo e editoração) e CBD 
(biblioteconomia e documentação)

estratégico 1.000.000,00 sem previsão em projeto

SP 2016 ECA/PRP
Transferência PROLAM das Colméias para 
prédio principal da ECA

estratégico 30.000,00 01/12/2016
Concluído 
(obras)

Um dos chiller s está sucateado e outro back cap funciona de 
forma precária. Será substituido o sucateado por novo. Em 
cotação compra de novo chiller por pregão

Houve reunião no dia  11/01 para definição de programa de 
necessidades do Edifício Multifuncional (antigo SINTUSP). 
Apresentado estudo preliminar de arquitetura em 17.04.2017. 
Aguardando posicionamento da Unidade e entidades 
estudantis.

Devido a reserva técnica do MAC continuar no prédio da 
CUASO. Continuidade a ser definida pela PUSP-C 

Avaliação apontou necessidade de reforma geral.

Há necessidade de nova contratação 

Após conclusão projeto acima. 

Desmembramento do item acima, estudo preliminar para 
licitação do projeto executivo. Obras, se houver recursos, 
apenas  em 2018/2019.

Obras civis a cargo da DVER-SP concluída. Lógica e elétrica 
a cargo da ECA concluidas

Acordada ocupação inicial sem necessidade de obras de 
adequação até a saída definitiva do MAC. Proposta praça de 
esculturas dos alunos da ECA no jardim. Programa de 
necessidade definido em 06/2016 , revisto em 
02/2017(manutenção por conta da ECA). Continuidade a 
partir de maio de 2017 se não houver outra priorização.
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Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
SituaçãoObservações

SP 2015 EE
Projeto executivo completo de incêndio e 
acessibilidade 

62.000,00 30/03/2017 46.562,99
em projeto 
contratado

SP 2015 EE
Obras de proteção contra incêndio e 
acessibilidade

500.000,00 30/12/2018 2.426.000,00 projeto acima

SP 2017 EE
Projeto de Instalações Elétricas do Edifício 
Principal

urgência sem previsão a iniciar

SP 2016 EE
Execução de plataforma para acessibilidade 
último andar  prédio administrativo 

125.000,00
30/06/2017 
(projeto)

42.899,00 em projeto

SP 2015 EEFE

Comprometimento estrutural nos Blocos B e C 

em área de 600 m2 (Centro de vivência 
estudantil, grêmio de servidores, setor de 
manutenção, arquivo morto, almoxarifado, e 
sala de educadores)

500.000,00 30/11/2016 322.739,24
Concluído 
Plano de 
Metas

SP 2017 EEFE
Reforma da Cobertura do Complexo Esportivo 
e vazamentos da tubulação da piscina

urgência 2.300.000,00 sem previsão
projeto 
concluido

SP 2016 EEL
Recurso para executar a ligação da Área 1 a 
rede da SABESP.

urgência 166.000,00 31/07/2016 166.202,55
projeto 
concluido

SP 2015 EEL Manutenção de cabine elétrica no Campus 1 urgência 25.000,00 15/04/2017 25.000,00 Concluído

SP 2015 EEL
Recurso para execução das Instalações 
elétricas do conj. Laboratorial

175.000,00 30/12/2015 175.000,00
Concluído 
Plano de 
Metas

Envolve aprovação no Condephaat. Se houver modificação 
da cobertura, há necessidade de autorização 
autor/descendente. Unidade contratou laudo para detecção 
de vazamentos. Falta comunicar ao CONPRESP,  após 
aprovação se houver recursos será encaminhado para 
licitação

Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural 
nos Blocos B e C. Ordem de início 04/07/2016. 

projeto a contratar 

Repasse de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra 
concluída.

Repasse dos recursos no valor de R$130.906,11 realizado 
em 19/06/15, não utilizado, o saldo de R$35.296,44 foi 
aprovado mas não efetuado. A unidade informou (03/08/16) 
não ser prioridade, pois a água utilizada é de poço artesiano.

A PUSP-C  recomendou fazer manutenção na cabine 
existente. Repasse de recursos de R$ 25.000,00, foi para a 
Unidade no dia 25/05/16. Posteriormente a verba foi para a 
PUSP-C para contratar o serviço. Serviços executados, 
porem serão necessários outras intervenções no Campus a 
contratar pela PUSP-C

Após conclusão projeto acima. 

Para inclusão na licitação obra de proteção contra incêndios 
e acessibilidade.

Projeto na fase de ajustes finais. Falta aprovações em 
órgãos de tombamento. Aprovado no bombeiros.
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Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
SituaçãoObservações

SP 2017 EEL Poço artesiano - Área II urgência 120.000,00
em projeto 
pela unidade 
e IGc

SP 2017 EEL
Reforma de 3 laboratórios para o curso de 
Engenharia Ambiental

estratégico 120.000,00 a iniciar

SP 2017 EEL Conclusão do Anfiteatro estratégico 800.000,00 30/03/2018
projeto em 
andamento

SP 2016 EEL
Demolição de escada de alvenaria e execução 
de escada metálica no Prédio do LOT- Deptº de 
Biotecnologia.

urgência sem previsão 30.948,02
em licitação  
pela Unidade

SP 2015 EP
Estudo de viabilidade para reforma, restauro e 
adequação do Edifício para abrigar os cursos 
Poli Santos (edifício Cesário Bastos)

2.500.000,00 30/12/2017 1.509.279,46 em licitação  

SP 2016 EP
Obras da POLI SANTOS- Laboratório de Vias 
Férreas

estratégico 2.200.000,00 sem previsão 2.465.243,90

projeto 
concluído 
(aguardando 
definição da 
EP)

SP 2015 EP Reformas nos sanitários dos prédios da EP 500.000,00 31/12/2016 558.172,60
Concluido 
Plano de 
metas

SP 2015 EP
Depto Engª. Elétrica - Projeto de Recuperação 
Estrutural dos Blocos 1, 2, 3 e 4 (A, B, C e D).

urgência 01/06/2016 47.700,00
projeto 
concluído

Necessário para o curso de graduação de engenharia 
ambiental. Vai utilizar área atualmente ocupada por outro 
laboratório. Preparando programa de necessidades para 
contratação de projeto executivo vão solicitar contratação pel 
SEF

Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento 
obtenção de orçamentos. Foi solicitado e está em elaboração 
estudo do CEPAS - IGc. 

Repasse de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor 
de  R$ 30.948,02 exercício de 2016. Licitação fracassou. 
Será reaberta pela Unidade.

Repasse de R$ 49.036,31  para execução de gradil na divisa 
com a área ocupada pela Prefeitura de Santos. Repasse de 
R$ 2.416.207,59 em 20/06/16 para o Lab. de Inovações em 
Vias Férreas. Devido à dificuldades na aprovação e alvará da 
Prefeitura de Santos os recursos serão revertidos para outro 
assunto na EP. em estudo adaptação do hall tecnológico da 
civil para 1a. etapa do laboratório. 

Concluidos reformas sanitários  (engª Elétrica-Bloco C pav. 
Térreo e Superior; Bloco D pav. Térreo; prédio da engª 
 Mecânica - Bloco  A- ala Direita e Esquerda; prédio da engª 
Química - Bloco 18 - pav. Térreo e Superior; Bloco 20 - pav. 
Térreo e Superior; prédio da Administração - Auditório, 
Recepção; prédio da engª Civil Sanitário PHA (Monumental) 
executadas com R$ 500.000,00 encaminhados pela SEF em 
17/03/2016 . Demais serão reformados quando houver 
recursos da unidade (estimados R$ 700.000,00).  

Projeto - Concluído. Obras não previstas

Obra paralisada, falta acabamentos, mobiliário e ar 
condicionado. Vistoria ao local (DVPL e DVFI) efetuada em 
janeiro 2017. Em preparação elementos para licitação para 
conclusão da edificação (desenhos atualisados e em 
preparação memorial e planilha).

Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor 
de R$ 493.514,33 enviado no dia 25/05/16.  Não foi aprovado 
no CONDEPASA e CONDEPHAAT Serviços contratados 
pela SEF para reparos no Edifício R$ 44.560,00.  Projeto em 
andamento do sist. de ar condicionado custo aproximado R$ 
1.000.000,00. Em licitação na SEF, reforma para 

conservação da Cobertura e fachadas. Suspensa vai 

haver a alteração de planilha orçamentária.
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Campus Ano Unidade Solicitação Classificação
Recursos 

Estimados 

Prazo 

estimado

Valores licitados 

ou contratados
SituaçãoObservações

SP 2016/17 EP
Construção do Laboratório de Ensaios 
Biomédicos - LEB

Ministério da Saúde 
R$ 6.940.035,02

01/02/2019
em licitação 
/contratação 
obra 

SP 2015 EP

Depto Eng. de Produção Projeto de 
Recuperação Estrutural da Biblioteca e das 
redes externas com interface dos Blocos D2 e 
D3.

emergência 179.000,00 20/06/2016 118.635,00
projeto 
concluído

SP 2016 EP
Obras de recuperação estrutural da Biblioteca e 
redes externas eng. de produção Blocos D2 e 
D3

emergência 520.000,00 01/12/2017 349.142,94 em obra 

SP 2017 EP
Recuperação estrutural dos elementos críticos 
do edifício Paula Souza

urgência a iniciar

SP 2015 FAU
Projeto e obra de Reforma da cobertura da 
FAU-Maranhão.

urgência 600.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 FAU
Solicitação de Cooperação técnica entre PUSP 
e FAU para a reforma instalações elétricas da 
Rua Maranhão

600.000,00 30/12/2017 348.337,00 em obras

SP 2017 FAU

Avaliações estruturais: 1) Edifício Anexo - 
rampa e rachaduras na alvenaria; 2) tenda 
tensionada do Canteiro Experimental (sucção 
devido ao vento)

urgência

30/06/2017 
(preparação 
elementos para 
licitação do 
projeto)

em projeto

SP 2017 FAU Reforma da cobertura do prédio anexo urgência 1.400.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 FCF
Substituição da marquise dos Blocos 13 a 18 
por passarela (alternativa 1 com redução de 
escopo). 

500.000,00 06/08/2017
1.014.228,37 + 
124.214,56 em 
tramitação

em obras

(processo 12.1.596.82.9) preparar licitação baseada em 
relatório encaminhado pela Poli

Monitoração dos problemas até 30/10/2016 (calhas, 
cobertura). Foi verificado a necessidade de substituição de 
todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de 
ardósia, caibros e ripas. Em aprovação prévia junto com 
CONPRESP e CONDEPHAAT. A FAU dará entrada nos 
órgãos de preservação

Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da 
licitação da reforma para adequações elétricas em 11 
fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017.  Ordem 
de início da obra 22/05/2017

Em preparação elementos de licitação orçado em R$ 
519.884,94.  Abertura do envelope  2 em 09/02/2017. 
Assinatura contrato 10/04/2017. Ordem de início em 
05/06/2017

1a. Etapa: Demolição das Marquises dos Blocos 13 a 18, 
adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 18 e 
13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Por solicitação da 

unidade, Etapas subsequentes substituidas por item 

abaixo

Projeto final entregue em 01/08/2016.

Incluído no plano após previsão orçamentária  em 2017. 
Laudo do ed. Anexo concluido e aponta necessidade de 
contratação de projeto estrutural. Com relação á tenda 
haverá necessidade de substituição da mesma e o assunto 
ficará a cargo da Unidade.

Convênio entre Ministério da Saude e EP / USP foi assinado.  
Falta liberação dos recursos  do Ministério. Documentos para 
liberação ainda não foram encaminhados, falta Finalização do 
processo pelo GR. Em análise de edital e justificativas 
técnicas.

A cargo da DVER-SP consertos emergenciais. Há 
necessidade de projeto para refazimento dos telhados
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ou contratados
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SP 2017 FCF Término do prédio de pesquisa
mudança da 
prioridade acima.

a iniciar 

SP 2016 FCF

Projeto e obra transporte de nitrogenio aos 
pontos de consumo com instalação de um 
monta carga ou similar junto à escada de 
acesso ao tanque de nitrogênio líquido do 
Departamento de Análises Clínicas e 
Toxicológicas.

urgência 400.000,00 30/08/2017 em projeto

SP 2015 FD
Recuperação das passarelas de interligação 
10º e 14º pavto.

90.000,00 30/08/2017 78. 657,48
em licitação 
/contratação 
obra.

SP 2015 FD 
Reforma das fachadas e Cobertura do Edifício 
Senador Feijó-Biblioteca Jurídica.

emergência 250.000,00 205.572,28
em licitação 
/contratação 
obra 

SP 2017 FD
Reforma Edifício Senador Feijó  (Biblioteca 
Jurídica) para atendimento legislação de 
acessibilidade e bombeiros.

estratégico 2.000.000,00 em projeto

SP 2015 FD 
Claúdio Lembo-Projeto de Recuperação 
estrutural e Consolidação edifício

emergência 173.000,00 130.000,00
projeto 
concluído 

SP 2016 FD
Obras de recuperação estrutural e consolidação 
edifício Cláudio Lembo

emergência 1.472.000,00 sem previsão
projeto 
concluido 
acima

SP 2016 FD
Adequação acessibilidade nos prédios  da FD 
(ação MP). 

urgência. Ação MP. 
R$ 1.650.000,00  
FD R$ 250.000,00

sem previsão
em projeto e 
projetos a 
contratar 

SP 2016 FD
Captação de águas pluviais no Páteo Interno do 
Edifício Principal (Histórico)

FD R$ 100.000,00 
+ 20.000,00

sem previsão
projeto 
concluido

Em 2012 e 2013, duas licitações desertas. Sugestão: anexar 
à licitação da reforma de acessibilidade ou da reforma do 
salão nobre. Há necessidade de atualizar planilha.

A FCF tem R$ 500.000,00 da Fapesp

Incluído no plano após previsão orçamentária 2017. Em 
cotação orçamentos para contratação de levantamento 
cadastral arquitetônico.

Conclusão Plano de intervenção  (5 montacargas, 1 elevador 
e percursos) em 12/08/2016. Fase de Estudo Preliminar 
concluída, encaminhado à unidade para de acordo. Após 
retorno será encaminhado à DVPR/SVEPENG para 
programar continuidade se priorizado pela Unidade. Unidade 
solicita estimativa de custos

Encaminhado para licitação de obra no dia 28/06/16. 
Licitação revogada em 21/09/2016 por falta de empresa com 
documentação completa. Nova licitação com abertura 
envelopes em 12/12 foi vazia. 3a. licitação com abertura de 
envelopes 01 e 02 em 13/04/2017 foi revogada em 
10/05/2017(problemas nos atestados)

A contratação das obras está suspensa em função da falta 
recursos

Consulta ao arquivo geral da prefeitura indicou que as 
passarelas são parte da rota de fuga do edifício e devem ser 
mantidas. Há necessidade de troca de piso. Obra contratada 
pela FUSP

Reforço Estrutural, incluindo fundações e construção de 
passarela. Término projeto em  30/03/2017

Há projeto executivo  do Prédio Principal (Histórico) falta 
terminar detalhamento e atualização de planilha 
(^1.650.000,00). Há proj. do Cláudio lembo (reforma geral 
que inclui acessibilidade). Não há projeto dos demais prédios. 
Excluir ed. Senador Feijó objeto de item específico e incluir 
ed. Anexo
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SP 2017 FD
Reforma do salão nobre (inclui acessibilidade e 
ar condicionado)

R$ 500.000,00 FD 
R$ 175.703,83

sem previsão
em projeto a 
retomar

SP 2017 FD Reforma da Cobertura urgência
FD R$ 
1.100.000,00

sem previsão a iniciar

SP 2017 FD 
Avalição estrutural para recuperação da viga da 
entrada do Prédio anexo

urgência 01/12/2017 em projeto

SP 2015 FE
Obra de recuperação estrutural da sala de 
música do bloco A da Escola de Aplicação

urgência 200.000,00 em projeto

SP 2015 FE
Reforma dos quadros e instalações elétricas do 
bloco A da FE

387.000,00 sem previsão em projeto

SP 2017 FE
Projetos de Combate a incêndios dos prédios 
da FE e da escola de Aplicação

urgência (MP do 
trabalho)

a iniciar

SP 2016 FE/EA
Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e C da 
Escola de Aplicação

150.000,00 31/12/2016 Concluído

SP 2015 FE/EA
Pintura externa do Bloco C da Escola de 
Aplicação

48.234,89 Concluído

SP 2017 FEA
Projeto para substituição do sistema de ar 
condicionado do auditório do edifício FEA-5

30.000,00 30/05/2017 em projeto

Em cotação com empresas de recuperação para definição de 
custos para a obra

Incluído no plano, após previsão orçamentária 2017. Projeto 
de ar condicionado concluído e sendo compatibilizado pela 
arquitetura, estrutura e elétrica. Está na seção de custos

Item incluído. Ata de registro de preços

Projeto iniciado em 2008/2009 a retomar. Falta aprovação 
nos órgãos de tombamento. Há projeto da unidade de 
reforma da cobertura. Incluir mansardas necessárias ao 
sistema de ar condicionado e as aprovações. 

Foi solicitado à Unidade  incluir no projeto por ela contratado 
mansardas sobre o salão nobre necessárias ao sistema de ar 
condicionado do salão e as aprovações no CONPRESP e no 
CONDEPHAAT.  O contratado não executará as correções 
solicitadas, necessárias à instalação de ar condicionado no 
Salão Nobre (item acima)

projeto em fase de finalização a encaminhar para seção de 
custos

Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-
se que a estr. está estabilizada e haverá necessidade de 
demolição e nova execução de parede e respectiva 
fundação. Em preparação elementos para licitação (falta 
memorial descritivo e arquitetura). está na seção de custos 
para orçamento
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SP 2017 FEA Avaliação Estrutural do Bloco 1 Térreo urgência a iniciar 

SP 2015 FFLCH
Reforma e adequação das redes de águas 
pluviais no estacionamento da História e 
Geografia (lado da Ciências Sociais)

urgência 150.000,00 31/12/2017 151.199,02
projeto 
concluido

SP 2016 FFLCH
Reforma e adequação das redes de águas 
pluviais no estacionamento da História e 
Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes) .

urgência 100.000,00 sem previsão a iniciar 

SP 2015 FFLCH Acessibilidade do Prédio Administrativo
urgência. 
(notificação MP de 
2005)

1.600.000,00 sem previsão
projeto 
concluido

SP 2015 FFLCH
Execução dos serviços de reforma para 
instalação de grupo gerador e adequação 
painel geral da Biblioteca Florestan Fernandes

urgência 31/05/2016 227.423,00 Concluído

SP 2015 FFLCH
Projeto e reforma dos quadros eletricos e sua 
infraestrutura na Hist/Geog.

urgência 56.000,00 sem previsão
projeto 
executivo 
contratado

SP 2015 FFLCH
Rotas de fuga no prédio das Letras (Projeto e 
obras para prevenção e combate a incêndios e 
acessibilidade no prédio das Letras) 

solicitada 
substituição pelo 
item abaixo

500.000,00 sem previsão 309.400,00
licit/contr. de 
projeto

SP 2017 FFLCH

Recuperação do prédio de História e Geografia - 
pintura, pisos do saguão e salas, instalação de 
sistema de segurança  (em substituição à 
prioridade para 2015/16)

substituição pela 
Unidade do item 
acima 

sem previsão a iniciar 

SP 2016 FFLCH
Projeto e obra de recuperação estrutural da 
passarela do Prédio da Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas.

urgência 80.000,00 01/03/2018 25.674,00
projeto 
concluido

Deverá ser contratado projeto de recupreção estrutural

Considerada atual 1a. Prioridade pela unidade.

previsão de término do projeto 19/06/2017

Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício.  
Encaminhado para DVFI para revisão final, após encaminhar 
projeto para a PUSP-C que verificará possibilidade de 
executará as obras através do seu pregão. O pregão foi 
realizado porém anulado e está sendo montado outro edital 
para novo pregão

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios e 
acessibilidade do prédio das letras e Anexo. Elementos 
técnicos (inclui anteprojeto) para licitação do projeto 
executivo concluidos em  07/06/16. Em elaboração nova 
versão do edital. Será suspenso por falta de recursos

DVFI já fez revisão.  Será encaminhado para licitação até 
30/05/2017

Há possibilidade de ações parciais para redução de custos 
imediatos. Necessário rever projeto contratado. 
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SP 2016 FFLCH
Risco de queda de muro de pedra no Prédio 
Administrativo 

urgência 30.000,00 01/06/2017

em licitação 
/contratação 
obra pela 
PUSP-C

SP 2015 FM Acessibilidade no edifício Oscar Freire 500.000,00 18/09/2017 299.445,70 em obras

SP 2015 FM FOFITO - rede de esgoto prolongamento 300.000,00 30/08/2015 Concluído

SP 2016 FM
FOFITO - Áreas externas e Conclusão Auditório 
Fofito

1.000.000,00 01/12/2017 em projeto 

SP 2013 FM
FOFITO- Execução das obras para ampliação e 
reforma do edifício de Pesquisa 

26/04/2017 8.679.932,94 em obras

SP 2016 FM/RUSP
Adequação de área no edifício da Portaria para 
instalação de RH

estratégico 100.000,00 Concluído

SP 2015 FMVZ
Reativação do poço artesiano e nova rede de 
abastecimento

estratégico 180.000,00 30/04/2017 301.615,40 Concluido

SP 2015 FMVZ
Recuperação da galeria de AP e de rachaduras  
do Bloco 17 

estratégico Concluído

SP 2015 FMVZ
 Instalação de novos reservatórios de água 
para a FMVZ e execução de rede do poço 
artesiano aos novos reservatórios .

urgência 1.200.000,00 01/10/2017 1.209.635,61
projeto 
concluido

Foi feita vistoria e há necessidade de refazimento parcial de 
muro. Encaminhado para refazimento do muro para a PUSP-
C. Em licitação pela PUSP-C via FUSP incluirá pintura da 
fachada do prédio da Administração e manutenção do 
anfiteatro romano 

Foi encaminhado para unidade licitar. Projeto contratado pela 
Unidade. Executado com recursos da Unidade

Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. Foi solicitada 
intervenção da PMSP, pois a galeria pertence ao Município.A 
PMSP manifestou-se em outubro/16 dizendo que a rede é de 
responsabilidade da USP.  (proc. 2012.1.2586.10.3).

 Ligação no PV existente.

Com elaboração de projeto de áreas externas. Em cotação 
empresas para diagnóstico e novo projeto estrutural

Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho 
a dez de 2016. A obra não foi concluida no prazo e encontra-
se em multa contratual

Torre metálica para elevador (1a. Etapa). Ordem de início em 
18.07.2016. Faltará elevador e demais demais itens de 
acessibilidade. Obra foi paralisada em função da não 

aprovação do projeto de estrutura metálica pela 

SVPENG. Obra a ser retomada em 01/06/2017. Após 
conclusão da obra deverá ser licitado elevador

O projeto foi encaminhado para a PUSP-C para 
posicionamento com as interferências de árvores. . Alterada 
implantação dos reservatórios para minimizar interferências 
com árvores. Autorizada poda. Elementos de licitação 
concluidos. Unidade aguarda repasse de recursos para 

licitação.(Reservatórios + Rede: R$ 933.519,29 + R$ 
276.116,32 = R$1.209.635,61)
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SP 2015 FMVZ

Projeto de Ampliação e adequação das redes 
de Infraestrutura, Sistemas de Prevenção e 
Combate à Incêndio e Acessibilidade externa 
da FMVZ 

281.000,00 sem previsão 257.019,00

projeto 
executivo 
contratado em 
rescisão

PS 2016 FMVZ Reforma rede elétrica VPS Pirassununga urgência 160.000,00 Concluído

SP 2016/17 FMVZ/PRG Conclusão da obra do Centro Didático estratégico 01/12/2017 1.126.518,00 em obras

SP 2015 FO Nova entrada 300.000,00 sem previsão 340.680,69
projeto 
concluido

SP 2017 FO
Instalações elétricas para aprovação  - 
Administração e ODE

245.000,00 sem previsão
em projeto da 
unidade

SP 2015 FSP
Reforma e ampliação das instalações do 
Serviço Especial de Saúde de Araraquara.

949.561,84 em obras

SP 2015 FSP
Projeto Executivo de Restauro de fachada do 
edifício Ayrosa Galvão e oficina de manutenção

sem previsão 250.500,00 em projeto 

SP 2017 FSP
Obras de restauro da fachada do edifício 
Ayrosa Galvão e oficina de manutenção.

sem previsão projeto acima

SP 2016 FSP
Muro externo no Posto Avançado de Pesquisa 
em Pariquera-Açu.

urgência sem previsão 139.737,00
em projeto 
pela unidade

Após conclusão do projeto se houver recursos

2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. 
Encaminhado à Unidade em 06/12/2016 para correções e 
complementações. Não Houve retorno da unidade

Ordem de início dia 16/05/16.  Prazo contratual 10/05/2017. 
ajustes finais em andamento para entrega provisória

Repassado em 17/08/2016 R$ 489.991,82 referentes aos 2 
primeiros meses do cronograma, o restante deverá ser 
repassado no próximo ano conforme cronograma do contrato 
da obra. repassado em 27/01/2017 R$ 316.178,18

Planilha encaminhada para custos. Interferências com 
árvores encaminhadas a PUSP-C. Para verificação dos 
elementos para licitação. Aguardando recursos para 
encaminhar para licitação

Contrato em rescisão. A contratar novamente. Unidade 
contratou projeto de calçamentos externos (verificado pela 
DVPR ) que deverá ser considerado na definição de escopo 
da nova contratação

1a. Prioridade da unidade para 2016. Recursos a remanejar

A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Finalização do 
projeto 29/08/2017

Projeto verificado pela SEF, devolvido a unidade para 
correções: existência de fossas sépticas nos locais previstos 
para reservatório de AP e muro de arrimo, problemas de 
planilha reservatório enterrado, falta de bombas de recalque, 
etc. Não houve retorno da Unidade
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SP 2015 HU
Vistoria Hospital Dia (1º SS) - fissuras de 
diversas configurações

29.000,00 28.800,00
Concluido 
Plano Metas

SP 2016 HU
Projeto executivo e obras de prevenção e 
combate a incêndio.

urgência 6.000.000,00 sem previsão a iniciar 

SP 2015 HU 
Reforma da rede elétrica, com 
aproximadamente 80 plug in (substituição 
cofres de derivação)

urgência 312.000,00 28/03/2016 283.118,05 Concluído 

SP 2017 HU Reforma sistema de ar condicionado da UTI urgência 1.500.000,00 sem previsão em projeto

SP 2017 HU
Reforma sistema de ar condicionado do centro 
cirúrgico e obstétrico 

urgência 500.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 IAG
Construção de novo reservatório de água no 
"Observatório Abrão de Moraes" em Valinhos.

inclusão 13/12/2016 183.240,24 Concluído 

SP 2017 IAG
Levantamento topográfico planialtimétrico 
cadastral da área do Observatório Abrão de 
Moraes - Valinhos

urgência 197.133,33

em licitação 
/contratação 
levantamento 
pela Unidade

SP 2016 IAG
Construção da Passarela de interligação do 
Bloco A ao Bloco principal

300.000,00

30/7/2017 
(projeto para 
licitação de 
obra)

a iniciar  
(projeto a 
retomar)

SP 2015 IB
Aquisição e instalação de elevador no edifício 
Paulo Sawaya

110.000,00 22/02/2016 103.750,00
Concluído 
Plano de 
metas

Repasse efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as 
fissuras foram reparadas.

Já existe um projeto aprovado. A unidade verificou os itens 
de sua responsabilidade, o processo  para continuidade está 
com DVPR. Levantamento Cadastral de Instalações 
Hidráulicas está concluído. Haverá necessidade de 
contratação de projeto estimado em R$ 800.000,00. Para 
elaborar diretrizes para contratação de projeto .

1a. Prioridade da unidade em 2016. . 

Ordem de início dia 23/05/2016.

Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em 
recebimento provisório. Contrato de manutenção 12 meses.

Projeto da unidade de manutenção de sistema em 
verificação. Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há 
necessidade de adequações de arquitetura, elétrica. Em 
cotação de preços

Repassado recursos de 197.133,33 em 07/02/2017. Serviço 
necessário para futuro cercamento e segurança da área, 
objeto de invasões . Abertura dos envelopes 08/06/2017

Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. 
Em notificação ANVISA, risco de interdição. Há necessidade 
de adequações de arquitetura, elétrica e encaminhar para 
custos. 
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SP 2015 IB

Instalação do elevador elétrico em substituição 
ao existente, com serviços de adequações civis 
da caixa corrida existente do edifício André 
Dreyfus

154000 200.000,00 sem previsão 73.115,00
projeto 
concluido

SP 2016 IB
Reforma da Cobertura do  Edifício (Felix 
Rawitssher)  Minas Gerais

613.200,00 sem previsão a iniciar

SP 2017 IB
Projeto e Obras para prevenção contra 
incêndios edifícios André Dreyfus e Ernesto 
Markus

1.500.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2017 IB Projeto de reforma da lanchonete 40.000,00 30/03/2017 em projeto

SP 2017 IB
Projeto de prevenção e combate a incêndios 
(PT) de todos os prédios exceto  André Dreyfus 
e Ernesto Markus (item específico acima)

urgência 1.500.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2017 IB
Aquisição de poltronas para os dois auditórios 
do Centro Administrativo.

estratégico 448.000,00
em licitação 
/contratação 

SP 2017 IB Projeto e Construção de Depósito de solventes urgência 1.500.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2015 ICB ICB- II  Monitoramento estrutural emergência 23/04/2016 11.500,00
Concluído 
(parte da 
SEF)

SP 2016 ICB Projeto de reforma da lanchonete e cozinha 40.000,00 sem previsão em projeto

1a. Prioridade da unidade em 2016. Prazo de projeto 
Estimativa considerando R$350,00x1752,00m. Projeto 
apresentado pela Unidade não foi aprovado. A elaborar 
diretrizes para contratação de projeto

Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras 
deverão ser executadas pela concessionária.  Devido à 
necessidade de novo reservatório, Contratado projeto de 
fundações e base a concluir até 08/08/2017.

Coordenar com projeto abaixo  de prevenção contra 
incêndios em todos os prédios do IB.

Proc. 02.1.1540.41.0. Item incluído após previsão 
orçamentária 2017. A compatibilizar com mesmo assunto 
para os prédios André Dreyfus e Ernesto Marcus. Necessário 
confirmação levantamento cadastral existente

Contratado projeto executivo de adequações civis. Ordem de 
início 01.09.2016. Prazo de projeto 12/2016.Falta  recursos 
para encaminhamento para licitação. 

Projetos contratados. Ordem de início 01/08/2016. As obras 
deverão ser executadas pela concessionária.  Devido à 
necessidade de novo reservatório foi contratado projeto de 
fundações e base (há sondagens no local). Previsão de 
término projetos 08/08/2017

Iniciados estudos de implantação e restrições legais 
(bombeiros e normas técnicas). Necessário levantamento de 
produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver condicionado 
ao PT (projeto técnico para aprovação no Corpo de 
Bombeiros) para o IB

Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. A 
verificar, situação da obra (acabamentos e acústica previstos 
no projeto e não executados até o momento) antes da 
licitação do mobiliário. Encaminhado para contratação pela 
CODAGE. Pregão pelo DA

Laudo concluído. O sobrepeso da laje de cobertura devido a 
impermeabilização foi resolvido pela DVER-SP retirada de 

equipamentos de ar condicionado serão removidos pela 

Unidade. Para avaliação posterior necessidade de 
passarelas de manutenção, porém problema estrutural foi 
resolvido
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SP 2015 ICB
Construção de ampliação no Bloco Didático 
ICBIII para a sala de gavetas (armazenamento 
de cadáveres), 

1.000.000,00 sem previsão 455.762,19
em licitação 
/contratação 

SP 2015 IEA-SP
Readequação parcial do térreo do Edifício da 
Administração Central (para o IEA)

500.000,00
em licitação 
/contratação 
pela FUSP

SP 2015 IEB Obras para término da Brasiliana. 3.000.000,00 10/06/2017
1.918.923,6 + 
400.668,76 
(análise custos)

em obra

SP 2016 IEB
Aquisição de mobiliário para áreas de arquivo, 
biblioteca e Laboratório de conservação e 
restauro

estratégico 4.378.332,76
246.740,00 + 
2.000.000,00

projeto 
concluido

SP 2015 IEE
Verificação Instalação de torre no prédio da 
metrologia ensino e pesquisa p/ geração de 
energia eólica.

 Unidade 30/12/2016
Concluído 
Plano Metas

SP 2015 IEE Projeto e construção para o Centro de Vivência  Unidade 30/07/2016
Concluído 
Plano Metas

SP 2015 IEE Auditório EKO  Unidade 30/10/2016
Concluído 
Plano Metas

em projeto 
NUPEGEL

em obra

A obra foi contratada pela Unidade. 

Há necessidade de novo projeto, uma vez que o elaborado 
pela unidade não foi aceito por problemas técnicos. Abertura 
de envelopes 06/06/2017

Desmembramento Meta RUSP. Projetos de arquitetura e ar 
condicionados pela SEF,  de instalações elétricas contrato 
externo. Compra do arquivo deslizante (em substituição ao 
cedido para a PG) concluida, prazo de entrega 45 dias 
corridos a partir de maio. Em elaboração planilha 
orçamentária para licitação obras civis e ar condicionado a 
serem contratadas pela FUSP

 Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos 
serviços  dia 18/01/16. Dilação de prazo em consequencia da 
transferência do SIBI necessário para o término das obras

Estudo para instalação da Torre em outro local foi 
encaminhado para a Unidade.

A obra foi contratada pela Unidade.

Unidade encaminhou ao Superintendente nova solicitação 
indicando prioridades. R$ 246.740,00 foram repassados em 
08/08/2016 para mobiliar e equipar salas de aula. Preparação 
de layout e especificação de cadeiras, poltronas, estantes e 
elementos para contratação (lay-out, termo de referência e 
orçamentos) encaminhados para a Unidade em 18/05/2017

A obra reiniciou em junho de 2016. Inclusão do Laboratório 

NUPEGEL . Item incluiído no plano após previsão 
orçamentária 2017. Adequar programa do NUPEGEL 
previsto no projeto executivo existente para a  ampliação do 
edifício de Metrologia (não executado) em edificação da 
Unidade. Estudo preliminar aprovado pelos responsáveis pelo 
laboratório. A contratar projeto executivo. 

Unidade                 
NUPEGEL (USP) 

Projeto e construção de dois pavimentos sobre 
o laboratório de segurança elétrica

IEE2015SP sem previsão
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SP 2015 IEE
Recuperação da fachada do Edifício do lab. 
Altas Correntes

 Unidade R$ 
392.572,81 

30/06/2017 270.879,20 em obra

SP 2015 IEE
Recuperação da fachada do Edifício de Alta 
Tensão

 Unidade sem previsão em projeto

SP 2015 IF Nova via Instituto de Física 266.000,00 28/03/2018 em obra

SP 2015 IF Instalação de forro em salas de aula 187.000,00 28/02/2016 187.000,00
Concluído 
Plano Metas

SP 2015 IF 
Acessibilidade Ala 1 (Diretoria e administração)-
Elevador

urgência 66.000,00 65.560,00
retirado do 
plano pela 
Unidade

SP 2015 IF Acessibilidade Edifício Basílio Jafet urgência 130.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 IF
Rede de Abastecimento de água potável para 
atendimento da área sul

estratégico 175.000,00 Concluído

SP 2016 IF

Reforma das coberturas dos edifícios  Bloco A 
e Bloco B do conjunto Alessandro Volta  
(Departamento de Física dos Materiais e 
Mecânica)

urgência 372.500,00
30/08/2016 
(projeto)

164.009,00 Concluído

SP 2016 IF
Reforma das coberturas dos edifícios  Bloco A 
do conjunto Alessandro Volta  (Departamento 
de Física dos Materiais e Mecânica)

urgência 372.500,00
30/08/2016 
(projeto)

267.232,48
em lic/contr. 
de obra

Ordem de início 19/09/2016.

Repasse realizado em 31/03/2015, no valor de 
R$187.000,00, retidos pela universidade. A Unidade executou 
a obra com recursos próprios

Repassado R$ 267.232,48 em abr/2017 para reforma da 
cobertura do Bloco A do ed. Alessandro Volta e reformas de 
patologias causadas pelas infiltrações 

Licitação deserta, nova licitação  está  incluída na licitação 
das áreas externas do CDI (Obra: Requalificação da área das 
Travessas 4 e 5 e Rua no IF).

Solicitado repasse de recursos para impermeabilização e 
cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) no valor de R$ 
164.009, 00 . 

Repasse realizado para a Unidade em 09/06/2015. A 
Unidade está verificando a viabilidade da obra, pois os 
recursos não foram utilizados em 2015. A unidade quer 
alterar prioridade 

Repasse realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação 
pela Unidade em homologação.

O projeto está em andamento pela Unidade, ainda não foi 
concluído.
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SP 2015 IGc Fissuras em paredes do CEPAS 200.000,00 30/03/2016 431.245,02
Concluído 
Plano de 
Metas

SP 2016 IGc
Conclusão da reforma com restituição dos 
acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui 
tratamento de concreto das fachadas

urgência 500.000,00 10/08/2017 423.550,23 em obra

SP 2015 IME
Reforma para instalação da torre do elevador e 
cobertura - Bloco A

400.000,00 03/10/2016 357.234,63
Concluído 
Plano de 
metas

SP 2016 IME Instalação de elevador no Bloco A urgência 115.000,00 96.900,21
projeto 
concluido

SP 2016 IME Reforma da cobertura do Bloco B - CEC urgência 370.000,00 sem previsão em projeto

SP 2016 IME
Projetos e obras para atendimento à legislação 
de combate a incêndio e trabalhista em todos 
os blocos

urgência. 370.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2015 IMT
Projeto de reforma inst. Hidráulicas, 
acessibilidade e áreas p/prevenção e combate 
a incêndio dos Prédios I e II

161.000,00 01/07/2017 137.214,00

projeto 
executivo 
contratado em 
rescisão

SP 2016 IMT
Reforma inst. Hidráulicas, acessibilidade e 
áreas p/prevenção e combate a incêndio dos 
Prédios I e II

sem previsão projeto acima

SP 2015 IO
Projeto executivo completo de incêndio e 
acessibilidade 

110.400,00
projeto 
concluido

Ordem de início 04/04/2016. Valor do projeto R$ 110.400,00. 
Concluido 12/04/2017. Encaminhar para licitação se houver 
recursos

Ministério público desde 2005. Em preparação elementos 
para licitação.  Em elaboração elementos para licitação            

 Não há dados para estimativa.

Complementação da obra acima. Ordem de início 13/4/2017

Ordem de início no dia 09/11/15.

Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 
(valor original contrato R$ 137.214,00). Falta finalizar projeto 
executivo. Há parte de projeto aprovado no corpo de 
bombeiros. A contratar novamente após conclusão da 
rescisão.

Avaliação estrutural foi realizada indicando necessidade de 
substituição de toda cobertura.

Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho 
exigem ABCB. A aprovação no Corpo de Bombeiros para o 
Bloco B (proc. 11.1.1935.45.6) prevendo-se novo 
reservatório, escada de incêndio e rede de hidrantes. Há 
necessidade de contratação de PT (projeto técnico para 
aprovação) e projetos executivos para os demais prédios

Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) 
sem acabametos do Bloco IV (CEPAS) Contratação 
emergencial, início da obra dia 18/11/15.
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SP 2016 IO
Obras de adequação de incêndio e 
acessibilidade

500.000,00 sem previsão 980.871,47 projeto acima

SP 2015 IO
Projeto da reforma cobertura para o prédio 
principal (inclui pontos de ancoragem )

310.000,00 sem previsão 184.450,00
projeto 
executivo 
contratado

SP 2017 IO
Reforma cobertura para o prédio principal (inclui 
pontos de ancoragem )

sem previsão projeto acima

SP 2017 IO
Construção de  ponte de acesso para 
marégrafo em Cananéia

Verba 
R$2.332.230,43 
Unidade/Convênio 
Marinha  

sem previsão a iniciar

SP 2017 IO
Assessoria técnica para acompanhamento de 
obra de reforma do telhado no Armazém 8 em 
Santos

inclusão pela 
unidade 

recursos unidade Concluído

SP 2015 IP
Reforma de todos os telhados e calhas do 
Instituto

300.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 IP Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F 300.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2016 IP Construção de edificação para lanchonete
Concessionária R$ 
1.125.000,00

sem previsão 
(depende 
CODAGE e 
DPI)

em lic/contr. 
de concessão

SP 2016 IQ
Reforma de Biotério para instalação de 
autoclave, conserto de trincas e alagamentos.

IQ/FCF Concluído

Aguardando assinatura de contrato. Ordem de início em 
19/12/2016. Prazo previsto para o término do projeto em 
julho 2017

Em elaboração edital de licitação nos moldes da FO (pela 
CODAGE-Jonisi) investimento de empresa vencedora que 
vencer a licitação ~R$ 1.250.000,00.  Aprovado em CTA da 
unidade em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). Edital 
concluido para a CODAGE com PG para análise de edital 

Após conclusão do projeto. Não há dados para estimativa.

Projeto da unidade sem aprovação da SEF.

As reformas/manutenções dos telhados dos Blocos B e D 
foram concluídos pela Unidade. Os Blocos A, C, F e G serão 
executados pela SEF. O bloco G é prioritário (iniciado projeto 
de troca de terças, telhas, calhas e rufos emergencial).  
Término do projeto previsto para 30/05/2017. Não há dados 
para estimativa de custos.

Projeto e planilha de orçamento encaminhados para o IO. Há 
necessidade de aprovações na capitania dos portos e órgãos 
do meio ambiente. Orçamento apresentado não foi aprovado 
pela Marinha (informação Gustavo Imakawa em 16/09/2016), 
informado em nov. 2016 que não há novidades em relação à 
aprovação pela Marinha. Projeto existente provavelmente 
deverá ser refeito para adequação a recursos

Contratação feita pela unidade. Obra interrompida pelas 
docas de Santos devido a acidente em obra

Não há dados para estimativa de custos. A contratar projeto 
de reforma das instalações elétricas
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SP 2016 IQ Substituição de tubulação de água externa Unidade a iniciar

SP 2016 IQ
Projeto e Construção de Depósito de Produtos 
Químicos e inflamáveis.

urgência 500.000,00 a iniciar

licit/contr. de 
projeto

licitação/contr
atação 

SP 2017 IQ
Projeto para adaptação da captação de água 
de incêndio do reservatório inferior

urgência
projeto 
concluido

SP 2015 IQ
Vistoria blocos 6 a 12: fissuras, rachaduras e 
destacamento de concreto

500.000,00 sem previsão  em projeto

SP 2015 IRI Adequação de área do CDI 1 para a Biblioteca estratégico 30/09/2015 Concluído

SP 2015 IRI
Projeto de Reforma de auditório no 1º. 
pavimento

inclusão 31/12/2015 Concluído

SP 2016

Adequação do Edifício  Ibirapuera - Núcleo 
Acadêmico (inclui Biblioteca, arquivo hist. 
Documental, salas de aula e secretaria 
acadêmica) e adequação física para 
implantação do restaurante

11/06/2017 634.982,80 em obra

A contratar e ou executar pela Unidade. Necessário devido a 
impermeabilização de espelho dágua que contem a reserva 
de incêndio do IQ +FCF. Encaminhado à unidade em 11/05

Ordem de início em 14/12/2016 devido a necessidade de 
desmontagem de uma obra de arte pelo MAC. 

Em elaboração das Diretrizes para Contratação de Projeto, 
suspensa em função da priorização do projeto de combate a 
incêndios

Intervenção interna concluída. O projeto básico foi aprovado, 
os projetos executivos serão contratados pela Unidade.

A verificar planilha orçamentária para recuperação e restauro 
da Etapa dos Blocos 6 a 12 e uma fachada do 11. 
Elaboração dos elementos para licitação pela DVFI 

Fase de levantamento de dados (produtos químicos a 
fornecer pela unidade) a concluir em maio 2017 (vinculado ao 
PT de aprovação no corpo de Bombeiros para obtenção do 
AVCB)

SP 2017 IQ Projeto de prevenção e combate a incêndios urgência 

nov 2020 
(prazo 
encaminhado 
ao MP para 
realização do 
total das 
intervenções

110.255,00 
(projeto de 
incêndios e hidr.) 
+ 310.000,00 
reforma dos 
corrimãos em 
todos os prédios

Notificação MP do Trabalho exigindo AVCB.Levantamento 
cadastral concluído.  1a. etapa da intervenção edital para 
contratação de projeto para aprovação no Corpo de 
Bombeiros -PT + PE inst. Hidr.(condição para solicitação de 
AVCB) encaminhado para licitação, abertura 21/06/2017. 
Encaminhado material técnico para licitação reforma 
corrimãos (obra). Em elaboração material técnico para 
contratação de laudo de instalações elétricas e SPDA. 
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SP 2015
Adequação do Edifício  Ibirapuera - Núcleo 
Administrativo.

500.000,00 18/12/2016 358.085,68
Concluído 
Plano de 
Metas

SP 2017
Adequação do Edifício  Ibirapuera - Área da 
reserva técnica (inclui laboratórios).

1.000.000,00 30/06/2017 em projeto

SP 2017 MAC Projeto para o Restaurante e para a cafeteria estratégico
em projeto 
contratado

SP 2017 MAC Regularização situação documental estratégico 40.000,00
em 
andamento

SP 2016 MAC
Manutenção rede Elétrica (inclusive futura 
cabine), incluindo gerador

urgente 1.108.952,67
em lic/contr. 
de obra

SP 2016 MAC
Manutenção Ar Condicionado MAC 
IBIRAPUERA 

urgente 548.998,00 30/09/2021 339.960,00

concluido 
contrato de 
manutenção 
em 
andamento

SP 2016 MAC
contratação do projeto e execução de cabine 
elétrica do MAC- Ibirapuera

398. 846, 82
projeto 
concluido

SP 2016 MAC
Projeto e reforma das áreas externas incluindo 
drenagem, estacionamentos, calçamentos e 
portaria

700.000,00 em projeto

Ordem de Início do projeto (R$59.888,18 
projeto)estabelecida para 05/12/2016. Projeto contratado 
concluido em montagem para licitação de obra. esta com 
DVFI para verificação 

MAC
Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 
23.05.2016.

Transferência provisória com estudo concluído até junho 
2017. Em projeto a adequação do espaço para a 
transferência definitiva.

Atendendo a comunique-se da Prefeitura de 15/05/2017. Em 
cotação projeto de aprovação no corpo de bombeiros para 
contratação. Previsão do encaminhamento do projeto para 
contratação em 30/05    

Licitação a cargo da PUSP-C. Encaminhado elementos 
técnicos, aguardando final de pregão para repasse de 
recursos da SEF repassados 113.320,00 e a repassar R$ 
226.640,00 em 2017. Começou inicio de outubro válido por 
um ano e renovável por mais 4.

Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C aguardando 
assinatura do reitor. Abertura 22/02/2017 pregão eletronico, 
houve problema e foi revogada. Está em cotação e 
preparação novo edital. 

Projeto apresentado pela concessionária com ressalvas a 
corrigir até dez/2016. A reapresentar com correções 
solicitadas pela DVPR. Projeto não aprovado até o momento  
(falta apresentação do projeto executivo pela empresa 
contratada pela CODAGE). Cafeteria em obras

Para contratação de empresa de estacionamentos do público 
externo do Museu/restaurante e resolver infintrações no 
espaço da futura reserva técnica. Arquitetura concluido, 
projeto de drenagem em elaboração. Quando concluido será 
aprentado ao MAC
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SP 2016 MAE
Ampliação e reforma da área expositiva e 
educativa.

estratégico 1.200.000,00
30/11/2017 
(projeto)

em projeto

SP 2015 MP Restauração do Museu 1.000.000,00
23/09/2017 
(diagnóstico 
estrutural)

1.537.407,4         
+380.000,00 em 
tramitação

em projeto 
contratado

SP 2015 MP
Museu Republicano de ITU, modernização e 
ampliação (3 edifícios)

urgência 500.000,00 30/12/2017
722.000,00  
(projetos)

em projeto

SP 2017 MP
Instalação de Rampas de Acessibilidade, 
Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões nas 
Sedes Provisórias do Museu Paulista

urgência 124.654,02
em lic/contr. 
de obra

em obra

em projeto

SP 2016 MZ
Execução de rampa externa de acesso ao 
Edifício para acessibilidade. 

urgencia 150.000,00 27/05/2017 100.487,37 em obra

SP 2016 MZ
Reforma da área do vestiário dos funcionários 
terceirizados

50.000,00 01/07/2017 em projeto

SP 2015 MZ
Projeto e reforma para instalação do sistema 
de segurança contra incêndio (em todos os 
edifícios)

300.000,00 08/06/2017
578.013,69         
+ 280.000,00 em 
tramitação 

Arquitetura, hidráulica elétrica. Falta projeto de estrutura e 
planilha orçamentária

Ministério Público solicitou ao Corpo de Bombeiros vistoria e 
este notificou a Prefeitura Regional irregularidades a sanar. 
Desde 17/11/2015 o ed. Principal está em obras (1ª etapa: 
sistema de hidrantes com sistema de espuma). Projeto de 
Prevenção contra incêndios aprovado no corpo de bombeiros 
em 18/05/2017. Após aprov. deve ser encaminhado ao 
CONPRESP e CONDEPHAAT para após aprov. serem 
contratados os projetos executivos correspondentes. Novo 
projeto aprovado na PMSP e órgãos de tombamento 
encaminhado em 16/05/2017 pela unidade deve ser 
compatibilizado com ações em curso.

Repasse de recursos enviado para a Unidade no dia 
31/05/16. Contrato unidade Fisacalização SEF Ordem de 
início 19/11/2016. 

Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, 

etapa inicial 400,00m2. Projeto existente contratado pela 
unidade e não aprovado pela SEF (a refazer). Novo 
anteprojeto aprovado. Acrescida ao projeto em jan/2017 
solicitação para cobertura do acesso e sanitários da área 
expositiva e, em 23/02/2017. Incluir PT para AVCB de todos 
os edifícios na licitação de projeto. Em cotação preços para 
encaminhamento de licitação de projeto

Estudos preliminares de modernização e ampliação 
encontram-se concluídos. Assunto suspenso em função dos 
elevados preços de projeto. A definir com a unidade 
priorização. Sem recursos para licitação

Homologação em 25/05/2017 caso não haja recurso

1a. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico 
estrutural completo do Edifício. Licitação homologada para a 
empresa Falcon Bauer. Início do prazo do contrato dia 
28/11/16. Em montagem edital para concurso público para as 
demais etapas
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SP 2015 PRCEU Término das obras do Camargo Guarnieri 15.000.000,00 09/08/2017
14.691.720,63 + 
93.723,93 em 
tramitação

em obra

SP 2017 PRCEU Aquisição de poltronas para o Anfiteatro. estratégico em projeto

SP 2015 PRCEU Reforma das Colméias C e D 500.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2016 PRCEU Reforma das Colméias A e B 500.000,00
Concluído 
Plano Metas

SP 2015 PRCEU
Casa da Dona Yaya – Requalificação área 
externa  e reformas Acessibilidade 

urgência 500.000,00 05/12/2016 483.000,00 em projeto

SP 2016 PRCEU
Projeto e obras de adequação de  incêndio e 
acessos aos edifícios do  Parque CIENTEC 

350.000,00 15/12/2016 em projeto

SP 2017 PRCEU
Recuperação das fachadas e cobertura do 
edifício Rui Barbosa do CEUMA

urgência 500.000,00 sem previsão a iniciar

SP 2017 PRCEU
Projeto estrutural e obra para execução de 
caixa de retenção de águas pluviais no CEUMA

urgência em projeto

SP 2017 PRCEU
Construção de Mirante e passarelas em área 
contígua ao Engenho dos Erasmos

estratégico
3300000 sendo R$ 
2.862.318,35 BNDS

sem previsão 437.681,35 em projeto

Lay-out, termo de referência e Orçamentos a serem 
encaminhados para pregão pelo DA

A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. 
Incluídos favos 27 e 29 para Consciência Negra. A adequar 
espaço reservado para ensaio de orquestra para o Coral. 

Desmenbramento item acima. Obras de adequação dos 
favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral 
(Administração e ensaio orquestra) concluídas. 

Nota: Item de Plano de obras anterior e também do Plano de 
Metas 2015. Ordem de início para o dia 01/07/16.  Instalação 
do órgão não é viável. Modificado destinação do edifício. 
Será para uso de todas unidades da CUASO. Falta empenhar 
R$ 8.500.000,00

Atendimento ao Comunique-se da PMSP. 1a. Etapa:  Projeto 
e Construção de portaria (a contratar projeto executivo). A 
verificar necessidade de aprovação no CONPRESP.

Projeto contratado pelo PRCEU a ser revisto em face dos 
custos apresentados e outras questões projetuais apontadas 
em duas verificações técnicas pela SEF (recursos 
prot.16.5.772.82.2). Aguardando retorno do projeto da 
unidade

Verificada necessidade de inclusão da reforma da cobertura 
no escopo da licitação.

Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluidas as obras. 
Material para licitação da plataforma elevatória com DVFI 
para verificação final

Esta em custos 
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SP 2017 PRCEU Renovação do AVCB do Engenho dos Erasmos estratégico em projeto

SP 2015 PRG 
Reforma do Bloco K - 6o. Andar  para pró 
reitoria de graduação/ Desmenbramento de 
meta para Centro de Conteúdo pedagógico. 

estratégico 06/07/2017 377.158,47 em obra

SP 2015 PRP/IME
Reforma e ampliação do NUMEC - Prédio Bl. C 
- IME.

Plano obras anterior 08/07/2017 1.307.711,51 em obra

SP 2017
PRP/IB/IQ/IC
B/IME/EP

Centro de Biologia Sintética e Sistêmica da 
Biomassa - CBSSB a instalar no CDI 2 
(substitui solicitação de ampliação de estufas 
na área do IB)

estratégico em projeto

SP 2017 PRP/EP Inovalab estratégico em projeto

SP 2016 PUSP-C 
Execução de muro de arrimo na quadras 10 e  
11

emergência 120.000,00 sem previsão em projeto

SP 2017 PUSP-C
Remodelação e manutenção da rede primária 
de energia elétrica incluindo as cabines

urgência 9.930.000,00
projeto 
concluido

SP 2015 RUSP
Readequação parcial do térreo do Edifício da 
Administração Central (para PG2)

30/09/2015
Concluído 
Plano Metas

Assinatura de contrato 08/09/2016. Ordem de início 
10/10/2016.

Ordem de início dia 16/03/16. Aditivos de prazo devido a 
alterações no projeto solicitadas pelo responsável pelo 
NUMEC (contratados projetos de luminotécnica, inst. 
Elétricas e acústica para a sala multiuso).

Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a 
sondagem, projeto em andamento .

Reforma  para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e 
IEA)

Ocupação de parte do 3o. Pavimento do Bloco C do CDI 2 
para salas de professores e adequação do 3o. Pavimento do 
Bloco B do CDI 2 para laboratórios . Em elaboração 
programa de necessidade. Necessidade de indicar um 
coordenador pois há grande dificuldade de reunir informações 
entre aprox. 20 pesquisadores. Encaminhada planilha de 
necessidades para preenchimento em  27.04.2017 apenas 
informadas necessidades de um lab., dos demais 
laboratórios sem informação.

Projeto para Aprovação no Corpo de Bombeiro contratado. 
Ordem de início 26/04/2017 do projeto e término 9/07/2017 
para encaminhamento ao Corpo de Bombeiros

Para ocupação do Térreo do bloco C e 1o. Andar do Bloco B 
e 1o. Andar do Bloco C do CDI 2 

Projeto a cargo da PUSP-C
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SP 2015 RUSP
Reforma do sistema de detecção e alarme de 
incêndio nos Blocos Administrativos K e L.

urgência 17/12/2016 47.796,70 Concluído 

SP 2015 RUSP
Reforma do muro da USP, ao longo da Raia 
Olímpica

estratégico 1.640.947,61
projeto 
concluido

SP 2017 RUSP

Reurbanização da área compreendida entre as 
travessas 4 e 5 e Av. Lúcio Martins Rodrigues e 
execução dos sistemas de infraestrutura. 
Incluido nova rua no IF

estratégico 3.833.877,40 28/03/2018 2.618.024,92 em obra

SP 2015 RUSP
Reforma da área do entorno da Reitoria: 
Execução das obras de requalificação da área 
externa do Edifício da Reitoria da USP

estratégico 30/04/2017 904.386,03 Concluído 

SP 2016 RUSP
Retrofit do sistema de ar condicionado e 
adequações civis no Prédio do Arquivo Geral 
da USP- SAUSP

urgente 260.000,00 21/11/2016 230.660,09 Concluído

SP 2015 RUSP
Reforma do 14º andar do Edifício Louis Pasteur 
- 2ª etapa (Reforma do escritório da Av. 
Paulista - 2ª Etapa)

estratégico 27/04/2016 174.313,04 Concluído

SP 2015 RUSP
Construção de Praça de acolhimento de 
pedestres e ciclistas nos portões de pedestres 
do Campus HU - São Remo.

estratégico 500.000,00 05/04/2017 306.853,47 Concluído

SP 2015 RUSP
Construção de Praças de acolhimento de 
pedestres e ciclistas nos portões de pedestres 
do Campus - CPTM

estratégico 16/08/2016 346.918,44 Concluido

SP 2017 RUSP Obtenção do AVCB do Prédio da Reitoria estratégico
projeto 
concluido

Ordem de início para o dia 21/06/16.

Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de 
evacuação, etc. Os trabalhos estão tendo colaboração da 
CIPA.   O projeto de incêndio está aprovado e foi 
encaminhado à DVFI para complementação da 
documentação necessária ao  AVCB.                                                                                    

Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. 
Incluído nova rua no IF. Ordem de início 03/04/2017. Deverá 
ser executada a praça Milton Santos até agosto/2017.

Projeto concluído. Estabelecimento de parceria PMSP / 
PREVSENIOR 

 Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias

Ordem de início dia 29/01/16.

Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016.

Ordem de início dia 19/05/2016.

Ordem de início dia 18/07/16. Em fase de conclusão de 
obras. Em entrega provisória
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SP 2015 PRP/RUSP Projeto e obra  de acessibilidade da AGEUSPI estratégico 450.000,00 sem previsão
103.894,69 
(projeto) 

em projeto

SP 2016 RUSP
Término Galpões no IPEN para CIETEC 
(Ageuspi)

estratégico 11.000.000,00 01/12/2017 em projeto

SP 2016 RUSP
Recuperação estrutural e restauro das 
fachadas dos Blocos K e L do prédio da 
administração Central

urgência 3.000.000,00 sem previsão em projeto

SP 2015 RUSP
Reforma do Térreo da Reitoria para 
readequação do espaço expositivo - 2ª fase. 

estratégico 05/11/2016 359.820,06 Concluído

SP 2015 RUSP
Reforma do Térreo da Reitoria para áreas de 
refeitório, convívio, motoristas, depósito e 
almoxarifado

estratégico 30/11/2015 Concluído

SP 2015 RUSP

Projetos das redes de infraestrutura urbana 
para abastecimento de água, implantação de 
hidrantes urbanos, coleta de esgoto e captação 
de águas pluviais, visando a requalificação da 
área destinada à implantação do CDI, IRI, 
Edifício Adm da Reitoria

estratégico 182.000,00 30/03/2016 182.000,00
Concluído 
(projeto)

SP 2017 RUSP
Transferência do Salão de Atos do 7o. 
Pavimento para o pav. Térreo

estratégico 22/05/2017 62.869,00 Concluido

SP 2015 RUSP
Construção do Centro de Difusão Internacional 
Etapa 2 - CDI 2

estratégico 38.000.000,00 18/10/2017 50.725.482,50 em obra

Obras  incluidas no item de reurbanização da área 
compreendida entre as travessas 4 e 5

Obra reiniciada em 15/10/2015. Inclui adequação de 3o. e 4o. 
Pavimentos para o Instituto Pasteur  (uso aprovado em 
reunião do conselho de 12/04/2016) aditados ao contrato da 
MPD.

Falta revisar e encaminhar para custos. 

Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado. 
Orçamentos R$ 62.869,00. Montagem de divisória e 
instalações SEF, mobiliário Reitoria

Ordem de início para o dia 10/05/2016. Em tramitação aditivo 
de 60 dias prazo passará para 06.10.2016

Reformas da parte civil concluídas, faltam as redes de lógica 
que serão executadas pela STI.

Ordem de início 20/04/2017 . Término projeto 30/10/2017)

AGEUSPI solicitou 2.000.000,00 para término de 
empreendimento no IPEN encaminhou projetos e estimativas 
de custos do que falta datados de nov. 2015: Galpão 1 R$ 
2.755.830,34+Galpão 2 R4 2.591.228,31 + portaria, cabine, 
reservatório, gradis, pavimentação e drenagem R$ 
4.971.519,40 (Valor total  atualizado pelo site BCentral). 
Planilha orçamentária  para término de galpão oeste (vazio ) 
concluida e execução de infraestrutura essencial de operação 
(reservatório, portaria e viário parcial, cabine de força-PUSP-
C). Contratado projeto de fundações de reservatório para 
término em 08/08/2017.  
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SP 2015 RUSP
Fornecimento e instalação de Divisórias 
Acústicas - Mezanino e Palco no CDI 1.

estratégico

Prazo 
interrompido 
devido 
programação 
atividades 
auditório)

958.782,38 em obra

SP 2017 RUSP
Adequação auditório CDI para instalação de 
órgão

estratégico a iniciar

SP 2017 RUSP Ar condicionado AUCANI - CDI1 inclusão Aucani 15.000,00 sem previsão em projeto

em projeto

em obra

SP 2016 RUSP Demolição barracão Núcleo Consciência Negra urgência 08/04/2016 30.000,00 Concluído

SP 2016 SAS
Instalação do sistema de ar condicionado do 
Restaurante Central

estratégico 570.000,00 22/07/2017 463.480,00 em obra

SP 2017 SAS
Reforma de Reservatório Metálico da Creche 
Central

urgência 17.933,33
em lic/contr. 
de obra

SP 2016 SAS
Reforma para reativação do restaurante 
localizado na PUSP/C,

estratégico Concluído

SP 2015
SAS / 
CRUSP

Projeto de ampliação e reforma e combate 
contra incêndio no Conjunto Residencial 
CRUSP

392.000,00
sem previsão 
para obras

249.000,00
Concluido 
Plano de 
Metas 

SP 2017 RUSP
Reforma do térreo do Prédio da Administração 
Central para o DRH e USP Cidades

estratégico
resursos pregão de 
obras 

Ordem de início  dia 20/06/16. Concedida dilação de prazo a 
estabelecer de acordo com programação de uso do auditório. 
Aprovado projeto de fabricação. Instalação parcial realizada 
no mezanino, aguardando definição par instalação da div. de 
fundo de palco em função da possível instalação de órgão de 
tubos.

 Ordem de inicio 24/04/2017.

Obras em iniciadas pela DVER-SP. Projeto de sistema de ar 
condicionado em andamento.  Devido a problemas no pregão 
(Ata de registro de preços) será contratado término das 
obras pela FUSP

Contratado através ata de registro de preços.

Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de 
ancoragem.Projeto conccluido, sem licitação de obras por 
problemas de recursos . 

Incluido no plano em 06/01/2017. Aguardando parecer de 
organista sobre viabilidade da instalação

Projeto concluido. Na PG para análise do edital

O Projeto de Instalações Mecânicas está pronto porém há 
necessidade de adequações civis . Em custos             
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SP 2017
SAS / 
CRUSP

Reforma do sistema de aquecimento do Bloco 
A1 do CRUSP

urgência a iniciar

SP 2017
SAS / 
CRUSP

Reforma e ampliação para instalação de 
sistemas de combate contra incêndio e 
acessibilidade no Bloco F do Conjunto 
Residencial CRUSP

11.057.954,05 sem previsão
projeto 
concluido 

SP 2017 SAS Pontos de ancoragem em todos os edifícios 150.000,00 sem previsão

projeto 
concluido 
parcial 
(Blocos do 
CRUSP)

SP 2017
SAS/RUSP/
PUSP-C

Reativação do Centro de Convivência da 
Reitoria localizado nas cercanias do CRUSP -1ª 
etapa

estratégico 2.000.000,00 sem previsão em projeto

SP 2017 SCS

Alteração lay out 4o. e 5o. andares e térreo do 
Bloco L do edifício da Administração Central 
para transferência de estudios e adequações 
administrativas

estratégico sem previsão em projeto

SP 2017 SEF

Pregão para contratação de Serviços de 
manutenção em edifícios da Cidade 
universitária (para execução de pequenas 
reformas)

estratégico 6.869.200,47
em lic/contr. 
de obra

SP 2016 SPPU (SEG)
Construção de Bases de Segurança: Dr. 
Arnaldo 

estratégico 200.000,00 sem previsão 232.512,88
projeto 
concluido 

SP 2015 SPPU (SEG)
Reforma de Prédio Anexo da Administração 
Central para a Superintendência de Segurança

estratégico 1.500.000,00 27/06/2017 1.127.563,61 em obra

SP 2015 SPPU (SEG)
Reforma e ampliação da Base Comunitária de 
Segurança da Policia Militar na Cidade 
Universitária.

estratégico 290.000,00 30/06/2017 262.675,50 em obra 

 Encaminhado para licitação em 25/7/2016. Ordem de início 
02.01.2017. Obra suspensa devido à necessidade de alterar 
projeto pois não se obteve a contento o licenciamento 
ambiental pela PUSP (retirada de uma árvore). Em 
31/03/2017obra retomada a partir de projeto modificado 

Para execução de pequenas obras e serviços urgentes dos 
edifícios da Reitoria e da Administração Central. Abertura dos 
envelopes 05/04/2017. Diligência licitante até 19/05/2017, não 
foi respondida pela empresa. A PG deve ser consultada 
sobre continuidade

Elementos para licitação concluidos Prazo de obra 120 dias. 
Aguardando recursos para licitação.

Ordem de início dia 22/02/16. 1a. Licitação Contrato 
rescindido. Contrato do remanescente. Ordem de início: 
1/8/2016; prazo contratual 240 dias corridos. 

Programa de necessidades definido pela unidade. 1a. Etapa 
reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluida. 
Decidida a instalação de estudio rádio USP no térreo (local 
atualmente ocupado pela EDUSP) em 01/2017 e 
transferência dos demais estudios aos andares 4o. ou 5o. do 
Bloco L 

Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. 
Concluidos projetos de pontos de ancoragem dos Blocos do 
CRUSP

Valor total do empreendimento R$ 11.057.954,05. 1a. Etapa 
de licitação bloco F (R$ 1.482.866,33 + implantação e 
calçamentos externos para acessibilidade (R$ 429.918,37) 

total 1a. etapa R$ 1.912.784,70. Não houve continuidade por 
falta de recursos

Para incluir apoio ao sistema de aquecimento solar existente 
com energia a gás da rede Congás instalada na avenida    
Previsão de Início: 01/06/2017

Há necessidade de negociação com demais envolvidos 
(FCF/AMORCRUSP) e elaboração de regimento oficializado 
através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência 
do IQ (também a atualizar resolução). Estudo de reforma de 
área para restaurante e área comum apresentado à SAS 
deverá ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações 
solicitadas pela Divisão de alimentação daquela 
Superintendência.
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SP 2015 SIBI
Readequação parcial do térreo do Edifício da 
Administração Central (para o SIBI)

urgente 250.000,00 15/11/2016 89.652,95 Concluído

SP 2016 SIBI
Projeto executivo para ocupação do SIBI no 
Edifício da Administração Central - Etapa 2

30/07/2017 106.325,00
licit/contr. de 
projeto

SP 2015 STI
Projeto de Reforma dos Blocos A, B e Prédio 
Anexo, inclui prevenção e combate a incêndio

estratégico 342.909,00 30/03/2016 238.175,74 em projeto

SP 2016 STI Reforma dos Blocos A,B e Prédio Anexo 4.500.000,00 30/06/2018 projeto acima

RP 2015 EEFERP
Construção de duas quadras cobertas com 
iluminação. (alteração de meta pela unidade)

Alteração de 
prioridade

1.000.000,00 Item abaixo

RP 2016 EEFERP
Complementação de recursos para construção 
de uma quadra de esportes coberta (item 
acima)

31/07/2017 737.794,27 em obra

RP 2016 EERP
Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. 
(desmembrado do item abaixo)

emergência 30/11/2016 71.462,14 Concluído

RP 2016 EERP
Reforma casa 5  (Centro educativo em 
gerontologia)  da Rua Prof. Pedreira de Freitas.  

emergência 30/11/2017 188.041,83
em lic/contr. 
de obra

RP 2015 EERP
Construção de 2ª etapa do Bloco de 
Laboratórios

15/11/2017 1.411.411,08 em obra

Projeto concluído, Plano 2015 previa R$ 300.000,00 . 
Recursos da SEF para o exercício de 2017 - R$ 
1.411.411,08. Licitação sendo feita pela SEF. Abertura dos 
envelopes 02 dia 23/02/17. Contrato assinado, Inicio dia 
15/05/2017.

necessário para liberar área do IEB no Complexo 
BrasilianaContratado piso vinílico e caixilhos. Parte elétrica a 
cargo da DVER/SP depende da conclusão da instalação do 
ar condicionado. Mudança agendada para o dia 28/11. 
(problema em relação ao órgão, há necessidade de prever 
rota de saída do equipamento). Contrato assinado ar 
condicionado dia 03/05/2016. ordem de início devido a 
fechamento do prédio dia 4/7/2016. 1a. Etapa Obra Concluida 
SIBI já ocupa o local

Repasse será realizado pela SEF. Documentação pronta 
para licitação. Atualizando planilha. Unidade vai licitar. Edital 
em fevereiro.

Alteração de meta (projeto executivo completo Bl 3 e abrigo 
de carros). Repasse realizado para a Unidade em 2015, não 
utilizado. Feito o repasse abaixo.

Repasse efetuado para a unidade no valor de R$ 62.514,33 
referente aos telhados. Em obra, foi necessário aditamento 
de serviços no valor de R$ 8.947,81 repassados no dia 
11/10/16.

Com novo edital de licitação de projeto. (laboratórios, doca, 
arquivos, áreas de apoio, etc.) Abertura dos envelopes dia 
07/03/2017. Em análise propostas técnicas

Após conclusão projeto  previsto para janeiro 2017. Área de 
intervenção 2.951,00m2 x R$ 1.500,00 (estimativa de custos)

Ordem de início 05/10/2016. Foi entregue a projeto executivo 
falta planilha orçamentária. Projeto executivo em verificação 
pela SEF e STI. 

Repasse realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R$ 
737.794,27. O valor restante será com verba da Unidade, a 
ser empenhado após a licitação. Em obras
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RP 2015 FCFRP Reforma de 02 elevadores do Bloco S urgência 10/04/2016 166.000,00 Concluído

RP 2015 FCFRP
Readequação dos Anfiteatros I e II para a 
graduação (ampliação e acessibilidade). 
Mudança de meta pela unidade

Alteração de 
prioridade

30/10/2016 444.577,14 Concluído

RP 2016 FCFRP
Projeto e obra de reforma para adequação do 
Anfiteatro V e telhado da passarela

374.183,00 30/05/2017 251.488,92 em obra

RP 2016 FCFRP
Construção de espaço para novas atividades 
pedagógicas de graduação

Alteração de 
prioridade

275.200,00
em projeto 
cancelado

RP 2017 FCFRP
Projeto e reforma do Laboratório de 
Bioquímica, acessibilidade e piso no Bloco B 
térreo.

alteração da 
prioridade  acima 

275.200,00 30/09/2017 240.862,02
em lic/contr. 
de obra

RP 2016 FDRP
Projeto e construção de nova Subestação de 
Energia Elétrica.

urgência 31/12/2017 501.151,23
projeto 
concluído

RP 2015 FDRP
Reforma e readequação da Casa 04 na Rua 
dos Bambus para Escritório de prática jurídica

inclusão 30/11/2017 596.461,72
em lic/contr. 
de obra

RP 2016 FEARP Construção de área para terceirizados 600.000,00
em definição 
pela Unidade. 

RP 2015 FFCLRP
Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. 
Mudança de meta pela unidade

300.000,00 30/04/2017 265.712,02
Concluido 
Plano de 
Metas 

Substituição de Prioridade (Projeto de acessibilidade dos 
blocos A, B, N e Q) Verba repassada novamente em 
03/2016.  Foi aditado muro de arrimo, com repasse em 
09/08/2016 no valor de R$ 69.872,76.

Contrato SEF

Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor 
de R$ 11.250,00. Encontra-se concluido e análisado pela  
DVER-RP,  estando aprovado. A Unidade solicita inclusão no 
Plano de Obras da SEF e repasse de recursos para a obra...

Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático 
Biologia). Obra iniciada. 1o aditivo formalizado.

Projeto concluido na DVER-RP,  repasse de verba realizado 
em 12/01/17, no valor de R$ 596.461,72. Em licitação pela 
Unidade.

1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP 
em 24/11, na Unidade para aprovação no CTA.

Atende nova proposta pedagógica. Recursos R$ 251.488,92 
repassados em 9/8/2016. Licitação pela unidade concluída. 
Início de obra em 15/12/2016.

Para nova proposta pedagógica. Recursos serão utilizados 
no Laboratório de Bioquímica (item abaixo). O anteprojeto 
está na Unidade para aprovação.

Repassado recurso em 9/8/2016 para o projeto valor R$ 
14.800,00. Serão utilizados recursos do (item acima) para a 
obra. Licitação pela Unidade. Repasse de verba realizado em 
24/01/17, no valor de R$ 226.062,02. Abertura dos envelopes 
15/02/17. Contrato assinado..
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RP 2016 FFCLRP Instalação de Transformador urgência 112.546,33 28/02/2017 84.604,00 Concluído

RP 2016 FFCLRP
Reforma estrutural do laboratorio de Biologia 
molecular de Plantas

urgência 41.000,00 31/01/2017 48.532,24 Concluído

RP 2016 FFCLRP
Instalação de elevadores nos Blocos 09, 09A e 
10 do Depto de Química da FFCLRP

400.000.00 31/12/2017 288.927,13
em lic/contr. 
de obra

RP 2015 FMRP Reforma térreo prédio FISIO TO inclusão 300.000,00 sem previsão
em definição 
pela Unidade. 

RP 2015 FMRP Quadra Fisio TO 300.000,00 31/12/2017 1.144.000,00
em lic/contr. 
de obra

RP 2015 FMRP Elevador Virologia 300.000,00 31/12/2017 189.075,72
em lic/contr. 
de obra

RP 2017 FMRP
Construção da 4a. Etapa do Prédio da Saúde 
Mental

Unidade 
1.877.666,54

31/03/2018 1.100.000,00
em lic/contr. 
de obra

RP 2015 FORP
Projeto e obra do sistema de proteção contra 
descargas Atmosféricas nos Edifícios da 
Unidade.

urgência 150.000,00 30/10/2017 em projeto 

RP 2015 FORP
Projeto executivo de reforma para 
acessibilidade do Bloco M - Pacientes 
Especiais.

144.000,00 09/09/2016 144.242,42
Projeto 
concluido

Obras civis de adequação já realizadas. Abertura do Edital 
será feita novamente pela Unidade. Licitação pela SEF foi 
revogada.

Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, 
oficinas da PUSP-RP. Obra contratada pela FUSP. 
Aguardando CPFL fazer a ligação.

Repasse no valor de R$ 141.196,69 realizado em 8/5/15, 
recolhido. Foi repassado recurso no valor de R$ 25.500,00 
para o IEE em 1/9/16, para revisão do projeto e adequar as 
novas normas.previsão do projeto em abril/2017.

Projeto recebido em 09/09/16.

Reforma andar Térreo da  Fisio TO. 

Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. 
Em assinatura do contrato.

Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela 
SEF. Aguardando assinatura de contrato.

Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. 
Projeto executivo concluído. Licitação será feita pela SEF. 
Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Homologada em 
11/04/2017. Está no DFEI.

Repasse realizado em 1/6/2016.
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RP 2016 FORP Reforma para acessibilidade no Bloco M 2.500.000,00 sem previsão projeto acima

RP 2015 FORP
Construção da Estação de Tratamento de 
Efluentes em Formaldeído, no Depto. de 
Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica

55.000,00 30/07/2017 55.000,00 em obra

RP 2015 IEA-RP
Reforma de Edifício para a nova sede do IEA-
RP.

estratégico 10/05/2017 216.042,44 em obra

RP 2016 SGA Projeto de reforma e ampliação da Casa 28 30/11/2016 51.680,00
projeto 
executivo 
concluído

RP 2017 SGA Reforma e Ampliação Casa 28 400.000,00 30/10/2017
projeto 
concluído

RP 2016 PUSP-RP
Projeto de reforma do Bloco C e construção de 
quadras cobertas para o CEFER.

estratégico 30/03/2017 193.061,19
projeto 
concluído

RP 2017 PUSP-RP Reforma do Bloco C . 30/03/2018 2.600.000,00
projeto 
concluído

RP 2017 PUSP-RP
Construção das quadras cobertas e vestiário do 
CEFER

2.400.000,00 30/11/2017
1.400.000,00 
(quadras)

em obra

RP 2015 PUSP-RP
Projeto de obras de infraestrutura de esgoto 
(outra rede)

97 mil sem previsão
retirado do 
plano

Contrato do projeto executivo concluido.

Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para 
continuidade. Aguardando verba.

Projeto em andamento das quadras. Contrato assinado em  
13/4/2016. Projeto das quadras concluído, falta o projeto do 
Bloco C (previsão3/2017).

Retirada do plano de metas pela DVER/RP devido a não 
necessidade imediata

Projeto das quadras concluído. Em licitação pela SEF. 
Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. Homologada em 
23.03.17. Inicio da obra 15/05/2017.

Repasse de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Em 
obra. Alguns materiais serão adquiridos com verba da FUSP

Repasse realizado em 13/08/15.Projeto executivo concluído. 
Licitação pela Unidade. Em obra.

A Unidade está verificando verba para a obra. Possibilidade 
de desmembrar em 02 etapas.

Projeto do Bloco C concluido, encaminhado para a Unidade 
para licitação.
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RP 2015 PUSP-RP
Rede de combate a incêndios e proteção contra 
descargas atmosféricas - Biblioteca Central

115.000,00 30/12/2016 136.892,54
Concluído 
Plano de 
Metas

RP 2016 PUSP-RP
Proteção contra descargas atmosféricas 
(SPDA) - Restaurante Universitário

44.000,00 30/10/2017 em projeto 

RP 2016 PUSP-RP
Proteção contra descargas atmosféricas 
(SPDA) e Reforma elétrica Parque aquático do 
CEFER

105.000,00 30/10/2017 em projeto 

RP 2017 PUSP-RP
Projeto e Reforma para reativação do 
Restaurante dos Docentes.

15/10/2017 600.000,00
em lic/contr. 
de obra

RP 2016 PUSP-RP
Reforma e impermeabilização dos reservatórios 
de água R1, R2 e R3. Tratamento e pintura do 
reservatório metálico R3 

urgência 30/11/2017 561.000,31
em obra       
(a iniciar)

RP 2016 PUSP-RP Reforma do Espaço Cultural. estratégico 31/12/2017 1.994.074,38 em obra

RP 2017 PUSP-RP Reforma dos Blocos do CREU estratégico
Heranças vacantes  
2.841.097,17

31/12/2018
em lic/contr. 
de obra

SC 2015 CDCC
Adequação de acessibilidade e segurança no 
Prédio do Observatório Dietrich Schiel.

urgência ação MP 15/07/2017 284.758,14 em obra

SC 2015 CDCC Instalação do sistema de ar condicionado VRV estratégico 30/12/2016 594.999,99 Concluído 

Obra em andamento. Finalização prevista para dez/2016.

1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando 
projeto para adequação das novas normas. Previsão para o 
projeto em abril/17.

2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando 
projeto para adequação das novas normas. Previsão para o 
projeto em abril/17.

Recurso para completar o valor da licitação no montante de 
R$ 20.345,76 repassado no dia 12/7/16.Licitação pela 
Unidade. Em obra.

Contrato assinado no dia 15/12/2015. Valor inclui contrato de 
manutenção de R$ 20.400,00

Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas 
comuns, com previsão para conclusão até final de 2017. 
Serão repassados recursos em conformidade com 
cronograma  fisico financeiro, R$222.530,63 exercício de 
2016,  R$1.151.015,03 exercício de 2017 e R$1.467.551,51 
exercício de 2018. Está na PUSP-RP para publicar edital.

A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. 
Em licitação pela PUSP-B, previsão para início da obra 
15/06/2017.

Repasse de verba realizado pela SEF no valor de 
R$157.331,02 referente ao exercício de 2016. Para o 
exercício de 2017 está previsto o valor de R$ 403.669,29. 
contrato assinado, previsão para inicio das obras em 
julho/2017..

Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de 
R$340.532,23 exercício de 2016, para oexrcício de 2017 está 
previsto o valor de R$1.653.542,15. Em licitação pela PUSP-
RP. Inicio da obra em 15/05/2017. 
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SC 2015
PRG/CISC/ 
ICMC

Reforma da cobertura para o Centro de 
Aperfeiçoamento Didático e reforma do Prédio 
Administrativo do CeTI-SC e áreas de estudo

estratégico 30/11/2016 471.544,70 Concluído 

SC 2015 EESC
Fornecimento e instalação de elevadores - 
Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto Eng. 
Aeronáutica da EESC

226.000,00 30/03/2016 223.400,08
Concluído 
Plano Metas

SC 2015 EESC
Fornecimento e instalação de plataforma 
hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. Aeronáutica 
da EESC

61.000,00 30/03/2016 57.999,96
Concluído 
Plano Metas

SC 2015 EESC
Construção do remanescente da obra do Bloco 
5 da Engenharia Ambiental.

30/07/2017 458.437,87 Concluído 

SC 2016 EESC
Obras para acessibilidade do Bloco D- Campus 
1

Ação MP 30/10/2016 101.218,03 Concluído

SC 2016 EESC
Obras para acessibilidade externa de 
edificações do Depto. de Engenharia Mecânica

Ação MP 30/04/2017 318.167,71 Concluído

SC 2015 IAU Ampliação da área da Administração/Biblioteca
Alteração de 
prioridade

1.500.000,00 sem previsão
projeto 
concluído

SC 2015 ICMC Prédio de serviços e Pesquisa
Unidade R$ 
1.925.853,15

30/03/2017
Concluído 
Plano de 
Metas

SC 2015 ICMC
Adaptações relacionadas a acessibilidade nos 
Blocos ICMC 4 e ICMC 1. Mudança de meta 
pela Unidade

Alteração de 
prioridade

200.000,00 30/12/2017 83.102,00
projeto 
concluído

Projeto inicial concluído, mas direção da Unidade solicitou um 
novo projeto. Projeto executivo de arquitetura e 
complementares concluído. Aguardando autorização para 
licitação da obra.

Repasse de R$ 83.102,00 em 21/07/16 para execução de 
sanitário PNE na região da cantina, concluído. Para atender o 
piso térreo do ICMC-4,o 1.º pavimetno será atendido por 
sanitário existente no ICMC-3 e o sanitário do 2.º pavimetno 
está em fase de estudo pela Unidade. No ICMC-01 será 
necessário adequar o elevador existente e será conduzida 
pela Unidade em 2017.

Repasse de verba efetuado no dia 29/1/16. Ordem de início 
dia 1/6/2016.

Obra civil concluida, falta parte elétrica à cargo da Unidade.

Concluída parte civil valor R$ 321244,61. Falta parte elétrica 
(combinado fianciamento meio Unidade, meio SEF). Licitação 
pela EESC. Foi repassada verba de R$ 137193,26 para parte 
elétrica e lógica em 16/01/17.

Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 
19/4/2016.

Repasse efetuado no dia 27/04/2016. Em obras.
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SC 2015 ICMC Implantação de módulos Container-Campus 2 Fapesp (containers) 30/09/2016 157.000,00
Concluído 
Plano Metas

SC 2015 IFSC Execução da Obra da 1ª Fase do Polo Terra
Gov do Estado R$ 
5.052.000,00

07/08/2018 2.715.863,19 em obra

SC 2015 IFSC
Execução da obra remanescente da 
Ressonância Magnética (CierMag). Área 2. 

estratégico 350.000,00 30/11/2016 681.542,65 Concluído 

SC 2016 IFSC
Construção de Torre Metálica para Elevador do 
Bloco F1

urgência 31/07/2017 257.432,54 em obra

SC 2015 IQSC Acessibilidade do IQSC-1 300.000,00 30/04/2017 436.103,50
Concluído 
Plano Metas

SC 2015 PUSP-SC
Conclusão do Centro de Convenções - Forro no 
Foyer e Sala de computação.

estratégico 15/11/2016 507.786,07 Concluído

SC 2015 PUSP-SC
Levantamento Planialtimétrico e cadastral do 
Campus 1

14.500,00 Concluído

SC
2016/  
2017

Todas 
Unidades

Reformas para adequação acessibilidade 1.500.000,00 30/09/2017 328.393,39
em obra 
(acessibilidad
e do Numa)

FC 2015 FZEA
Ampliação e reforma do Laboratório de 
Aquicultura (construção dos viveiros de peixes)

400.000,00 30/03/2017 165.985,82
Concluído 
plano de 
Metas

Licitação pela SEF. Ordem de início dia 21/03/2017.

Repasse de verba realizado no dia 
14/10/2015. Obra civil concluída valor de 
R$157.000,00, containers a cargo do 
ICMC. Falta AC, etc.

Foi encaminhado para licitação na Unidade.  Repasse de 
recursos no valor de R$76.106,68, efetuado em 27/04/16, 
para adequação do sanitário 2º pav. Repasse de recurso no 
valor de R$ 359.996,82 no dia 19/10/16. Em obra.

Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação 
pela SEF, contrato assinado com a empresa Conergy. 
Ordem de início para o dia 15/05/2017.

Contratado pela SEF

Devido à compromisso com o Ministério Público para os 
próximos dois anos. Solicitada verba para a SEF para 
acessibilidade do Prédio do NUMA- EESC, cujo projeto está 
concluído, valor R$166.011,53 repasse em 12/01/17, obra 
iniciando. Foi solicitada verba para adquação de 
acessibilidade do Prédio Administrativo do Deptº de 
Hidraulica e Saneamento, valor R$162.381,86, repassado em 
06/02/17. 

Repasse no valor de R$ 164.927,84 realizado para execução 
da reforma e construção dos viveiros. A ampliação será feita 
com verba da FUSP, em obra.

Ordem de início 16/05/16

Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de 
obra. Falta a parte elétrica à cargo da Unidade..
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FC 2015 FZEA Reforma da sala do Serviço de Graduação.

Alteração de 
prioridade/inclusão 
para utilização do 
recurso de 
400.000,00 acima

31/03/2016 58.447,28 Concluído

FC 2016 FZEA Reforma de instalações elétricas ZAZ 810.000,00
projeto 
Concluído

FC 2015 PUSP-FC
Rede de abastecimento de água (inclui 
reservatórios)

500.000,00 30/03/2017 569.365,94
Concluído 
plano de 
Metas

FC 2015 PUSP-FC
Permanência estudantil (Reformas em 
alojamentos estudantis)

 Heranças 
vacantes/     R$ 
275.000,00

30/07/2017 224.961,98 em obra

FC 2017 PUSP-FC
Adequação do sistema de combate a incêndio 
nas alas das moradias e demais áreas do 
Prédio Central

urgência
 Heranças 
vacantes/     R$ 
563.072,55

30/10/2017
em lic/contr. 
de obra

FC 2015 PUSP-FC Área de esportes - 1 Quadra de tênis 67.000,00 30/07/2016 136.848,42
Concluído 
Plano Metas

FC 2015 PUSP-FC Área de esportes - Pista de Atletismo 140.000,00 30/11/2016 289.205,95
Concluído 
Plano Metas

FC 2015 PUSP-FC
Recapeamento e ampliação do viário na 
entrada do Campus

emergência 31/05/2016 300.180,17 Concluído

FC 2015 PUSP-FC
Outras obras - Pavimentação de acesso ao 
empreendimento. 

Alteração prioridade 21.000,00 21.145,00
Concluído 
Plano Metas

Repasse dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi 
para a PUSP-LQ,  as reformas serão executadas nas férias. 
O segundo colocado assumiu as obras. Reinicio dia 
27/03/2017

Repasse no valor de R$ 58.447,28 realizado, utilizando 
recursos remanescentes do Laboratório de Aquicultura.

Repasse dos valores serão solicitados para à Comissão de 
Heranças Vacantes. Trata-se de obra para atender as 
exigências do Corpo de Bombeiros nas Moradias. Em 
licitação. 

Repasse realizado para a Unidade no dia 10/06/2015, no 
valor de R$129.956,43 para uma quadra. Recursos retidos 
pela Reitoria. Obra concluída (repasse de R$ 136.848,42 
efetuado novamente em 2016).

Repasse realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi 
contratada pela Unidade.

Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, 
sondagens e terraplanagem para pavimentação) Repasse 
realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.

1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016

Instalação de estação de tratamento de água e instalação de 
reservatório de água para o Campus. Repasse de verba para 
a Unidade no valor de R$289.499,96 para est. Trat. água e 
R$ 279.865,98 para reservatório em 29/03 e 11/05 de 2016 
respectivamente.

O repasse de verba foi contingenciado em 2015, restando um 
saldo de R$ 90.538,13 que foi acrescido de R$ 198.667,82 
repassados em 1/8/2016. 
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FC 2016 PUSP-FC
Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão de 
acesso e estacionamento do Bloco Didático 
Clínico Hospitalar-Hospital Veterinário 

emergência 1.000.000,00 30/03/2017 831.991,35 Concluído

FC 2016 PUSP-FC Cabine elétrica urgência 360.000,00 30/06/2017 em obra

BA 2015 FOB Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia                  800.000,00 31/07/2017 815.029,10 em obra

BA 2016 FOB
Construção Centro Integrado de Pesquisas - 
CIP II

1.660.000,00 31/10/2017 1.321.101,92 em obra

BA 2017 FOB Ampliação do prédio da Esterilização
335.000,00        
(Unidade)

30/05/2017 259.402,47 em obra

BA 2016 PUSP-B
Execução de muro de arrimo e cerca de divisa 
no Campus de Bauru - USP

emergência 97.000,00 30/07/2016 97.396,98 Concluído

BA 2015 PUSP-B
Reforma do Complexo Esportivo - área interna 
e externa

Recursos da 
Unidade: 
270.656,25. Plano 
de metas:500.000

30/10/2017 670.656,25 em obra

BA 2016 PUSP-B Rede externa de hidrantes do Campus. Ação MP 30/09/2017 209.788,68
em lic/contr. 
de obra

BA 2017 PUSP-B
Obras para obtenção de AVCB nos Prédios do 
Campus.

Ação MP
395.000,00 em 
2017

projetos 
aprovados

Item incluído no plano de obras para atender ação do 
Ministério Público. O cronograma de investimentos prevê 
obras para os próximos anos. 2017: 395.698,00; 2018: 
357.610,00; 2019: 145.541,00; 2020: 180.061,00.

Repasse realizado novamente em 8/8/16, no valor de R$ 
365.340,90, referente ao exercício de 2016. Está previsto o 
recurso complementar de R$ 594.111,53 para o exercício de 
2017. Repasse realizado no dia 12/01/17.

1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B.

Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação 
pela Unidade concluída. Em obra.

Repasse realizado em 2/6/2016, no valor de R$ 650.329,80 
referente ao exercício de 2016. O valor restante foi 
repassado em 27/01/17 -  R$164.699,30.

Repasse de verba realizado no dia 28/01/16.

Repasse realizado no exercício de 2016 no valor de R$ 
316.292,48. O saldo restante foi repassado em 27/01/17 no 
valor de R$1.004.003,44.

DVER-FC  considera prioritário, recursos a serem 
repassados pela SEF. Em andamento pela PUSP-FC.

Repasse de verba efetuado no dia 2/6/2016. Em andamento 
pela PUSP-FC
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LQ 2015 CENA

Projetos para substituição total das instalações 
elétricas de várias edificações da unidade e 
telhados (prédio principal e do laboratório de 
isótopos estáveis). (Eletro H3 Engenharia e 
Comércio Ltda)

300.000,00 30/03/2017 584.000,00
Concluído 
Plano Metas

LQ 2016 CENA
Construção da primeira etapa do Pavilhão de 

Pesquisa (Laboratório 14C) correspondenndo a 
725,21m2. 

1.500.000,00 30/12/2017 em projeto

LQ 2015 ESALQ
Ampliação e Adequação do Pavilhão de 
Economia e Sociologia 

 FEALQ  
1.029.000,00  
ESALQ 445.726,43

31/07/2017 em obra

LQ 2015 ESALQ
Reformas e Adequações do Antigo Abatedouro 
de Frangos para abrigar o Laboratório de 
Forragens e Pastagens

Unidade R$ 
585.962,20

30/05/2017 em obra

LQ 2015 ESALQ
Reformas, Adequações e Ampliação das 
Instalações e Vestiário junto à área de 
pastagens da Zootecnia

Unidade R$ 
111.094,48

30/03/2017 98.000,00
Concluído 
Plano Metas

LQ 2015 ESALQ
Ampliação do Laboratório de Silvicultura e 
Hidrologia da Estação Experimental de Itatinga - 
LCF.

Alteração de 
prioridade

  Unidade  R$ 
181.160,20

30/04/2017
Concluído 
Plano Metas

LQ 2015 ESALQ
Reformas e Adequações junto ao Pavilhão de 
Ciências Humanas e de Engenharia

 Unidade R$ 
262.906,80

30/12/2017
em lic/contr. 
de obra

LQ 2015 ESALQ
Complementação da sinalização de trânsito e 
viária do Campus e identificação de prédios.

 Unidade R$ 
700.128,15

retirado do 
Plano

LQ 2015 ESALQ
Reformas e Adequações do Laboratório de 
Ecologia e Restauração Florestal

 Unidade R$ 
235.246,2

retirado do 
Plano

1a. Etapa  Concluida (estrutura). Licitada 2ª Etapa (alvenarias 
e revestimentos parciais). Verba R$ 445.726,43 - ESALQ . 

Unidade fará aporte de R$ 1.000.000,00. Recursos 
estimados a serem solicitados à SEF R$ 500.000,00 sendo  
R$ 15.000,00 para projeto de estrutura. Projeto Executivo 
Arquitetônico contratado pela FUSP e em andamento. Projeto 
Executivo Estrutural em contratação pela FEALQ. projetos de 
elétrica e condicionamento de ar estimados em R$30000,00.  

Repasse efetuado de R$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos 
recursos serão da Unidade. Ordem de início dia 27/10/16.  

Mudança de prioridade  da obra de reforma do NACE. 
Licitação pela Unidade. Em obra.

Repasse realizado para a Unidade no dia 8/6/2015, no valor 
de R$ 300.000,00. Foram executadas as reformas dos 
telhados. Repasse de recursos para elétrica realizado no dia 
27/07/16, valor R$284.000,00. Emitida Ordem de Início 
01/12.

Para adequação acessibilidade interna e também externa 
junto aos Pavilhões de Engenharia e de Economia. Projeto 
executivo concluído, iniciando processo de licitação pela 
ESALQ. Aprovado no Condephaat.

Item cancelado pela Unidade.

Item cancelado pela Unidade.

Ordem de início no  dia 14/06/16. Aditado serviços de 
reforços estruturais e alvenarias.
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LQ 2015 ESALQ
Implantação de Instalações para Manejo de 
Abelhas

 Unidade R$ 
40.000,00

Concluído 
Plano Metas

LQ 2015 ESALQ
Atualização do cadastro de plantas da Estação 
Experimental de Itatinga

 Unidade 
Concluído 
Plano Metas

LQ 2015 ESALQ

Construção do Bloco 2 do Centro de 
BIOENERGIA, elevador para o BLOCO 1, 
bancadas para o Bloco 1 e Cabine de Energia e 
Gerador.

 Gov do Estado R$ 
4.463.731,74

31/03/2018 794.275,59
em lic/contr. 
de obra

LQ 2015 ESALQ
Reforma da Cobertura e Auditório do Pavilhão 
de Mecânica e Máquinas Agricolas - LEB. 
Maracanã.

Alteração de 
prioridade

1.268.247,98 30/07/2017 1.268.247,98 em obra

LQ 2015 ESALQ
Construção da casa de caldeira e vapor junto 
ao Pavilhão Agroindustrial e Nutrição 1.

Alteração de 
prioridade

 Unidade R$ 
65.669,68

30/09/2017
em lic/contr. 
de obra

LQ 2015 ESALQ
Reforma e Ampliação do laboratório de Biologia 
Molecular da Genética

 Gov do Estado R$ 
1.762.278,00

31/03/2018
em lic/contr. 
de obra

LQ 2015 PUSP-LQ

Desassoreamento da Lagoa de Captação e 
Lagoa e Barramento do Monte Olimpo visando 
recuperação da capacidade de fornecimento de 
água. 

500.000,00 sem previsão Em projeto

LQ 2015 PUSP-LQ
Conclusão do Novo Refeitório do Campus "Luiz 
de Queiroz" com a compra de equipamentos 
(transformador, gerador e elevador).

560.000,00 31/12/2017
em lic/contr. 
de obra

LQ 2015 PUSP-LQ
Construção de Galpão para abrigar a 
marcenaria, Carpintaria e seção de materiais 

 Unidade 31/12/2016
retirado do 
Plano

Concluído

Concluído

Projeto concluído, governo do estado não repassou as 
verbas. Definiu-se pela compra da cabine de energia que 
está em aprovação pela CPFL. Repasse de recursos no valor 
de R$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17. Análise das 
propostas..

Mudança de prioridade  (obra de reforma do Laboratório de 
Análises Ambientais e Farmacos). Repasse de recursos 
realizado pela SEF no valor de R$ 685.447,09  exercício 
2016. O valor restante foi repassado em 24/01/17, no valor 
de R$ 255.533,26. 

Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, 
Celulose e Energia com projeto concluido). Em fase de 
assinatura do contrato.

Projeto concluído, não licitado porque o governo do estado 
não repassou as verba . Elaboradas justificativas técnicas e 
científicas dentro das novas solicitações efetuadas pela 
Procuradoria Geral do Estado. Recursos liberados.

Contratado projetos para licenciamento na CETESB. 
Aprovação junto ao DAEE em andamento. Problema de 
descarte de solo sendo analisado pela CETESB. Executando 
novas sondagens.

Item cancelado pela unidade

Concluída a instalação do transformador e do gerador. A 
licitação do elevador está em andamento pela PUSP-LQ.
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LQ 2015 PUSP-LQ
Execução de Cobertura Metálica para posto de 
combustível do Campus

200.000,00 
Unidade 

30/09/2016
Concluido 
Plano de 
Metas

LQ 2015 PUSP-LQ
Reforma das calçadas e guias da Av. 
Centenária

 Unidade 
retirado do 
Pano

LQ 2016 PUSP-LQ
Substituição dos sistemas de coleta, tratamento 
e lançamento de esgotos do campus

      Urgência 2.500.000,00 31/12/2017 2.850.705,42
em lic/contr. 
de obra

LQ 2016 PUSP-LQ
 Reforma da Casa do Estudante Universitário 
"CEU" 

estratégico
Heranças vacantes 
R$ 1.716.339,03

31/10/2017 em obra

LQ 2017 PUSP-LQ
Primeira etapa de substituição das tubulações 
de alimentação de água do campus. (Setor 
Central)

Urgência SEF 31/12/2017 707.734,97
em lic/contr. 
de obra

LQ 2017 PUSP-LQ
Recuperação e reformulação da piscina da 
praça de esportes

Urgência
Unidade 
1785879,23

31/12/2017
em lic/contr. 
de obra

Repasse de recursos enviados para a Unidade. Inicio da obra 
em fevereiro de 2017.

Projetos concluídos da 1ª etapa e aprovados pela CETESB. 
Falta aprovação 2ª etapa (ETEs). Repasse de recursos da 
SEF para a 1ª etapa no dia 10/06/2016, valor R$ 933.291,56. 
Os valores para completar a 1ª etapa serão incluídos no 
exercício de 2017. em fase de homologação..

Item cancelado pela Unidade

Repasse de recursos em 16/01/17, no valor de R$707734,97. 
Em fase de homologação.

Em licitação pela PUSP-LQ. Abertura das propostas.

Recebimento Provisório em 23/9/16.

Página 39 de 39


