
A iniciar: 68

Concluído (Laudo / Parecer): 11

Concluído (Obra): 317

Concluído (Projeto e orçamento): 1

Concluído (Projeto pela PUSP-C): 2

Concluído (Projeto): 48

Concluído (Projeto) e parcialmente 

obras : 1

Em custos: 8

Em licitação por Unidade, 

Codage ou Prefeitura: 6

Em Licitação/Contrato obra: 10

Em Licitação/Contrato projeto: 1

Em obra: 38

Em obra / Contrato em rescisão: 1

Em obra FUSP: 1

Em obra por Unidade ou Prefeitura: 1

Em projeto: 84

Em projeto pela PUSP-C: 1

Em projeto pela Unidade ou Prefeitura: 10
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TOTAL DE SOLICITAÇÕES: 609
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Campus Ano Unidade Acrópole Solicitação/Intervenção Obs Classificação

 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou 

repasses 

 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

BA 2014 FOB
Conclusão das obras do Bloco Didático III  

do curso de Fonoaudiologia
                            -               1.619.086,33 Início setembro de 2013 término maio de 2014

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

BA 2014 FOB

Programa de educação Tutorial. Reforma 

da área integrada ao Bloco de Apoio 

Odontológico 

                            -                  135.000,00 Início outubro 2013 e término maio 2014
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

BA 2014 FOB Reforma do depto. de radiologia                             -                  114.500,00 Início outubro 2013 e término maio 2014
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

BA 2014 FOB Biblioteca - Reforma interna                             -                  557.639,35 Início Dezembro de 2013, término abril 2014
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

BA 2015 FOB Reforma das Clínicas De Fonoaudiologia                                              -   890.148,53

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 , valor R$164.699,30. Repassado R$22397,83 

para Termo aditivo em 26/04/17 e R$44983,49 em 02/03/17. Finalizada em outubro 2017

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

BA 2016 FOB
Construção Centro Integrado de Pesquisas 

- CIP II
                            -   1.425.358,91

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. Repassado R$48142,16 para aditivo 

no contrato em 28/03/17. Repasse de R$56114,83 para aditivo em 28/08/17. Previsão de 

término dezembro 2017 Repasse de R$56458,50 para atender aditamento de serviços em 

07/11/17.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

BA 2016 FOB
Troca da Cobertura da Área de Espera das 

Clínicas de graduação
                            -   347.537,01 Início maio 2016 e término agosto 2016

Concluído 

(Obra)

BA 2017 FOB

Ampliação do prédio da Esterilização - 

(reforma para instalação de Expurgo para 

a Clínica de Odontologia)

                            -   Unidade                259.402,47 Para atendimento legislação e normas vigentes. Licitação pela Unidade concluída. Em obra.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

BA 2018 FOB

Projeto e obra Área de Espera Pacientes 

das Clínicas Odontológicas (Substituição 

de piso, instalações elétricas e hidráulicas

1.001.464,88 Repasse de recursos em março de 2021, no valor de R$1.001.464,88.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

BA 2018 HRAC

Projeto e Construção de linha de vida e 

dispositivos de ancoragem para trabalho 

em altura

            580.000,00 
A confirmar se esse edifício do hospital 

continua fazendo parte da Universidade.
Para atender NR 35 e SESMT

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

BA 2015 PUSP-B
Reforma do Complexo Esportivo - área 

interna e externa
                            -                  770.656,25 

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. Contrato rescindido, obra paralisada. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

BA 2019 PUSP-B Perfuração de um novo poço artesiano Urgência                             -                  674.260,16 Conforme informado pela PUSP-B, os valores já foram repassados pela Reitoria/Codage. 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

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

do Campus. 1a. Etapa
Notificação MP                             -   395.000,00

Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já 

aprovados. 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 em julho de 

2017 de  R$395.000,00

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

BA 2016 PUSP-B
Execução de muro de arrimo e cerca de 

divisa no Campus de Bauru - USP
Urgência                             -                    97.396,98 Repasse de verba realizado no dia 28/01/16.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

BA 2016 PUSP-B Rede externa de hidrantes do Campus. Notificação MP                             -   160.396,10 1ª Prioridade em 2016. Em licitação na PUSP-B. Término previsto novembro de 2017
Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

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

do Campus. 2a., 3a. E 4a. Etapas a. Etapa
Notificação MP             472.475,91 606.434,09

Item incluído no plano de obras para atender ação do Ministério Público. Projetos já 

aprovados. O cronograma de investimentos prevê obras para os próximos anos total R$ 

1.078.910,00 =  2017: 395.698,00 (já repassados);  Repasse de verba R$210.736,09 em 

agosto de 2019.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

não priorizado 

pois é 

considerado pela 

unidade como 

item em 

atendimento

BA 2018 PUSP-B

Infraestrutura Elétrica: Adequação da 

Subestação SE/FOB; substituição da rede 

média tensão do campus; Instalação 

sistema  iluminação pública do campus

Urgência             340.000,00 340.000,00
Adequação ás normas vigentes. Melhoria das condições de segurança aos frequentadores 

do campus. Repasse de verba no valor de R$340.000,00 em 31/07/2019 = 50%.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

FC 2016 FMVZ/FC Reforma rede elétrica VPS Pirassununga Urgência                             -   160.000,00 1a. Prioridade da unidade para 2016. 
Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

FC 2016 FZEA Reforma de instalações elétricas ZAZ Urgência                             -   1.222.405,93
1a. Prioridade encaminhada em janeiro 2016 . Repasse de recursos efetivado em 

30/08/18, valor de R$1.222.405,93.

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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Situação
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unidade

FC 2018 FZEA

Reforço estrutural da cobertura do Bloco 

da Unidade Didática, Clínico Hospitalar - 

UDCH/MV

Urgência                             -   599.000,00
1a. Prioridade de 2018. Devido a situação de risco e possibilidade de colapso da cobertura. 

Repassados em 18/06/18, R$ 599.000,00

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

FC 2014 FZEA
Construção dos Laboratórios Didáticos do 

Curso de Medicina Veterinária
                            -               3.705.352,79 Início em março de 2013 e término em janeiro 2015

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

FC 2014 FZEA
Complementação do Bloco Administrativo 

do Curso de Engenharia de Biossistemas
                            -               1.999.860,20 Inicio das obras setembro de 2013 e conclusão em janeiro de 2015

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

FC 2014 FZEA

Instalação de sistema de ar condicionado 

no Bloco Didático do Curso de Engenharia 

de Biossistemas

                            -                  247.432,99 Inicio das obras janeiro 2014 término abril 2014
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

FC 2014 FZEA
Reforma e ampliação do Bloco Didático de 

Ciências Básicas
                            -                  982.223,90 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

FC 2015 FZEA

Ampliação e reforma do Laboratório de 

Aquicultura (construção dos viveiros de 

peixes)

                            -   Outros                165.985,82 
Repasse no valor de R$  165985,82 realizado para execução da reforma e construção dos 

viveiros. A ampliação foi executada com verba FINEP de R$ 235.072,16.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

FC 2015 FZEA Reforma da sala do Serviço de Graduação. Inclusão                             -   

Recursos 

remanescente

s do 

Laboratório 

de 

Aquicultura

                 58.477,28 
Repasse no valor de R$ 58.447,28 realizado, utilizando recursos remanescentes do 

Laboratório de Aquicultura.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

FC 2016 FZEA
Construção do laboratório de Eficiência 

Energática e Simulação de Processos
                            -   367.188,90 Inicio maio de 2016 e conclusão fevereiro de 2017

Concluído 

(Obra)

FC 2016 FZEA Substituição da rede de  esgotos da ZAS Urgência                231.167,81 
3ª Prioridade encaminhada em janeiro de 2016. Repasse realizado em 23/07/2019, valor 

R$231.167,81.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

FC 2016 FZEA

Adequação do sitema de segurança e 

combate a incêndio da Unidade Didática, 

Clínico Hospitalar - UDCH/MV. Bloco 

Didático, Engenharia de Biossistemas, 

Biblioteca, Engenharia de Alimentos. 

Urgência                461.010,55 

A Unidade solicitou para passar como 1ª prioridade devido a ação do MP.. Repasse de 

recursos no valor de R$270.917,70, incluindo demais edifícios da FZEA em 22/05/19. 

Repasse de recursos para obtenção de AVCB do prédio de Engenharia de Alimentos no 

valor de R$190.092,85.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

FC 2019 FZEA

Projeto executivo para expansão do 

Departamento de Engenharia de 

Alimentos - ZEA 2

Estratégico                153.342,71 
O pedido foi analisado na reunião do Conselho de 01/10/2019, e foi deslocado para o 1º 

Grupo - prioritário para a Unidade. Solicitado repasse de recursos para o projeto.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

FC 2015 PUSP-FC
Permanência estudantil (Reformas em 

alojamentos estudantis)
                            -   

Heranças 

Vacantes
               514.996,94 Repasse dos valores da comissão de Heranças Vacantes foi para a PUSP-LQ

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

FC 2015 PUSP-FC Reforma do laticínio                             -   Unidade                151.176,42 Inicio dezembro de 2014 e término em julho de 2015
Concluído 

(Obra)

FC 2015 PUSP-FC Área de esportes - 1 Quadra de tênis                             -                  136.848,42 

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).

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

FC 2015 PUSP-FC Área de esportes - Pista de Atletismo                             -                  289.205,95 
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. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

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

reservatórios)
                            -                  733.186,65 

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. Repassado 

R$163820,71 para cobertura do reservatório e alambrado na ETA. 19/04/17.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

FC 2015 PUSP-FC
Recapeamento e ampliação do viário na 

entrada do Campus
Urgência                             -                  300.180,17 Repasse realizado para Unidade no dia 15/9/15. A obra foi contratada pela Unidade.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

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

empreendimento. 

Alteração de 

prioridade
                            -                    21.145,00 

Mudança de prioridade (levantamento planialtimétrico, sondagens e terraplanagem para 

pavimentação) Repasse realizado em 13/8/2015 contratado pela PUSP-FC.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

FC 2016 PUSP-FC Construção do Vestiários do CEFER                             -                  263.830,77 Inicio janeiro de 2016 término agosto 2016
Concluído 

(Obra)

FC 2016 PUSP-FC

Asfaltamento de vias no Campus. Bolsão 

de acesso e estacionamento do Bloco 

Didático Clínico Hospitalar-Hospital 

Veterinário 

Urgência                             -                  831.991,35 Repasse de verba efetuado no dia 2/6/2016. Contratado pela PUSP-FC

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)
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FC 2016 PUSP-FC Cabine elétrica Urgência                             -                  382.213,13 Contratado pela PUSP-FC. Início em dezembro de 2016 término em junho de 2017

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

FC 2017 PUSP-FC
Implantação de sistema de tratamento de 

esgoto
Urgência             1.930.000,00 

Obra em três etapas; prioridae etapa 1: rede e ETE. Rede: 1: R$ 195.537,67 + RET 1 R$c 

1.675.000,00. Assumem o custo do Projeto. Valor total previsto de 5.745.000,00. Repasse 

de recursos realizado em 31/07/2019, valor R$1.930.000,00.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade  

(reunião SEF)

FC 2019 PUSP-FC
Iluminação das dependências do Centro 

de Práticas Esportivas do Campus.
Estratégico                             -                  295.687,75 

A Unidade alega que é necessário para propiciar práticas esportivas no período noturno. 

Repasse de recursos realizado em 23/07/2019

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

FC 2019 PUSP-FC
Pavimentação e Bolsões de 

Estacionamento. Fases 1 e 3
Estratégico                             -                  534.265,31 

Verifica-se a necessidade de pavimentação de vias e novos bolsões devido ao aumento de 

alunos e  expansão dos cursos. Repasse de recursos realizado em 23/07/2019

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

FC 2019 PUSP-FC

Construção de 8 barramentos e 3 

travessias (interferências nos recursos 

hídricos) no campus: Etapa 1 Projeto do 

barramento Agupé

Urgência 755.899,53

Solicitado repasse de recursos para projetos. Repasse de recursos para barramento do 

córrego tijuco preto no valor de R$225.343,11. Repasse de recursos para barramento 

Aguapé. R$530.556,42.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade

FC 2017 PUSP-FC

Adequação do sistema de combate a 

incêndio nas alas das moradias e demais 

áreas do Prédio Central

Urgência 196.413,31

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. A Unidade 

solicitou recursos complementares no valor 

de R$196.413,31 devido a adequações 

solicitadas pelo corpo de Bombeiros.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade

FC 2021 PUSP-FC
Construção de Novo galpão para recepção 

de grãos.
Estratégico             251.493,92 

A unidade solicita verba para melhorias do 

setor de fábrica de rações.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

FC 2021 PUSP-FC Expansão da ciclovia do Campus Estratégico             409.477,00 

A Unidade solicita verba para completar as 4 

etapas da ciclovia do campus num total de 

5.000,00 m

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

LO 2014 EEL

Construção da 2ª. etapa do Conjunto de 

Convivência do Campus da Escola de 

Engenharia de Lorena

                         -               4.037.103,37 
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LO 2014 EEL

Construção do Restaurante e Conjunto de 

Vivência do Campus II da Engenharia de 

Lorena

                         -               2.745.732,11 
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LO 2015 EEL
Manutenção de cabine elétrica no 

Campus 1
Urgência                             -                    25.000,00 

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

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LO 2015 EEL
Recurso para execução das Instalações 

elétricas do conj. Laboratorial
                            -                  175.000,00 Repasse de recursos realizado no dia 31/03/2015, obra concluída.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LO 2017 EEL Instalação de poço artesiano - Área II                             -                    66.000,00 

Necessário para o funcionamento da área 2. Em andamento obtenção de orçamentos. Foi 

solicitado e está em elaboração estudo do CEPAS - IGc. Pregão realizado 12/2018 com 

sucesso 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

3a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

LO 2018 EEL
Construção de dois depósitos de 

reagentes nas áreas I e II
                            -   Unidade

Projeto verificado e aprovado pela o Eng. Marco Antonio-SEF. Obra em fase de final de 

execução

Concluído 

(Obra)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

LO 2016 EEL

Demolição de escada de alvenaria e 

execução de escada metálica no Prédio do 

LOT- Deptº de Biotecnologia

Urgência                             -                    30.948,02 
Repasse de verba realizado pela SEF em 01/09/16, no valor de  R$ 30.948,02 exercício de 

2016. Feita nova licitação pela Unidade.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LO 2018 EEL
Obtenção de AVCB nos Prédios do 

Campus - Área 1 e Área 2
Notificação MP         2.000.000,00 

Devido a notificação da Prefeitura de Lorena e Ministério Público deverá ser providenciado 

os projetos e obras para prevenção contra incêndio e obtenção do AVCB.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade

LO 2017 EEL x Reforma e Ampliação do Auditorio da EEL Notificação MP 1.720.148,67 Obra em andamento previsão de término em 14/07/2021.
Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em obra

Prioridade 

Unidade

LO 2017 EEL x
Reforma de 3 laboratórios (para o curso 

de Engenharia Ambiental)
Estratégico             530.000,00 

Necessário para o curso de graduação de engenharia ambiental. Vai utilizar área 

atualmente ocupada por outro laboratório. A unidade pretende utilizar recursos próprios 

(R$ 182.000,00) para o início da intervenção. Foram enviados 5 orçamentos de partes da 

obra em 3/5/2021. Projeto ainda não verificado nessa data.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou 

repasses 

 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

LO 2020 EEL
Reforma da cobertura da Biblioteca 

Central
Urgência             500.000,00 

Foram detectados problemas estruturais na 

cobertura pela SEF (risco de desabamento 

do forro, podendo alcançar o restante da 

estrutura da cobertura)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

solicitações 

novas das 

Unidades

LO 2018 SPPU / EEL
Reforma para construção de Base da 

Guarda Universitária do Campus Lorena
Estratégico                114.555,52 

Projeto executivo encaminhado pela unidade (Interarq) a ser verificado pela SEF após 

aprovação da inclusão 2018. Projeto aprovado pela SEF em 18/12/2018. Verba da SPPU

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Sem Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

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)

                            -                  584.000,00 

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.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2015 CENA

Reforma de Estufa da Divisão de 

Produtividade Agroindustrial e Alimentos - 

DVPROD

                            -   Unidade
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2015 CENA
Ampliação do Laboratorio de Isótopos 

Estaveis (15N)
                            -   Unidade 115.070,27

Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2015 CENA
Reforma do Laboratório de 

Geoprocessamento da DVECO
                            -   Unidade 30.000,00

Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2015 CENA
Reforma do Laboratório e Ampliação 

Laboratório no. 15
                            -   Unidade 174.486,67

Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2015 CENA Irradiador Multipropósito do CENA/USP.                             -   Unidade 149.280,87
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2015 CENA

Projeto Geotécnico, Geológico e Sísmico 

do Irradiador Multipropósito do 

CENA/USP.

                            -   Unidade 56.850,25
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2016 CENA Linha de vida no Prédio 2                             -   Unidade 95.500,00
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2016 CENA
Reformas diversas em Laboratórios e 

Áreas Administrativas do CENA (2ª Etapa)
                            -   Unidade 135.000,00

Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2016 CENA Pavimentação e Arruamento                             -   Unidade 98.313,60
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2016 CENA Central de Produção de água desionizada                             -   Unidade 113.017,77
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2017 CENA

Construção de área de vivência (deck) e 

nova cobertura de fronte ao prédio da 

Central de Aulas do CENA/USP, 

adequações e acessibilidade.

                            -   Unidade 57.927,26
Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2017 CENA
Execução de reforma do Biotério do 

CENA/USP.
                            -   51.918,10

Concluído 

(Obra)

Incluídos por 

solicitação da 

Unidade.

LQ 2018 CENA

Construção do Pavilhão de Pesquisa 

contemplando Radioisótopos (Centro 

Satélite da UNESCO e Central 

Multiusuário (3.560,00m2 - 725,21m2)

Estratégico         2.500.000,00 Unidade

 A Unidade solicita reforço de verba de R$2,5 

milhões para completar os recursos 

necessários. Previstos originalmente R$1 

milhão.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

LQ 2018 CENA
Projeto e obras para AVCB prédios do 

CENA
Urgência 2.200.000,00

Para atender solicitações do Exército e Polícia Civil. As Unidades estão tendo problemas 

para obter autorizações de compra de produtos químicos , por falta de sistema de 

proteção contra incêndios . Foi solicitado repasse de recursos totais em 20/02/19. R$ 

1.500.000,00 repassados em 28/02/2019. A  Unidade solicitou repasse de recursos  

complementares no valor de  R$700.000,00 para poder completar as obras para AVCB em 

todos os Prédios.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

LQ 2015 ESALQ
Ampliação e Adequação do Pavilhão de 

Economia e Sociologia 
                            -   

 FEALQ  

1.029.000,00  

ESALQ 

445.726,43

1.386.816,91
1a. Etapa  Concluida (fundações,estrutura). 2ª Etapa concluida (alvenarias, contra marcos 

e  e revestimentos externos) . 3ª etapa - esquadrias (a licitar).

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2015 ESALQ

Reformas e Adequações do Antigo 

Abatedouro de Frangos para abrigar o 

Laboratório de Forragens e Pastagens

                            -   Unidade                605.077,86 
Ordem de início no  dia 14/06/16. Aditado serviços de reforços estruturais e alvenarias. 

Término abril 2017

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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LQ 2015 ESALQ

Reformas, Adequações e Ampliação das 

Instalações e Vestiário junto à área de 

pastagens da Zootecnia

                            -   Unidade                104.116,91 
Repasse efetuado de R$ 98.000,00 pela SEF, o restante dos recursos serão da Unidade. 

Ordem de início dia 27/10/16 término março 2017  

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2015 ESALQ

Ampliação do Laboratório de Silvicultura e 

Hidrologia da Estação Experimental de 

Itatinga - LCF.

Alteração de 

prioridade
                            -   Unidade                161.870,76 

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

dezembro 2016 término em julho 2017

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2015 ESALQ
Implantação de Instalações para Manejo 

de Abelhas
                            -   Unidade Concluído

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2015 ESALQ

Reforma da Cobertura e Auditório do 

Pavilhão de Mecânica e Máquinas 

Agricolas - LEB. Maracanã do Depto de 

Engenharia de Biossistemas 

Alteração de 

prioridade
                            -               1.147.983,78 

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. Concluido 

em agosto 2017

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2015 ESALQ

Construção da casa de caldeira e vapor 

junto ao Pavilhão Agroindustrial e 

Nutrição 1.

Alteração de 

prioridade
                            -   Unidade

Mudança de prioridade (conclusão do laboratório de Química, Celulose e Energia com 

projeto concluido). 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

LQ 2016 ESALQ
Centro de Estudos em Nutrigenômica- 

Fazenda Areão
                            -   Unidade 194.468,93 Início julho 2016. término fevereiro 2017

Concluído 

(Obra)

LQ 2016 ESALQ
Reforma do Estábulo para confinamento 

de gado
                            -   Unidade 208.881,82 início junho 2016 término novembro 2016

Concluído 

(Obra)

LQ 2016 ESALQ

Projeto de adequação interna para 

acessibilidade do Pavilhão de Ciências 

Humanas

                            -   
Concluído 

(Obra)

LQ 2018 ESALQ

Reforma do Pavilhão de Mecânica e 

Máquinas Agricolas - LEB. Maracanã 

(Auditório). 2a. Etapa do Depto de 

Engenharia de Biossistemas

Estratégico                             -   2.437.086,36

Para conclusão de obra inacabada necessária à graduação. Projeto em fase de conclusão. 

Deverá ser submetido ao conselho de obras (portaria Reitoria 221). Repasse de recursos 

no valor de R$1.126.450,77 em 17/09/18 = 50%.. Solicitado repasse de recursos no valor 

de R$1.310.635,59 em 18/07/2019.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

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 (concluida) e Gerador.

Estratégico                             -   Gov. Estado                794.275,59 

Definiu-se pela compra da cabine de energia que está concluída, repasse de recursos SEF 

no valor de R$ 794.275,59 realizado no dia 19/01/17.  Valor de R$ 4.399.310,94 para as 

obras, liberados pelo Governo do Estado. Concluido cabine de energia

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra
Prioridade 

Unidade

LQ 2015 ESALQ
Reformas e Adequações junto ao Pavilhão 

de Ciências Humanas e de Engenharia
Estratégico                             -   Unidade                                 -   

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. Pavilhão de Ciências Humanas concluído.Valor 

contratado 441.792,83.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra
Prioridade  

Unidade

LQ 2015 ESALQ
Reforma e ampliação do Laboratório de 

Biologia Molecular do Deptº de Genética.
Estratégico                             -   Gov. Estado             1.959.222,70  Recursos do Governo do Estado referentes ao convênio de Bionergia liberados. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra
Prioridade  

Unidade

LQ 2018 ESALQ

Projeto e obra de adequação interna e 

externa para acessibilidade de todos os 

Prédios da ESALQ.

Estratégico         1.633.000,00 
Encontra-se em projeto várias intervenções para atender a acessibilidade nos prédios da 

ESALQ.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

Unidade

LQ 2015 PUSP-LQ
Execução de Cobertura Metálica para 

posto de combustível do Campus
                            -   Unidade Recebimento Provisório em 23/9/16.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

LQ 2015 PUSP-LQ
Reforma das calçadas e guias entorno da 

Biblioteca
                            -   Unidade 309.783,14 Início outubro 2016 e término fevereiro 2017

Concluído 

(Obra)

LQ 2016 PUSP-LQ
 Reforma da Casa do Estudante 

Universitário "CEU" 
Estratégico                             -   

Heranças 

Vacantes
1.335.859,67 Repasse de recursos enviados para a Unidade. Inicio da obra em fevereiro de 2017.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

LQ 2016 PUSP-LQ

Substituição dos sistemas de coleta, 

tratamento e lançamento de esgotos do 

campus - 1ª Etapa

Urgência                             -   1.857.312,32

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 foram repassados em 26/06/17 no valor de 

R$269928,53 e  repassados recursos no valor de R$654.092,23 em 23/03/2018.  (1a. Etapa 

2015/2017). Houve um saldo de R$425.384,11 que a unidade solicitou para ser utilizado 

no item referente a substituição das tubulações de água do Campus - 2ª Etapa.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

LQ 2017 PUSP-LQ

Primeira etapa de substituição das 

tubulações de alimentação de água do 

campus. (Setor Central)

Urgência                             -   707.734,97 Repasse de recursos em 16/01/17, no valor de R$707.734,97. Em contratação.
Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

LQ 2016 PUSP-LQ

Substituição dos sistemas de coleta, 

tratamento e lançamento de esgotos do 

campus - 2ª Etapa

Urgência 2.753.843,30

A Unidade solicitou os recursos para a 2ª etapa. (ETEs)  valor R$2.753.843,30 repassados 

em 22/08/2019. O saldo remanescente do remanejamento de verba, no valor de 

427945,56, será alocado para o item do sistema de alimentação de água 2ª etapa.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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LQ 2018 PUSP-LQ

Execução de redes de abastecimento e 

reservatório para sistema de proteçao 

contra incêndio (1ª etapa)

Urgência             1.077.823,82 

Necessário para obtenção de AVCB do Campus, notificações do Exército e Policia Civil. As 

Unidades estão enfrentando problemas em obter autorizações para compra de produtos 

químicos, por falta do sistema de proteção contra incêndio. (Dividido em 4 etapas) 

Previsão de 4.500.000,00. A Unidade pleiteia transferirr 400.000,00 para o sistema de água 

- 2ª etapa, alegando que as tubulaçõpes serã interligadas..Repasse de recursos realizado 

em 15/10/2019.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

3a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

LQ 2019 PUSP-LQ

Substituição das tubulações de 

alimentação de água do campus - 3ª 

etapa. Redes de água e infraestrutura 

para redes de informática.

Urgência         4.000.000,00 

Solicitação da Unidade para completar as 

tubulaçõe de água e TI. Verba pode ser 

framentada em etapas (adotado 30% para 

2021).

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

LQ 2015 PUSP-LQ

Desassoreamento da Lagoa de Captação e 

Lagoa e Barramento do Monte Olimpo 

visando recuperação da capacidade de 

fornecimento de água. 

Urgência         1.700.000,00 

Contratado projetos para licenciamento na 

CETESB. Aprovação junto ao DAEE em 

andamento. Problema de descarte de solo 

sendo analisado pela CETESB. Recursos 

foram alocados para 2021. A Unidade 

solicita reforço de verba de R$700 mil para 

completar os recursos necessários. Previstos 

originalmente R$1 milhão.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (reunião  

de 4/6)

RP 2016 EEFERP
Construção de uma quadra de esportes 

coberta 

Alteração de 

prioridade
                            -                  737.794,27 

Repasse realizado para a Unidade no dia 1/6/16 valor R$ 737.794,27. O valor restante (R$ 

185.188,56)será com verba da Unidade, a ser empenhado após a licitação. Em obras

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2018 EEFERP

Construção de pista de atletismo 

(laboratório didático / sala de aula para 

segunda etapa) 

Estratégico         3.000.000,00 

Desenvolver projeto de acordo com estudo contido no proc. 13.1.756.82.7. Dia 20/02/20 a 

Direção da Unidade apresentou ao Superintendente estudo relacionando a construção da 

pista com a de um novo Bloco (Bloco 3), por ora aqui não incluso. Solicitou verba à Reitoria 

para a contratação de ambos os projetos (valores de R$112.253,61 e R$ 266.040,14, 

respectivamente). Forneceu as estimativas de custo de construção para R$ 3 milhões e R$ 

7 milhões (pista e Bloco 3). Mencionou solicitação de verba à Reitoria para a reforma de 

bloco existente para a instalação do biotério, ora instalado em uma casa isolada do 

campus (valor R$ 200 mil).

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2015 EERP
Construção de 2ª etapa do Bloco de 

Laboratórios
Estratégico                             -   1.459.125,58

Projeto concluído, Plano 2015 previa R$ 300.000,00 . Recursos da SEF para o exercício de 

2017 - R$ 1.411.411,08. Licitação SEF. Contrato assinado, Inicio dia 15/05/2017.

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 EERP
Reforma dos telhados da casa 17 e casa 5. 

(desmembrado do item abaixo)
Urgência                             -                    71.462,14 

Repasse efetuado para a unidade no valor de R$ 62.514,33 referente aos telhados.Foi 

necessário aditamento de serviços no valor de R$ 8.947,81 repassados no dia 11/10/16.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 EERP

Reforma casa 5  (Centro educativo em 

gerontologia)  da Rua Prof. Pedreira de 

Freitas.  

Urgência                             -   188.041,83

Repasse será realizado pela SEF. Documentação pronta para licitação.  Unidade vai licitar. 

Repasse para o exercício de 2017 de R$120.885,56 feito em 14/07/17. Repasse de 

R$43890,00, em 16/11/17 para atender aditamento de serviços.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2018 EERP

Instalação de elevador para macas e 

equipamentos de grande porte no Bloco 

de Laboratórios.

193.948,55 Será solicitado a verba pela Unidade. Repasse realizado em  2019
Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2015 FCFRP Reforma de 02 elevadores do Bloco S Urgência                             -                  166.000,00 Contrato SEF

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2015 FCFRP
Readequação dos Anfiteatros I e II para a 

graduação (ampliação e acessibilidade).

Alteração de 

prioridade
                            -   Outros  668.072.14 

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.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2015 FCFRP Ampliação Bloco J                             -   Unidade Contrato unidade de setembro 2015 a julho 2016
Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2015 FCFRP
Reforma lab. De Tecnologia Farmacêutica 

e Toxinologia do Bloco N
                            -   Unidade Contrato unidade de agosto 2015 a julho 2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2015 FCFRP
Reforma do Bloco H para abrigar área 

acadêmica
                            -   Unidade

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FCFRP

Projeto e obra de reforma para 

adequação do Anfiteatro V e telhado da 

passarela

                            -                  251.488,92 

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 conclusão em julho de 

2017

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FCFRP
Reforma térreo Bloco S para instalação de 

laboratório e sala de freezers
                            -   Unidade

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FCFRP
Reforma Diretoria, sala ade reuniões , 

copa e refeitório Blocos A e B
                            -   Unidade

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2017 FCFRP
Projeto e reforma do Laboratório de 

Bioquímica.

Alteração de 

prioridade
                            -                  226.062,02 

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.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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RP 2017 FCFRP Acessibilidade Bloco B                             -   176.357,04
repasse de verbas em julho de 2017 de R$ 198.248,35. Abertura dos envelopes 15/02/17. 

Contrato assinado.

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2017 FCFRP
Construção parque de containers do 

Bloco S
                            -   Unidade 150.683,92

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2017 FCFRP

Reforma laboratório didático de 

Bioquímica do Bloco M e reforma do 

banheiro do Bloco A

                            -   Unidade
Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2021 FCFRP Reforma das fachadas do Bloco M Urgência             398.662,66 

A unidade solicita verba para a reforma das 

fachadas cujos revestimentos estão 

soltando, podendo ocorrer risco de 

acidentes. A CIPA está solicitando 

providências da FCFRP.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

RP 2019 FCFRP
Instalação de sistema de ancoragem 

(linha de vida) nos prédios da FCFRP
Urgência                626.308,63 

Os projetos fora feitos pela DVEF/RP. A Unidade não dispõe de recursos. Solicitado repasse 

de recursos.

Aprovação Conselho em 

01.10.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Projeto)

RP 2018 FCFRP
Criação de área nova para novas 

atividades pedagógicas da graduação
Estratégico         2.160.876,05 62.388,16

Repasse de verba no valor de R$62.388,16 em 06/08/2019, para viabilizar contratação do 

projeto executivo.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2015 FDRP

Reforma e readequação da Casa 04 na 

Rua dos Bambus para Escritório de prática 

jurídica

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

596.461,72. Verba já enviada

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FDRP
Projeto e construção de nova Subestação 

de Energia Elétrica.
Urgência                             -   501.151,21

Projeto contratado pela FDRP, com repasse da SEF no valor de R$ 11.250,00. Encontra-se 

concluido, análisado e aprovado pela  DVER-RP. Valor repassado em julho de 2017  R$ 

501.151,21

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2016 FEARP Construção de área para terceirizados             600.000,00 

1a. Prioridade da unidade. Anteprojeto feito pelo DVER-RP em 24/11, na Unidade para 

aprovação no CTA. Aguardando definição da unidade. (Acrópole aberto mas sem 

destinatário, em 6/5/2021, aguardando ação da Unidade para se dar sequência.)

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
Prioridade 

Unidade

RP 2018 FEARP
Projeto executivo e obra de acessibilidade 

para todas as edificações
            300.000,00 

Proc.15.1.1342.81.5. (Acrópole aberto mas sem destinatário, em 6/5/2021, aguardando 

ação da Unidade para se dar sequência.)

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2019 FEARP
Substituição do sistema de climatização 

do 2º pavimento do Bloco C2
            300.000,00 

A Unidade solicita estudo para substituir o 

sistema existente tipo VRF por aparelhos 

individuais para cada sala tipo Split. (Em 

6/5/2021, aguardando formalização de ação 

pela SVPENG)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

RP 2021 FEARP
Sistemas de ancoragem nos Edifícios da 

Unidade
Urgência             300.000,00 

A Unidade solicita verba para segurança dos 

edifícios, na realização de trabalhos em 

altura.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

RP 2015 FFCLRP
Complementação do Bloco IBM 1 - Exatas. 

Mudança de meta pela unidade

Alteração de 

prioridade
                            -   Unidade                265.712,02 Substituição de Prioridade (Projeto completo Bloco Didático Biologia). 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FFCLRP

Fornecimento e instalação de 03 

elevadores de passageiros para os Blocos 

09, 09-A e 10 do Departamento de 

Química.

                            -   287.754,88 Recursos repassados pela SEF em 23/05/2018 no valor de R$287.754,88.
Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FFCLRP Instalação de Transformador Urgência                             -   Outros                  84.604,00 
Para atendimento das demandas do Bloco Didático, TI, oficinas da PUSP-RP. Obra 

contratada pela FUSP. Aguardando CPFL fazer a ligação.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FFCLRP
Reforma estrutural do laboratorio de 

Biologia molecular de Plantas
Urgência                             -                    48.532,24 Repasse realizado em 1/6/2016.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2018 FFCLRP Expansão do Bloco 16 - Centro Didático Estratégico                             -   1.943.641,02

Projetos concluídos. A Unidade não tem verba para dar em contrapartida. Será 

encaminhado para a SEF alteração de prioridade referente ao ofício SEF 178/17. A unidade 

está solicitando antecipação dos recursos para 2019. Antecipação do recurso para 2019-2 

aprovada na reunião do Conselho de 10.06.2019. Recursos repassados em 03/07/2019.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2019 FFCLRP
Reforço de Fundação do Bloco 06 - 

Departamento de Psicologia.
Urgência                479.042,69 

Projeto elaborado pela DVEF/RP. A Unidade informa que existem muitas trincas no Prédio. 

Não dispõe de recursos.Solicitado repasse de recurso

Aprovação Conselho em 

01.10.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

RP 2014 FMRP
Construção da 2a. Etapa do Prédio da 

Saúde Mental
                            -               2.271.447,06 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2015 FMRP Elevador Virologia                             -   Unidade 189.075,72 Projeto concluído, encaminhado para licitação na Unidade. Em assinatura do contrato.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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RP 2015 FMRP Quadra Fisio TO                             -   1.144.000,00
Serão necessários recursos adicionais para viabilizar obra. Projeto executivo concluído. 

Licitação pela SEF. Abertura envelopes 02 dia 02/02/17. Ordem de início em 10/7/2017

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

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

Saúde Mental
                            -   Unidade

Recursos encaminhados pela Unidade para licitação pela SEF. Ordem de início 1/6/2017. 

Recursos encaminhados pela Unidade: R$ 1.877.666,54

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade  

Unidade

RP 2018 FMRP

Reparo Geral dos corredores internos e 

toda área externa e pátios do Prédio 

Central e Instalação de corrimãos 

metálicos e de madeira.

Estratégico                             -               1.106.322,46 
1ª Prioridade colocada pela Unidade para 2018. Parte dos recursos serão utilizados para 

obras de acessibilidade. Repasse dos recursos 100% no dia 01/10/18.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2016 FMRP

Reforma do pavimento térreo do Prédio 

FISIO TO - Departamento de Ciências da 

Saúde

Estratégico             500.000,00             1.000.000,00 

Obra estimada em R$3.000.000,00. A unidade vai entrar com contrapartida de 50%. 

Projeto contratado pela Unidade com previsão de término em dezembro de 2018. 

Recursos no valor de R$1.000.000,00, repassados em 23/10/2019. Reserva de saldo de R$ 

500 mil.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2016 FORP Reforma para acessibilidade no Bloco M                             -   1.546.758,15

A Unidade está verificando verba para a obra. Foi repassado R$360.279,04 no dia 

31/08/17, referente ao exercício de 2017. Existe acordo com a Prefeitura de Ribeirão Preto 

que deverá arcar com parte dos recursos. Repasse de R$1.186.479,11 em 29/01/2018, 

exercício 2018.

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2019 FORP
Construção de Muro de Arrimo na área 

externa lateral do Bloco Q.
Urgência                  49.819,37 

Projeto elaborado pela DVEF/RP, área com forte infiltração.. A unidade solicita repasse dos 

recursos.

Aprovação Conselho em 

01.10.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

RP 2015 FORP

Construção da Estação de Tratamento de 

Efluentes em Formaldeído, no Depto. de 

Morfologia, Fisiologia e Patologia Básica

                            -                    55.000,00 
Repasse realizado em 13/08/15.Projeto executivo concluído. Licitação pela Unidade. Em 

obra.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

RP 2015 FORP

Projeto e obra do sistema de proteção 

contra descargas Atmosféricas nos 

Edifícios da Unidade.

Urgência             400.000,00 25.500,00
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.

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2018 FORP

Construção de rampas para acessibilidade 

do Bloco M - Clínica de Pacientes 

Especiais

Urgência                             -                  299.148,37 

Rampas externas para acessibilidade do Bloco M em complementação a reforma interna 

que encontra-se em obra. Repasse de recursos no valor de R$271.284,51 em 14/01/2019. 

Recursos complementares no valor de R$27.863,86 em fevereiro de 2020.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra
Prioridade 

Unidade

RP 2018 FORP Reforma da cabine de medição da CPFL Urgência                             -                  492.403,03 
Processo 13.1.1515.58.0, de 11/12/2018. Valor repassado em 10/07/2019. A Unidade  

solicitou repasse de verba complementar no valor de R$170.070,71, já enviada.

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Em licitação 

por Unidade, 

Codage ou 

Prefeitura

Prioridade 

Unidade

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

IEA-RP.
Estratégico                             -                  216.042,44 

Repasse de verba realizado pela SEF no dia 23/6/16. Alguns materiais serão adquiridos 

com verba da FUSP

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

RP 2016 PUSP-RP
Proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA) - Restaurante Universitário
Urgência                             -   

1a. Prioridade encaminhada em Set de 2015. Revisando projeto para adequação das novas 

normas. Previsão para o projeto em abril/17.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2017 PUSP-RP
Reforma do antigo PAB do Banco do Brasil 

para instalação da ADUSP.
                            -   113.244,81

A ADUSP estava na edícula do restaurante dos docentes. Obra contratada, repasse de 

verba no valor de R$113.244,81 em 15/02/2018. Verba já enviada

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

Prioridade Pusp-

RP

RP 2017 PUSP-RP
Construção das quadras cobertas e 

vestiário do CEFER
                            -   2.021.360,86

Projeto concluído. Em licitação pela SEF. Abertura do envelope 02 no dia 16/02/17. 

Homologada em 23.03.17. Inicio da obra 20/06/2017.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

RP 2018 PUSP-RP

Projeto e obras de prevenção e combate a 

incêndios (AVCB e SPDA) das casas de 

hospedes - casas 8 e 9 da rua pedreira de 

Freitas 

Urgência                             -   na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2016 PUSP-RP

Proteção contra descargas atmosféricas 

(SPDA) e Reforma elétrica Parque 

aquático do CEFER

Urgência                             -                  220.032,55 

2a. Prioridade encaminhada em Set de 2015, revisando projeto para adequação das novas 

normas. Previsão para o projeto em abril/17. Recursos encaminhados em 11/01/2019 R$ 

220032,55

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2018 PUSP-RP

Execução das obras para prevenção e 

combate a incêndios (AVCB e SPDA) do 

prédio das oficinas e projeto de 

adequação e reforma da parte elétrica do 

prédio 

Urgência                             -   602.444,36
na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015. Repasse de 

recursos no valor de R$602.444,36 em 17/09/18..

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2015 PUSP-RP

Rede de combate a incêndios e proteção 

contra descargas atmosféricas - Biblioteca 

Central

                            -   Unidade                136.892,54 Finalização prevista para dez/2016.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)
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RP 2017 PUSP-RP
Projeto e Reforma para reativação do 

Restaurante dos Docentes.
                            -   642.371,95

A reforma será licitada antes da concessão do Restaurante. Em licitação pela PUSP-B, 

previsão para início da obra 15/06/2017.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

RP 2016 PUSP-RP

Reforma e impermeabilização dos 

reservatórios de água R1, R2 e R3. 

Tratamento e pintura do reservatório 

metálico R3 

Urgência                             -   495.512,02

Repasse de verba realizado pela SEF no valor de R$157.331,02 referente ao exercício de 

2016. Para o exercício de 2017 foi repassado o valor de R$ 338.181,00, em 21/02/17. 

contrato assinado, previsão para inicio das obras em julho/2017..

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

RP 2016 PUSP-RP Reforma do Espaço Cultural. Estratégico                             -   1.994.074,38

Repasse de recursos realizado no dia 25/08/16, no valor de R$340.532,23 exercício de 

2016, para oexrcício de 2017 Repasse efetuado no valor de R$1.897.730,19 no dia 

21/02/17. Em licitação pela PUSP-RP. Inicio da obra em 15/05/2017. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

RP 2017 PUSP-RP
Reforma do Bloco C - Academias do CEFER 

e estacionamento
Estratégico 2.800.277,86

Projeto do Bloco C concluido, encaminhado para a Unidade para licitação. Repasse de 

recursos 50% (R$1.375.163,74) em 01/10/18. Repasse de recursos de R$ 1.425.114,12 em 

24/04/2019

Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2021 PUSP-RP
Substituição da rede de esgotos na Rua 

das Paineiras e Clóvis Vieira.
Urgência             629.151,26 

A PUSP-RP solicita verba para melhoria das 

redes de esgotos que apresentam sérios 

problemas de entupimento.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

RP 2021 PUSP-RP
Construção e reforma de várias calçadas 

no Campus.
Notificação MP         1.287.092,69 

A PUSP-RP solicita verba para melhoria nas 

calçadas do Campus, para atender 

notificações referentes a acessibilidade.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

RP 2021 PUSP-RP

Construção de guarita de acesso, 

estacionamento e reforma de 3 quadras 

poliesportivas e 3 quadras de tenis.

Estratégico         2.034.648,51 

A PUSP-RP solicita verba para melhoria nos 

espaços de práticas esportivas e melhoria na 

acessibilidade.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

RP 2018 PUSP-RP
Reforma elétrica do Bloco B, reforma do 

Ginásio e entrada de energia do CEFER 
Urgência                             -                  971.855,82 

Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2017. Contratação do 

projeto recursos próprios.Solicitação inicial era de $400.000,00. Novo orçamento com 

ampliação do escopo é de R$ 971.855,82, solicita antecipação para 2019. Repasse de verba 

em 15/07/2019.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2018 PUSP-RP
SPDA do posto de combustível (tanque 

diesel para tratores)
Urgência               95.000,00 Na planilha encaminhada pela unidade a prioridade informada é de 2015

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2017 PUSP-RP Reforma dos Blocos do CREU Estratégico
Heranças 

Vacantes
1.763.678,76

Inicialmente reformar dois blocos A e B, Adm/Guarita e áreas comuns, com previsão para 

conclusão até final de 2017. Foram repassados os recursos totais R$ 1.739.583,18. Repasse 

complementar de R$24.095,58, em 15/02/18. A Unidade solicitou recursos 

complementares no valor de R$370.029,93, e foram orientados a obtê-los nas Heranças 

Vacantes.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016
Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2019 PUSP-RP
Bacias de contenção de águas pluviais na 

rotatória do Campus
Urgência                             -   600.747,10

A Unidade alega que a obra é necessária pois, a rotatória inunda nos periodos de grandes 

chuvas, passando a água por cima das vias, podendo ocasionar acidentes. A Unidade está 

solicitando repasse de recursos no valor de R$600.747,10. Valores repassados em 

29/05/2020.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em licitação 

por Unidade, 

Codage ou 

Prefeitura

Prioridade 

Unidade

RP 2018 PUSP-RP

Reforma da parte elétrica do prédio da 

administração da Prefeitura do campus e 

obtenção de AVCB

Urgência 886.139,86
A Unidade está solicitando repasse de verba no valor de R$761.493,27 + verba no valor de 

R$124.646,59 para o inicio de 2021. Verba repassadas em março 2021

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em licitação 

por Unidade, 

Codage ou 

Prefeitura

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

RP 2017 SGA-RP Reforma e Ampliação Casa 28 Estratégico             400.000,00 Projeto concluído. Encaminhado para a Unidade para continuidade. Aguardando verba.
Aprovação Conselho em 

12.04.2016 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Projeto)

Aguardando 

recurso para 

obra

SC 2015 CDCC
Adequação de acessibilidade no Prédio do 

Observatório Dietrich Schiel.
Notificação MP 224.417,83

Recurso para completar o valor da licitação no montante de R$ 20.345,76 repassado no 

dia 12/7/16.Licitação pela Unidade. Contrato anterior rescindido. acréscimo de R$ 

204.072,07 já repassado em17/05/18.  .                                    

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

1a.Prioridade 

(reunião SEF)

SC 2015 CDCC
Instalação do sistema de ar condicionado 

VRV
                            -                  594.999,99 

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

20.400,00

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2018 CDCC

Adequação dos predios, sede do CDCC e 

Observatório quanto às questões de 

segurança contra incêndio.

Notificação MP                             -   500.000,00

Proc. 13.1.52.78.1 e 13.1.50.78.9. Observatório em projeto. Sede do CDCC  projeto 

executivo foi concluído, repasse de recursos 50%,  efetivado no valor de R$250.000,00 em 

05/09/18. Solicitado repasse complementar 250.000,00 em 22/03/19. Repassado R$ 

250.000,00 em 02/04/2019

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 EESC

Obra adequação acessibilidade do prédio 

do Lab. De Madeiras e estruturas de 

Madeiras (LAMEM)

Notificação MP                             -   
Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. 

Recursos a solicitar à SEF. Parte dos recursos repassados no item abaixo.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 EESC
Obra adequação acessibilidade do prédio 

de engenharia de Estruturas (SET) 
Notificação MP                             -   363.498,11

Projeto em adequação para atendimento da DVEF-SC.Recursos repassados no exercício de 

2017 no valor de R$ 114.202,27 em 17/10/17. Recursos no valor de R$249.295,84 

repassados em 31/01/18.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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Campus Ano Unidade Acrópole Solicitação/Intervenção Obs Classificação

 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou 

repasses 

 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SC 2015 EESC

Fornecimento e instalação de elevadores - 

Hangar 2 e Edifício dos Docentes - Depto 

Eng. Aeronáutica da EESC

                            -                  223.400,08 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 EESC

Fornecimento e instalação de plataforma 

hidráulica - Hangar 1 - Depto Eng. 

Aeronáutica da EESC

                            -                    57.999,96 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 EESC
Construção do remanescente da obra do 

Bloco 5 da Engenharia Ambiental.
                            -                  137.193,26 

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.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 EESC
Complementação da 3a. Fase da 

Engenharia da Computação
                            -                  574.797,46 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2016 EESC
Obras para acessibilidade do Bloco D- 

Campus 1
Notificação MP                             -                  101.218,03 Obra concluída. Repasse de recursos realizado em 19/4/2016.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2016 EESC

Obras para acessibilidade externa de 

edificações do Depto. de Engenharia 

Mecânica

Notificação MP                             -                  318.167,71 Repasse efetuado no dia 27/04/2016. 
Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2018 EESC

Fornecimento e instalação de escada de 

emergência no Lab. De Ensino (SEL) e 

Mecatrônica.

Urgência 165.000,00

Escadas de emergência para atendimento de normas do corpo de bombeiros (AVCB). A 

Unidade solicita repasse de verba no valor de R$165.000,00 para reembolso dos serviços 

executados.Repasse realizado 29/08/19.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2018 EESC
Obra adequação acessibilidade do prédio 

do Depto. de Engenharia de Transportes
Notificação MP                             -   132.431,12

Entregar até 11/2017 (MP). Aprovado DVEF-SC. Recursos solicitados à SEF. Repasse de 

verba no valor de R$132.431,12, em 31/01/18.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 EESC

Projeto para adequação acessibilidade do 

prédio de Geotecnia e do Laboratório de 

Geossintéticos.

Notificação MP                             -   271.604,10
Deve ser entregue até novembro 2017 (compromisso com MP). Aprovado pela DVEF-SC. 

Recursos solicitados à SEF foram repassados em 29/06/2017, valor R$271.604,10.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2014 EESC 
Laboratório Multifásicos Industriais - 2a. 

Etapa
                            -   1.682.327,79

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2018 IAU

Instalação de elevador e sanitários nos 

edifícios do IAU para atendimento 

legislação acessibilidade.

Notificação MP                             -   589.037,61 Recursos repassados em 02/08/2018 no valor de R$ 589.037,61.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SC 2018 IAU

Reforma e adequação de acessibilidade 

para o Prédio do Laboratório de 

Construção Civil (Oficinas) e Conforto 

Ambiental

Notificação MP 760.145,44

Para atender o Mezanino do Prédio de laboratórios. A Unidade solicita reforço 

orçamentário de R$383.689,44, conforme planilha apresentada após a conclusão do 

projeto que totalizou R$760.145,44. Repassados em 03/06/19,

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Priorização pela 

unidade

SC 2015 ICMC Prédio de serviços e Pesquisa                             -   Unidade Obra civil concluida, falta parte elétrica à cargo da Unidade.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 ICMC

Projeto executivo de combate a incêndios 

nos Blocos 1 e 2 Adaptações relacionadas 

a acessibilidade nos Blocos ICMC 4 e ICMC 

1. Mudança de meta pela Unidade

Alteração de 

prioridade
                            -                  137.301,08 

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 R$30786,40 em 27/01/17. Repasse de verba no valor 

de R$23412,68, em 18/01/18.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 ICMC
Implantação de módulos Container-

Campus 2
                            -   

Fapesp 

(containers)
               139.980,00 

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.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2016 ICMC
Adaptações relacionadas a acessibilidade 

na cantina do ICMC
                            -   

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 IFSC
Execução da Obra da 1ª Fase do Polo 

Terra
Estratégico                             -   Gov. Estado 2.715.863,19

Construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela SEF, contrato assinado com a empresa 

Conergy. Ordem de início dia 15/05/2017. Valor R$ 2.715.863,19, recursos da Unidade.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2015 IFSC
Execução da obra remanescente da 

Ressonância Magnética (CierMag). Área 2. 
Estratégico                             -                  681.542,65 

Ordem de início 28/03/2016. Em fase final de conclusão de obra. Falta a parte elétrica à 

cargo da Unidade..

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 IFSC
Construção da ligação do Auditório do 

IFSC
                            -   

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2016 IFSC
Construção de Torre Metálica para 

Elevador do Bloco F1 - Bloco F2 área 1
Urgência                             -   164.836,92 Licitação pela SEF. Ordem de início dia 21/03/2017. Complementar com elevador

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2019 IFSC
Execução da Obra da Fase Final do Polo 

Terra
Estratégico                             -   Gov. Estado 1.206.479,42

Finalização da construção dos Prédios PD1 e PDC. Licitação pela Unidade. Repasse de 

recursos para a Unidade no valor de R$1.206.479,42 em 13/03/19

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 IFSC
Reforma do telhado do Prédio dos 

Departamentos
Urgência                             -   600.673,20

A Unidade prioriza como item emergencial pois existem muitas infiltrações que já estão 

danificando a parte elétrica. Solicitado repasse de verba em 15/04/19, R$600.673,20 

repassado em 17/04/2019. Em maio de 2021 o IFSC encaminhou ofício solicitando que o 

saldo da contratação, de R$ 50.375,00 para substituir telhas antigas em diversas 

edificações; o pedido foi autorizado em 20/5/2021.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou 

repasses 

 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SC 2015 IQSC Acessibilidade externa IQSC Notificação MP                             -                  261.022,84 
Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2016 IQSC
Construção da sala de docentes do bloco 

Q01
                            -                  453.765,90 

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

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                471.544,70 Repasse de verba efetuado no dia 29/1/16. Ordem de início dia 1/6/2016.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade PRG

SC 2014 PUSP-SC Reforma do restaurante Central Campus 1                             -               1.153.272,30 
Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 PUSP-SC

Construção do 1o. Complemento do 

Centro de Convenções e Conclusão do  

Forro no Foyer e Sala de computação.

Estratégico                             -                  655.177,16 
Duas licitações: primeira inicio em fev. de 2015 e conclusão em maio de 2015. a ultima 

licitação início em maio de 2016 e término em outubro de 2016

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2015 PUSP-SC
Levantamento Planialtimétrico e cadastral 

do Campus 1
                            -                    14.500,00 Contratado pela SEF

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2019 PUSP-SC

Reforma para adequação  de 

acessibilidade - rampas do Salão de 

Eventos do Campus de São Carlos. 

Notificação MP                             -                  336.158,96 
Esta previsto a construção de estrutura metálica externa para as rampas de acesso de 

acessibilidade. Repasse no valor de R$336.158,96 em 18/06/2019.

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SC 2018
Todas 

Unidades
Reformas para adequação acessibilidade Notificação MP             224.788,52 25.211,48

- Processo USP 19.1.00397.82.2: Projetos 

executivos de fundações, de estruturas 

metálicas e de concreto para as escadas de 

emergência e reservatório. Iniciado em 

06/11/2019 e concluído recentemente, pois 

houve problemas na especificação do tipo de 

fundação e equipamentos disponíveis no 

mercado em função da dificuldade de acesso 

aos locais de perfuração. O tipo de fundação 

especificado pelo projeto teve de ser 

alterado no decorrer no projeto executivo.  

Professores especialistas da área da Escola 

Politécnica da USP foram solicitados para a 

validação da entrega do projeto estrutural 

revisado, o que só aconteceu no final de 

2020;

Repasse de recursos para sanitário deficiente - ICMC 5, no valor de R$25211,48 realizado 

em 24/10/18.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SC 2018 ICMC
Troca da cobertura dos Blocos ICMC-1, 

ICMC-3, Anexo ICMC-3 e Cantina
Urgência             530.996,28 169.250,97

Repassado à unidade em 14/02/2019 R$ 169.250,97 P/atender a reforma da cobertura do 

Bloco ICMC-1 Processo: 14.1.948.55.7

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2021 ICMC Projeto Fotovoltaico do ICMC Estratégico             202.492,93 45.498,05

A unidade solicita verba para instalação de 

módulos no Prédio de Seviços e pesquisa, já 

foram repassados R$45.498,05 para o 

projeto e módulo experimental

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

solicitações 

novas das 

Unidades

SC 2018 IFSC
Centro de Pesquisa por RMN e suas 

Aplicações em Ciência e Petróleo
Estratégico                             -   Outros

Recursos Petrobras. Projeto encaminhado pela  Unidade para verificação da equipe da SEF. 

Verificações anteriores efetuadas pela DVEF-SC não foram atendidas, Projetos de ar 

condicionado, elétrica e hidráulica em análise (R$7.381.980,09). Projeto não aprovado 

pela SEF a revisar  

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

Prioridade 

Unidade

SC 2018 IQSC Instalação de SPDA nos prédios do IQSC Urgência                             -   

Devido à notificação do exército. Sugestão como os 300.000 previstos para serem 

repassados no 2o. Semestre de 2018 não vão ser mais necessários uma vez que foram 

repassados para acessibilidade do IQSC-1 em maio de 2018 

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Concluído 

(Projeto)

1a.Prioridade 

(reunião SEF)

SC 2020 EESC

Adequação para acessibilidadedos dos 

Laboratórios de Hidráulica, Fenômenos de 

transporte e saneamento

Notificação MP                418.074,74 

A unidade solicita repasse de verba para a 

obra no valor total previsto. Foi autorizado 

repasse de verba pelo Superintendente "Ad 

referendum" por tratar-se de ação do MP. 

Valores repassados em 05/06/2020.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em obra

SC 2018 EESC

Projeto para adequação acessibilidade 

nos prédios da Engenharia Mecânica 

(SEM). Elevadores para acessibilidade nos 

edifícios: NETeF; Laboratório de 

Geossintéticos; LAVI-SELe Edificação 

Eletrônica Embarcada e Refrigeração da 

EESC

Notificação MP                             -   1.251.724,81

Recursos necessários para os Prédios Administrativo; Dinâmica/ LAMAFE/SVMANOB/Túnel 

de Vento; NEPAS/Oficina Mecânica/NETef; Refrigeração. Repasse de recursos no valor de 

R$681.985,66 em 04/09/18 = 50%. Solicitado repasse de recursos complementares para o 

1º semestre de 2019 no valor de R$308.003,18. Repassados em 14/02/2019. Repasse de 

R$261.735,97 em 26/09/19.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra
Prioridade 

Unidade
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SC 2018 EESC

Reforma para acessibilidade no edifício 

Administrativo da Engenharia Mecânica: 

internas e externas.

Notificação MP                             -   320.257,52

Necessário incluir neste projeto a remoção 

da “central elétrica” sob a escada do Bloco 

12 (ligada aos equipamentos do laboratório 

do Diretor da Unidade).                                                                                                    

Recurso necessários para elevadores nos prédios da EESC. Repasse de recursos em 

17/09/18 no valor de R$320.257,52.  

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em obra
Prioridade 

Unidade

SC 2018 IFSC
Instalação de 02 plataformas Elevatórias 

no Auditório e no Bloco E
Notificação MP               50.105,00 49.895,00

Prazo MP, termina em novembro de 2017. Repasse de recursos realizado em 10/08/17, 

valor R$49.895,00 para uma plataforma. Previsto recurso financeiro para a segunda 

plataforma.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2015 IQSC Acessibilidade do IQSC-1 Notificação MP                             -                  593.642,60 

Foi encaminhado para licitação na Unidade.  Repasse de recursos no valor de R$76.106,68 

(rampas concluidas), efetuado em 27/04/16. Para adequação dos sanitários repasse de 

recurso no valor de R$ 359.996,82 no dia 19/10/16. ( O contrato foi rescindido ).  A 

Unidade está solicitando complementação de recursos para nova licitação e conclusão da 

obra. Recursos de R$ 157.539,10 repassados em maios de 2018

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra por 

Unidade ou 

Prefeitura

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SC 2018 PUSP-SC
Acesso ao novo campus 2 - Pórtico de 

Entrada Sul.
Estratégico             688.021,91 830.000,00

Solicitados repasses totais  2018 - 2019 em 

14/02/19. Recursoso repassados em 

22/02/2019 no valor de R$830.000,00. A 

Unidade solicita reforço de verba referente 

ao fechamento da divisa da Área 2 até as 

guaritas do pórtico.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em obra

Prioridade 

Unidade

SC 2018 PUSP-SC
Adequação de acessibilidade dos edifícios 

da Prefeitura 
Notificação MP         1.165.710,93 2.460.345,05

R$90 mil para Projetos, R$300 mil para Gerenciamento de obras e R$3.420 mil para obras 

(CSCHR, Almoxarifado, Centro Cultural, Sala de Projetos, Creche e Pré-escola, Ciência WEB, 

Ginásio de esportes, Prédio administrativo, Prédio de segurança, Centrro de Apoio Técnico, 

Alojamentos estudantis (Blocos A a E), Procuradoria Geral, CEFER, Projeto Pequeno 

Cidadão, Restaurante Universitário, Salão de eventos, Garagem de veículos oficiais, IEA, 

Laboratório de Resíduos Químicos e Galpão de Serviço de Manutenção). Repasse de 

recursos de R$61.938,47 para projetos, levantamentos e adequações efetivado em 

05/09/18. Solicitados repasses de recursos R$572.194,41 em 14/02 e encaminhado em 

22/02/2019. Solicitado repasse de recursos R$1.073.137,43 em 14/02. Solicitado repasse 

de recursos de R$118.939,76 em 28/02/19 e encaminhados em 01/03/2019.Repases 

R$466.313,72 para Prédios Diversos, R$12.500,00 para projetos de elétrica e R$89.265,77 

para Blocos de Salas de Aula - CAD. Solicitado repasse de recursos para o Salão de Eventos - 

internas, valor R$183.944,02. Repasse de recursos no valor de R$127.993,76 para guarda-

corpos e corrimões. Mantido um saldo da verba anteriormente prevista para o total de 

obras, para eventuais obras remanecentes.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em obra
Prioridade 

Unidade

SC 2018 IAU

Ampliação das salas de aula Bloco A - 

Didático (5 salas de projeto e duas 

normais para 45 alunos) + Biblioteca.

Estratégico       16.505.342,84 303.749,13

O projeto foi concluído a Unidade está 

solicitando o repasse integral dos valores 

previstos de R$ 16.505.342,84

Para implantação do ensino de graduação e àrea para a Biblioteca. Repassado recursos de 

R$279.897,50 em 14/01/2019 mais recursos complementares para projeto no valor de 

R$23.851,63. em 14/03/2019. Em 5/2/2020, professores Buzzar e Jubert apresentaram o 

projeto e a nova planilha orçamentária, no valor de R$ 13,5 milhões; iriam estudar 

possíveis reduções de áreas e especificações.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Em licitação 

por Unidade, 

Codage ou 

Prefeitura

Prioridade  

Unidade

SC 2019 PUSP-SC

Reforma e adequação de acessibilidade e 

rampas do CEFER (Centro de Educação 

física, Esportes e Recreação) da PUSP-SC

Notificação MP                             -                  460.804,83 
Foi incluido no projeto rampas externas para acessibilidade, interligando as outras áreas 

do Campus. Repasse no valor de R$460.804,83 em 18/06/2019.

Aprovação Conselho em 

10.06.2019 (Condicionada 

ao recurso)

Em licitação 

por Unidade, 

Codage ou 

Prefeitura

Prioridade 

Unidade

SC 2018 ICMC

Projeto Executivo e obras de Combate a 

Incêndios nos Blocos ICMC-1, ICMC-2 e 

ICMC-6

Urgência             300.000,00 Proc. 13.1.1165.55.5 e 09.1.2221.55.1. 
Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 ICMC
Ampliação (espelhamento) do Bloco de 

salas de Aula (ICMC 5)
        2.679.636,81 

Devido ao aumento do número de alunos e turmas, para melhoria distribuição das aulas e 

demais atividades (seminários, aulas de reforço e monitorias). Necessária revisão do 

proj.executivos

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 IFSC Instalação de elevador no  Bloco F2 área 1 Notificação MP             276.194,43 
Prazo até novembro de 2019. compromisso com Ministério Público. Em fase de projeto na 

SEF. A Unidade solicita repasse de recursos no valor de R$ 276.194,43.

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2018 IQSC

Obras de acessibilidade: rampas e escadas 

do Q3; elevadores  Q1 e Q10; sanitários 

Q11 e Q13; piso tátil e sinalização de 

estac. área 2; escadas, corrimãos e 

guardacorpos internos e externos ed. Q1, 

Q2 e Q4

Notificação MP             850.000,00 Valor estimado em  junho de 2018 de R$ 671.774,67, corrigido em maio 2021

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SC 2021 PUSP-SC

Análise dos sistemas e desenvolvimento 

dos projetos para a modernização das 

redes de distribuição de energia em 

média tensão - Área 1  e Área 2.

Urgência 200.000,00

A unidade solicita verba para os projetos, 

conforme informado a situação está crítica. 

Repasse realizado em março/21 devido a 

urgência. Aprovado ad referendum em 

17/3/2021. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

solicitações 

novas das 

Unidades
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SC 2019 EESC

Projetos e Obras de adequação dos 

sistemas de prevenção e combate a 

incêndio dos Prédios da EESC

Notificação MP         1.862.036,58 87.963,42

A Unidade solicita repasse de verbas divididos em R$450.000,00 para 2019 e 

R$1.500.000,00 para 2020. Solicitação de recursos para o Deptº de Engenharia de 

Produção - Bloco B no valor de R$87.963,42 Solicitação de recursos para o Departamento 

de hidraulica e Saneamento no valor de R$88.097,71.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

SC 2021 PUSP-SC

Levantamento "in loco" da situação  do 

Centro de Convenções da área 2  do 

Campus de São Carlos

Estratégico               47.050,00 

O Conselho Gestor do Campus de São Carlos 

solicita verba para contratação de 

levantamento e orçamento para conclusão 

da obra.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

solicitações 

novas das 

Unidades

SP 2021 CEBIMAR 20190296
Construção de Muro de Arrimo no acesso 

do Cebimar
Urgência             300.000,00 

Laudo contratado pela Unidade aponta necessidade e medidas paleativas que foram 

implantadas pela Unidade (desvio descida águas pluviais)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2018 CEBIMAR 20180290

Reformulação de áreas externas 

(acessibilidade, pavimentação, 

coberturas, vias de acesso e 

estacionamentos)

            300.000,00 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 CEBIMAR
Reforma da rede subterrânea de energia 

em média tensão
Urgência                             -                  373.632,40 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 CEBIMAR 20180291

Reforma do mirante e construção de 

muro de arrimo com solo grampeado 

verde

Urgência                             -                  240.595,02 Inicio 21/09/2020 / Término 28/01/21. 

Projeto contratado pela FUSP.  Atualização planilha desde 11/03/2019. Abertura 

envelopes 26/08/2019. Licitação deserta, nenhuma empresa apresentou envelopes. 

Contratada empresa em setembro de 2020 (Obra em fevereiro de 2021 estava R$ 

214.775,02 ) + Acessoria para fiscalização (R$ 25.820,00)

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 CEBIMAR
20130136 

20200108

Construção do Núcleo de Pesquisa em 

Biodiversidade
Estratégico         3.000.000,00 224.640,00

A realização do projeto pertence ao Plano de Metas Reitoria 2015, porém  a obra  

necessita de aprovação do Conselho para ser incluida no Plano de obras. Falta aprovações 

nos órgãos: Prefeitura São Sebastião, IPHAN, CONDEPHAAT, CETESB (há necessidade de 

regularização total da área) a licitação para as obras não poderá ocorrer até a 

regularização com os órgãos. A direção do MAE está auxiliando a Unidade no relatório a 

ser encaminhado ao IPHAN em relação ao sitio arqueológico. Os números das matrículas 

dos terrenos obtidos junto ao DPI foram encaminhados a unidade para responder à 

CETESB. Após aprovações nestes órgãos a documentação será encaminhada à prefeitura.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 CEPEUSP 20180106
Avaliação da Recuperação estrutural do 

Velódromo
Urgência             300.000,00 

Necessária contratação de laudo estrutural + projeto de recuperação (previsão de R$ 

300.000,00 para o laudo).  Questionada sobre se valeria a pena manter a edificação em 

face dos altos custos de recuperação e do velódromo já não atender normas atuais 

esportivas, a unidade manifestou-se pela manutenção uma vez que há atividades 

administrativas lá instaladas que não poderiam ser removidas e a edificação presta-se para 

outras atividades que não apenas competições ciclísticas.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 CEPEUSP 20180293
Reforma do sistema de 

impermeabilização da Laje dos Auditórios
Urgência             100.000,00 

Unidade informa que é urgente, que o projeto está concluido, porém não foi encaminhado 

para a SEF. SVFISCO informa que há necessidade de recuperação estrutural também. Os 

auditórios estão no estádio

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 CEPEUSP

Não há 

solicitação no 

Acrópole

Avaliação e Recuperação estrutural do 

estádio
Urgência             300.000,00 

A unidade informa que já foi feita avaliação neste sentido. Verificar com o Protocolo em 

qual processo a avaliação transitou. O Estádio Olímpico foi tombado pelo CONPRESP em 

agosto/2018. Em busca pelo Expediente SEF foram encantrados os processos do CEPEUSP 

nos. 99.1.27.63.4 (laudo tramitou pelo FUNDUSP em nov. 1999) e 15.1.202.63.7 (projeto 

de impermeabilização não tramitou pela SEF)

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

reunião com 

unidade 

29/04/2019

SP 2015 CEPEUSP
Anterior 

Acrópole

Projeto e obra Ampliação e Reforma do 

Módulo Esportivo (denominado pela 

Unidade de "Quadras Cobertas"). 1a. 

Etapa reforma da cobertura

                            -               3.207.768,98 

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

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 CEPEUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma das juntas e Impermeabilização 

parcial entre eixos G3 e G7 do anel 

inferior do estádio olímpico

Urgência                             -                    66.406,78 Contratado pela ata de registro de preços (pregão). 
Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 CEPEUSP 20180093
Reforma do Bloco F e Recuperação 

estrutural dos blocos F e G
Urgência             550.000,00 

O remanejamento do transformador foi 

executado e há necessidade de definir novo 

uso para o ambiente remanescente. É 

preciso agendar vistoria com o Ivo e Jaílton 

para definir o uso e acesso da sala 

desocupada.

A vistoria confirmou necessidade da intervenção. Há necessidade de retirada de cabine de 

energia interna da edificação para possibilitar os trabalhos de recuperação. A DVPARQ  

verificou estudo de nova implantação considerando transformador de pedestal 

encaminhado pela Pusp-C. PUSP-C está finalizando custos para encaminhar para a SEF 

repassar verba (repasse de R$265.882,00, autorizado em 19/9/2018)). Projeto estrutural 

concluido (inclui reforma da cobertura) porém o projeto de fundações contratado não foi 

aprovado e será executado novo projeto. Apresentado estudo de arquitetura para novo 

lay-out não aprovado. Novo estudo aprovado foi encaminhado para DVENG para 

continuidade em 07/06/2019. Conforme DVENG obra será executada pelo registro de 

preços.

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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SP 2017 EACH 20160279 Construção de Piscina                             -   
Projeto postergado em função de outras 

prioridades
Previsão de construção em etapas. Término estudo preliminar aguardando avaliação. 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

5a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2014 EACH
Anterior 

Acrópole

Reforma para consolidação do Ginásio 

Poliesportivo 
Urgência                             -               2.658.381,72 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 EACH
Anterior 

Acrópole

Reforma das Coberturas do Bloco Didático 

3 e do Edifício I3 (Administração)
Urgência                             -                  415.938,02 

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).

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 EACH
Anterior 

Acrópole

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                             -                  960.135,39 Contrato assinado no dia 16/11/15. Ordem de início 4/1/2016

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 EACH
Anterior 

Acrópole

Revisão e atualização plano de 

contingência, remoção do tapume, 

fornecimento e instalação de cobertura 

em policarbonato no I1

Urgência                             -                    30.884,00 

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 EACH
Anterior 

Acrópole

Execução da complementação de 

ventilação de vapores do solo. (Weber 

monitoramento AI01).

                            -               3.493.508,41 Ordem de início 5/1/2015. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 EACH
Anterior 

Acrópole

Execução Investigação Ambiental, 

Avaliação de Riscos Toxicológicos(Conam 

AI02, AI03)

                            -               2.379.829,08 Ordem de início 13/7/2015. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 EACH
Anterior 

Acrópole

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 

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 EACH
Anterior 

Acrópole

Reforma para instalação de café / 

lanchonete
                            -   

Aprovada adaptação de espaço para café no I3(auditórios). Projeto de arquitetura 

SEF/DVPL concluído, projeto de instalações EACH. Obra a cargo da EACH.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 EACH
Anterior 

Acrópole
Reforma nas coberturas dos Blocos B1, B2 Urgência                             -                  534.214,56 

Prazo execução da obra 120 dias. Data de início 02.01.2017. Conclusão ago/2017

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 EACH 20150095.4

Reforma da Cobertura, Instalação de 

Linha da Vida do Ed. I1 e Pintura Ext. Gin. 

Esportes

Urgência                863.267,37  Recebimento Definitivo em 02/08/2020 

Reformas emergenciais em  rufos e telhas executada anteriormente. (início 2018 

prot.17.5.777.82.5). Material encaminhado à licitação em 15/03/2018. Revisado e 

finalizado em custos com conclusão em 22/08/2018. Encaminhado para licitação em 

03/09/2018. Ordem de início  08/04/2019 término previsto 05/08/2019. Solicitado em 

maio de 2019 pela Unidade acrescentar recuperação de calha de águas pluviais da fachada 

sul do ginásio poliesportivo da EACH, bem como a finalização das fachadas Sul e Oeste do 

mesmo edifício (Acrópole  20190159). Previsão de Término dezembro 2019

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2016 EACH

20190294 

20190179 

20160299

Reforma para prevenção e combate a 

incêndio
Urgência             175.500,00                  25.510,63 

Informação de março de 2021: Unidade 

providenciando os serviços necessários para 

obtenção AVCB (p.ex. instalação lâmpadas 

de emergência e adequação PCF).

Obtida aprovação de projeto 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 correção de manutenção de outros antes da solicitação do AVCB. Foi 

realizada reunião com a EACH e PUSP-CL para orientar ações a realizar pela EACH com 

vistas a obtenção do AVCB. Deverão ser apresentados à SEF os orçamentos 

correspondentes para repasse dos recursos previstos no Plano de Obras.  Apresentado um 

orçamento para Aquisição e instalação de blocos Autônomos de Emergência no valor de 

R$ 124.729,06 + 25.510,63=R$ 150.239,69 para todos os edifícios da EACH.  Repasse 

efetuado em 27/06/2019 de 25510,63. Foi informado que para os blocos autonomos 

foram necessários R$109.900,00. Solicitados R$ 50.000 em novembro 2019 para 

sinalização e portas corta-fogo. Todos recursos repassados. Não houve prestação de 

contas e tampouco sabemos se a Unidade providenciou o AVCB.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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SP 2017
EACH / PUSP-

CL
20180299

Serviços de operação, manutenção e 

monitoramento de Sistemas de ventilação 

de gases

Urgência                             -                  341.116,63 
Em processo de renovação para o último 

período, com término para 03/07/2022

Desmembrado de Plano de Metas da reitoria. Abertura do pregão eletronico 05/06/2017. 

Ordem de início 5/7/2017. Término 24/07/2018. Em custos para atualização de preços de 

reajuste. A Reajustar para mais um ano. Há necessidade de prever mais 5 anos com 

reajustes anuais sempre em julho (IPC FIPE). Em reunião com o prof. dib em 19/07/2018 

foi acordado que a 1a. prorrogação é responsabilidade da SEf e que as demais serão pela 

PUSP-CL, idem em relação às medições. Parte do valor empenhado em 2018 (R$ 

132.086,40) e parte para 2019 (R$ 209.030,23). Em custos para análise do 2o. aditivo. 

Previsão de Término julho 2022

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 EACH 20180297
Construção de torre e instalação de 

elevador no ginásio de esportes
Notificação MP             300.000,00 

Estudos iniciados em fevereiro 2021. 

Anteprojeto aprovado pel unidade para 

contratação projeto executivo (estrutura e 

elétrica)

Para corrigir desconformidade existente (caixa executada não comporta o elevador). 

Necessidade reorçada pela diretora quando da visita à EACH em 6/4/2018. Prazo MP 2021

Aprovação Conselho em 

25.09.2018 (Condicionada 

ao recurso)

Em projeto
1a. Prioridade  

(reunião SEF)

SP 2020 EACH 20200056

Reforma das quadras externas da EACH 

(cobertura e instalações eletricas é de 

captação de água)

Estratégico         2.900.000,00 Outros

R$ 2.728.935,82 repassados à EACH pelo GR. 

Havera necessidade de recursoso 

complementares devido às correções de 

projeto solicitadas pela enhenharia da SEF. 

Arquitetura aprovado. DVENG informa: 

PROJETO REVISADO ENCAMINHADO PELA 

UNIDADE EM 09/03/21 COM PENDÊNCIAS. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL 

ENCAMINHADO PELA UNIDADE POR E-MAIL 

NO DIA 10/03/21 EM ANÁLISE DVENG. Foi 

realizada contratação de assessoria técnica 

para revisão do projeto da cobertura 

metálica, a previsão de entrega do relatório 

final é dia 31.05.2021. Aprovado ad 

referendum o valor adicional de R$2,5 

milhões, em 23/3/21.

Projeto contratado pela Unidade. Arquitetura aprovada, estrutura e fundações não 

aprovada. Recursos Reitoria. R$ 5.7 mil no total; apoio reitoria R$ 2,8 mi - saldo de R$ 2,9 

mi (valores revistos em 7/5/2021).

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

Iniciativa 

apoiada pela 

Reitoria

SP 2018 EACH 20150095.5
Reforma das coberturas dos blocos A3, A2 

e A1
Urgência             810.000,00 

A SVPENG realizou vistoria, o projeto de 

SPDA precisa ser revisto. 8a. Prioridade de 

elétrica.

Incluído após relatório mostrando as condições inadequadas das coberturas em setembro 

de 2018. Projeto de arquitetura concluido encaminhado para DVENG com dúvida em 

relação à SPDA em 20/01/2020. 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade  

(reunião SEF)

SP 2015
EACH / PUSP-

CL
20150215 Plano Diretor Físico do Campus USP LESTE Estratégico

Projeto postergado em função de outras 

prioridades

Estudos para o Plano Diretor inclui melhorias da qualidade ambiental e diretrizes de 

ocupação e construção para implementação e ordenação das atividades do campus. 

Necessário para orientar futuras constrções e expansão do campus, adequar áreas 

externas à acesso a viaturas, melhoria das condições de convivência, habitabilidade e 

ambientação no campus

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2018
EACH / PUSP-

CL
20180298

Avaliação, projeto e reforma das redes de 

abastecimento e de efluentes do 

Conjunto Didático, Conjunto laboratorial,  

do edifício I1 e do ramo principal até a 

ETE.

Urgência             500.000,00 

Relatório encaminhado pela engenharia em 

01/12/2020 pede: "limpeza do sistema de 

esgoto sanitário através de 

hidrojateamento, em seguida o reparo das 

caixas que estão rompidas, ...sugiro a 

avaliação de um engenheiro de estrutura, 

pois a fenda aberta no pescoço da caixa tem 

dimensões considerável e pode estar 

retendo gás metano oriundo do esgoto. 

Também recomento o levantamento 

topográfico cadastral da área com registro 

fotográfico para melhor esclarecer o 

problema causado, pois o traçado da rede 

existente não obedece ao projeto original 

dos prédios." A DVENG recomendou a 

limpeza da rede, mas não sabe se a raiz do 

problema foi resolvida e tampouco se a 

limpeza foi realizada. É necessário contatar 

unidade para continuidade.

Necessidade reforçada pela diretora em visita à EACH em 6/4/2018. Em reunião com o 

Prefeito da PUSP-CL sobre este assunto em 20/07/2018, foi comentado que ao investigar 

pontos específicos da rede descobriram-se problemas de má execução. Foi também 

mencionada a necessidade de desativação da estação elevatória dentro do campus e 

construção de nova fora. Processo 07.1.1183.82.4 sobre este assunto foi encaminhado à 

PUSP-CL em 30/08/2018. Atualmente (maio 2019) a PUSP-CL está providenciando limpeza 

da rede.  Engenharia da SEF fará nova vistoria após o retorno via Acrópole. 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade  

(reunião SEF)

SP 2015 ECA
20120091  

20120091.7

Reforma para combate a incêndios nos 

blocos A, B, C, D  e reforma para combate 

a incêndio e acessibilidade no edifícios 

CAC e CAP

Notificação MP         4.180.000,00 

Anteprojeto para acessibilidade dos Edifícios 

do CAC,  e CAP (incluido CMU) e áreas 

externas em aprovação pela unidade que 

solicitou em fevereiro 2021 modificações. 

Após aprovação estão em elaboração as 

diretrizespara contratatação do projeto 

executivo 

Contrato projeto executivo rescindido. Recursos pagos até rescisão R$ 62.563,23. 

Aprovação para obras em reunião do Conselho em 12.04.2016 (Condicionada ao recurso). 

Considerando uma área de 20900,00 x R$ 200,00 (sem Centro Acadêmico, CMU e blocos 

com intervenções de acessibilidade já concluidas objetos de outro projeto). Considerando 

316.000 para obras de acessibilidade do CAC a serem concluidas até 2020 (para 

adequação ao plano de acessibilidade). devido a existência de cadeirante no edifício do 

CAC/EAD foi solicitada priorização para intervenção de acessibilidade neste prédio. Prazo 

MP acessibilidade 2020

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

A iniciar
1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou 

repasses 

 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2015 ECA
Anterior 

Acrópole

Projeto e Obra Ampliação do Saguão do 

Prédio Principal e (reforma da Biblioteca).
                            -                  293.994,17 

Ordem de Início: 1/8/2016; Prazo contratual 120 dias corridos. Em entrega provisória a 

empresa multada por atraso na execução de serviços

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 ECA/PRP
Anterior 

Acrópole

Transferência PROLAM das Colméias para 

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

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 ECA
Anterior 

Acrópole
Análise telhado do CAP                             -   

Urgência definida pela Unidade. Com DVER-SP (16.5.21.27.4) desde 01/02/2017.  Feita 

avaliação e solicitado à Unidade limpeza do telhado.

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 ECA 20180347
Reforma para correção do afundamento 

do piso da Biblioteca 
Urgência  - 182.621,95

Falta atualizar Acrópole com termo de 

recebimento definitivo

Urgência definida pela Unidade em 28/04/2017. Feita avaliação inicial e contratada 

empresa para diagnóstico (2017.1.442.82.6). Em elaboração elementos técnicos para 

licitação da obra prevista durante o mês de maio 2019. Previsão Término do contrato 

22/03/2020

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 ECA 20190065.3

Execução dos Serviços de Drenagem do 

Páteo do Departamento de Música da 

ECA

Urgência                  92.583,09  Em recebimento provisório 
 há necessidade urgente de reforma do auditório com criação de depósito e projeto de 

drenagem de áreas externas (intervenção priorizada pela Unidade em abril de 2019)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Obra)

SP 2019 ECA 20190150

Ampliação e reforma do Teatro 

Laboratório (acessibilidade, prevenção e 

combate a incêndio)

Notificação MP         7.500.000,00 

Em contratação. Empresa vencedora: 

Diretório da Arquitetura & Urbanismo. Valor 

da proposta vencedora: R$ 355.905.84. 

prazo elaboração projeto executivo: 32 

semanas a partir da ordem de início

Passou para o grupo 1 em função da reunião com o MPT em junho 2018. Devido a 

dificuldades técnicas para a execução em etapas, complexidade da solução técnica 

estrutural adotada no projeto e alto custo de execução, não foi aprovado repasse de 

recursos (quase R$ 12.000.000,00)  para esta finalidade obrigando a elaboração de novo 

projeto em abril de 2019.  Foi priorizado para ser executado até 2021 em decorrencia de 

exigência do MP para viabilizar o AVCB do prédio e adequá-lo à legislação trabalhista. A 

nova proposta foi apresentada à direção da unidade e préaprovada. Anteprojeto aprovado 

pelos departamentos envolvidos encaminhado elementos técnicos para contratação do 

projeto em 08/11/2019. Prazo MP 2o. semestre 2021 (para Apresentação do AVCB)

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Em 

Licitação/Contr

ato projeto

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)  1a. 

Prioridade SEF

SP 2015 ECA 20160266

Reforma e Ampliação do Edifício do CMU 

(Dep. de Música) inclui drenagem, 

acessibilidade e prevenção e combate a 

incêndio.

Notificação MP         2.300.000,00 

Obras de drenagem (urgência) já executadas. 

Projeto de acessibilidade da edificação 

incluido no item do Acrópole 20120091 

Elaborado e aprovado estudo preliminar para licitação do projeto executivo. Acrescido 

itens de acessibilidade. Devido às chuvas do iníco do ano, há necessidade urgente de 

reforma do auditório com criação de depósito e projeto de drenagem de áreas externas 

(intervenção priorizada pela Unidade em abril de 2019). Há projeto de Corpo de 

Bombeiros aprovado em cunjunto com projeto NPC de ampliação e reforma do Teatro 

Laboratório. MP prevê término de todas as intervenções até 2021

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

3a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17) 1a. 

Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2017 ECA

20180022   

20190167    

20200138

Reforma do Espaço das Artes Estratégico             450.000,00 

Unidade programou Reforma de Adequação 

parcial do Espaço das Artes para 

Acolhimento das Atividades da Orquestra de 

Câmara e do Coral e de edificação anexa 

para Projeto de reforma e adequação de sala 

para acomodar professores visitantes - 

GuestHouse, para tanto encaminhou 

projetos para aprovação que estão em 

verificação 

Condição para a cessão do prédio do antigo Mac para a ECA era a ocupação inicial sem 

obras de adequação e a manutenção por conta da ECA. Uma pequena reforma (a ser 

projetada de acordo com Programa de necessidades de 06/2016 revisto em 02/2017) ao 

custo de R$ 450.000,00 foi aprovada em reunião do Conselho anterior a 12/04/2016. Em 

reunião de março de 2018 com a unidade houve apresentação de novo programa e de 

estudo preliminar elaborado por arquiteto contratado pela Unidade para transferência das 

atividades realizadas no edifício do CAP que implicam em reforma geral na edificação 

(estimado em  R$ 6.310.850,00 pela SVPLF) e que obrigará a reformar também o edifício 

do CAP (Para a EAD e CMU) para adequação de novas necessidades (sem previsão de 

custos). A Unidade informou em 20/09/2018 que irá em busca de recursos externos e 

acrescentou a demolição de três anexos e a construção de novo prédio no mesmo local 

com valores não estimados ainda. Em nova reunião com direção fomos informados de que 

a intervenção voltará a ser de simples adequação pois não há possibilidade de obter o 

valor estimado para a reforma apresentada no estudo contratado pela ECA. Prazo MP 

acessibilidade 2022

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 ECA 20190065.1 Reforma do Auditório CMU Urgência             400.000,00  Projeto antecipado do Item 20160266 
Projeto antecipado do Item 20160266. Devido às chuvas do iníco do ano, há necessidade 

urgente de reforma do auditório com criação de depósito. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em custos

SP 2018 EE 20180040 Reforma do espaço Estudantil Notificação MP                             -   Unidade 301.085,86

Projeto executivo contratado pela unidade revisado pela equipe interna. Desmembrado do 

item "Projeto executivo completo e obras de incêndio e acessibilidade" Recursos previstos 

inicialmente R$ 231.181,00 (Parte do Projeto executivo completo de incêndio e 

acessibilidade). Em agosto de 2018 valor total = R$ 434.513,85  repassados pela EE. Ordem 

de Início 15/04/2019. Término previsto 08/2019. Em recebimento provisório (07/11/2019)

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 EE 20180301.4
Reforma do sistema de instalações 

elétricas do Edifício Principal
Urgência                             -   366.810,89

Contrato 40/2020. Ordem de Início 

17/02/2021. Previsão de Término 

16/07/2021

Projeto executivo necessário para permitir obras de adequação contra incêndios e 

acessibilidade. Processo de contratação  do projeto 19.1.110.82.5 empresa contratada por  

R$ 26.500 CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA. Encaminhado para custos 

17/07/2019

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

Página 16



Plano de Projetos e Obras da SEF - rev. maio/2021

Campus Ano Unidade Acrópole Solicitação/Intervenção Obs Classificação

 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso

 Valores a licitar /ou 

contratuais / ou 

repasses 

 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2019 EE 20190265
Substituição de elevadores no Prédio 

Principal
Notificação MP             200.000,00 

Arquitetura: Desenhos Concluidos e 

encaminhados à SVPENG. Falta Memorial 

Descritivo de Arquitetura (verificar se é 

necessário). 

Estrutura: Faltam algumas complementações 

no desenhos como colocar a área de 

demolição de laje e o número de repetições 

da viga, bem como o memorial descritivo.

Elétrica: Falta verificar se há necessidade de 

alguma adequação das instalações 

existentes.

Mecânica: Em preparação memoriais de 

especificações para aquisição e manutenção.

Custos: Quando concluídos os projetos e 

memoriais os mesmos serão encaminhados 

para custos.

Desde 24/10/2019 com SPENG. Reforma para a substituição de elevadores e instalação de 

equipamentos que alcancem o 4º. Pavimento do Prédio Principal da EE. Intervenção 

relacionada com o Acrópole 20180300. Desdobramento do item de acessibilidade. Prazo 

MP 2021.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto

SP 2015 EEFE
Anterior 

Acrópole

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)

Urgência                             -                  322.739,24 
Reforma e demolição devido a comprometimento estrutural nos Blocos B e C. Ordem de 

início 04/07/2016. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 EEFE 20170332.5
Reforma da cobertura dos Blocos B e C 

(Complexo Esportivo)
Urgência                             -   2.309.161,01

Ordem de início 01/12/2020 e término 

previsto para 29/05/21

Edifício não foi tombado pelo CONPRESP. Se houvesse modificação do desenho da 

cobertura, haveria necessidade de autorização autor/descendente. Foi contratado laudo 

estrutural com a Empresa ENGETI, concluido na 2a. quinzena de dezembro 2017.  Foi 

definido a partir do laudo e com a engenharia que será feita a troca total das telhas 

autoportantes de modo a não alterar conceitualmente o projeto original.  Concluido em 

11/03/2019. Encaminhado para licitação em 22/03/2019 e para PG em 26/03/2019 

Retornou para atualização de custos em julho. 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 EEFE 20200051 Reforma do Biotério Urgência Unidade

O material apresentado novamente não está 

adequado para aprovação e construção do 

projeto, sugerimos à unidade contratar 

outro projeto executivo através da SEF. Não 

veio ainda pedido formal da Diretoria da 

Unidade. Aguardar para aprovaçao pelo 

Conselho.

O projeto de reforma do Biotério da EEFE encaminhado pela Unidade foi objeto de 03 

verificações elaboradas pela SEF, 01 estudo de leiaute elaborado em conjunto com o 

Técnico Ney da EEFE e respectivo relatório da proposta, além de 02 vistorias no local desta 

SEF e em conjunto com a EEFE e a Empresa contratada. Os recursos estimados naquele 

projeto serão oriundos da Reitoria. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2015 EP 20120006
Recuperação estrutural dos Blocos 1, 2, 3 

e 4 (A, B, C e D) do Depto Engª. Elétrica 
Urgência         2.500.000,00 

Projeto - Concluído (R$ 47.000,00). Terá nova vistoria para detectar urgência. Verificado os 

riscos e avaliado que pode ser adiada a recuperação dos blocos exceto o Bloco B que 

seguirá para para atualização do orçamento. Projeto de recuperação estrutual concluido 

em 2013 a retomar e incluir Acrópole  20190252. Estudo para recuperação ou substituição 

dos brises que compõe o bloco C do prédio de engª Elétrica em outro Acrópole (20190252) 

e acompanhamento estrutural do Bloco D (20190297)

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

A iniciar Prioridade SEF

SP 2018 EP 20180041

Reforma das coberturas dos edifícios da 

Eng. Metalúrgica e Materiais, Eng. Minas 

e Petróleo

Urgência         5.200.000,00 

Vistoria realizada em ago 2017. Custo estimado da reforma: R$ 188.000,00 + 1.555.000,00 

(proj. + obra metalurgia); R$ 240.000,00 + 2.000.000,00 (proj.eto e obra Minas e Petroleo). 

Solicitação posterior à resposta do ofício SEF 178/17. Urgência reforçada pela Profa. Liedi 

dia 23/3. 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 EP 20190268
Reforma para acessibilidade Bienio - 

Blocos A, F, G e C e Auditórios 
Notificação MP         1.000.000,00 

Incluido no plano de Obras de acordo com plano de acessibilidade acordado com Prazo 

MP concluidas em 2020. Novo Prazo MP 2021

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 EP
Reformas nos sanitários dos prédios da EP 

(parcial)
                            -                  558.172,60 

Concluida reforma sanitários executadas com R$ 500.000,00 encaminhados pela SEF em 

17/03/2016  (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). Demais serão reformados 

quando houver recursos da unidade (estimados R$ 700.000,00).  

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 EP 20150098

Obras de recuperação estrutural da 

Biblioteca e redes externas eng. de 

produção Blocos D2 e D3

Urgência                             -   512.581,23
Projeto contratado externamente finalizado em 01/08/2016. Assinatura contrato da obra 

em 10/04/2017. Ordem de início em 05/06/2017. Término 28/02/2018

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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 Recursos 

Necessários 

Estimados 

Origem 

Recurso
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contratuais / ou 
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 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2017 EP 20180076.1

Execução de serviço emergencial de 

estrutura provisória para prevenção de 

acidentes na cobertura do Edifício Paula 

Souza. 

Urgência                             -   332.800,00

Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção de acidentes na 

cobertura do Edifício Paula Souza. Em maio de 2019 foi pedida à PG a contratação 

emergencial da execução de sistema de proteção dos 35 elementos de cobertura em casca 

por telas eletrosoldadas (Projeto Prof. Maffei), com o valor de R$ 332.800,00, e execução 

no prazo de 60 dias.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade  

Unidade

SP 2016 EP 20120007
Construção do Laboratório de Ensaios 

Biomédicos - LEB
Estratégico                             -   Unidade

Como não há informações da Unidade sobre 

este assunto desde 2016, verificar em 

consulta à Direção da POLI se este item pode 

ser cancelado

Licitação suspensa, aguardando aprovação do Convênio e repasse de recursos orçados em 

2012 de R$ 5999025,08 a serem repassados por Ministério da Ciência e Tecnologia (?)

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)

SP 2017 EP 20180076
Recuperação estrutural dos elementos 

críticos do edifício Paula Souza 
Urgência         7.000.000,00 98.400,00

Após fanalização do laudo será realizada 

reunião com a Direção da EP para a tomada 

de decisão conjunta da orientação a ser 

dada ao projeto: recuperação estrutural ou 

substituição da cobertura?

(processo 12.1.596.82.9) a orientação para preparar licitação baseada em relatório 

encaminhado pela Poli foi suspensa pois, há outro laudo da Poli. Novo estudo foi feito, 

que coloca em dúvida toda a estrutura da cobertura e, portanto, a possibilidade da sua 

recuperação. Projeto de restauro e reforço sendo conduzido pela SEF. Em execução 

primeira etapa: Execução de serviço emergencial de estrutura provisória para prevenção 

de acidentes na cobertura do Edifício Paula Souza. Valor do diagnóstico estrutural: R$ 

98.400,00. Diagnóstico apontou a impossibilidade de recuperação dos módulos de 225 m2 

cada em parabolóide. Recursos necessários estimados passaram de R$ 5 para R$ 7 milhões

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

Prioridade  

Unidade

SP 2018 EP 20180076
Reforma para acessibilidade no edifício da 

Engenharia Civil - Edifício Paula Souza
Notificação MP         1.000.000,00 Em levantamento

Consultada Unidade sobre alteração de prioridade em reunião 09/11/2018 para 

adequação ao plano de acessibilidade encaminhado ao MP em novembro 2018, prioridade 

acrescida além das já elencadas em 2015-2017 Com necessidade de acréscimo de R$ 

885.500,00 para 2020.  Prazo MP 2019. Novo prazo MP acessibilidade 2021

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018. EP 20180349

Reforma para acessibilidade nos edifícios 

de Minas e Petróleo e Metalurgia e 

Materiais

Notificação MP             710.000,00 
Retornou da POLI em 05/02/2021 para que a 

SEF dê continuidade do assunto

Para atendimento legislação do plano de acessibilidade encaminhado ao MP. Nova 

prioridade definida pela Unidade além das já alencadas para 2015/2017. Com necessidade 

de alteração de valores originais previstos de R$ 710.000,00 para R$ 1000.000 com 

cronograma de gasto em 2019. Encaminhado para unidade para prosseguimento em 

19/07/2019. Prof. Eduardo Ioshimoto foi contatado em 17/09/2019 patra informar 

andamento, em 03/10/2019 foi encaminhada  para contratação de orçamento para que a 

POLI possa licitar as adequações no início do ano 2020. Prazo MP Acessibilidade 2021

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 EP 20190252
Reforma para Substituição de Elementos 

Vazados no Bloco C da Poli Elétrica
Urgência             800.000,00 

Falta verificação dos desenhos pela estrutura 

para poder encaminhar para custos
Item desmembradoda solicitação anterior (Acrópole 20120006) 

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Em projeto

SP 2019 EP 20190297
Reforma da estrutura no prédio da engª 

Elétrica - bloco "D"
Urgência

Foi solicitado pelo Superintendente em 

março de 2020  acompanhamento por um 

período para confirmar antes de encaminhar 

para a Unidade parecer estrutural 

conclusivo. Por ora sem previsão de recurso 

financeiro

Item vinculado ao Acrópole 20120006. Unidade relata em novembro de 2019 problemas 

de movimentação estrutural, após retirada de elementos estruturais da fachada. Após 

vistoria da engenharia em março 2020, foi informado não haver problemas estruturais. 

Como em 2013 foi feito um projeto de recuperação estrutural para o edifício (coordenado 

por outro eng. estrutural) e não executado, foi solicitado pelo Superintendente 

acompanhamento por um período para confirmar antes de encaminhar para a Unidade. 

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Em projeto

SP 2018 EP / Química 20180033.1

Construção de nova passarela da para a 

Poli-Química  -  Adequação de acessos 

para desvio de fluxo de usuários 

duranteobra de demolição

Urgência                             -   133.574,03
Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Devido urgência  obra 

pela Ata de registro de preços

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 EP / Química 20180033.2

Construção de nova passarela para a Poli-

Química.  Intervenção:  Reforma para 

instalação de gradis e adequações

Urgência 194.758,83
Ordem de início 15/04/2019 e término previsto para 08/2019. Recebimento definitivo 

15/06/2020

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 EP / Química 20180033.3

Construção de nova passarela para a Poli-

Química. Etapa: demolição da marquise 

da Poli-Química

Urgência                140.632,04 
 Obra concluida em junho 2020, porém falta 

atualização no Acrópole 

Demolição e adaptação nos moldes da intervenção efetuada na FCF. Encaminhada 

licitação para demolição em 12/12/2018 e para PG  em 21/12//2018 . Devolvido pela PG 

em julho 2019. Abertura envelopes 21/08/2019. Ordem de iníico 11/11/2019. Término 

previsto 08/02/2020

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 EP / Química 20180033.5

Construção de nova passarela para a Poli-

Química. Etapa  Construção da nova 

calçada para os acessos principais aos 

Blocos da Poli Química e passarela 

coberta

Urgência         2.000.000,00 
A contratar projeto executivo. Estudar 

acrescimo do projeto da passarela elevada.
Após demolição da passarela atual

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 EP / Santos 20150128.xx

Reforma, restauro e ampliações da Poli-

Santos Intervenção: Restauro interno e 

paisagismo

Notificação MP         1.000.000,00 
Em aprovação no CONDEPASA - não poderá 

ser iniciado em 2021

Conforme informado ao MP (prazos estimados): Licitação, contratação e elaboração de 

projetos executivos-2o. Semestre de 2021; Licitação de Obra-1o. Semestre de 2022 e 

realização das obras 2o. Semestre de 2022

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
Prioridade 

Unidade
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SP 2015 EP / Santos
anterior ao 

Acrópole

Reforma, restauro e ampliações da Poli-

Santos -  Intervenção - Reforma 

Emergencial e de Conservação da 

Cobertura e Fachadas do Edifício Cesário 

Bastos 

Notificação MP                             -   1.676.308,46

Prédio tombado com ação do MP devido às condições precárias obrigando o restauro. 

Repasse de R$ 49.036,31  para execução de gradil na divisa com a área ocupada pela 

Prefeitura de Santos. Repasse de recursos para o galpão didático anexo no valor de R$ 

493.514,33 enviado no dia 25/05/16.  Serviços de reparos contratados pela SEF R$ 

44.560,00.   Em obras a reforma para conservação da cobertura e fachadas, contrato 

assinado em 23/10/2017 (R$ 1.135.073,07). Ordem de início 4/12/2017. Previsão de 

Término junho/2019. Exclusão de serviços da cobertura e aditivo em função dos 

equipamentos de ar condicionado e de restauro dos ornatos. O restauro de caixilhos da 

fachada não pode ser aditado e será objeto de outra licitação. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 EP / Santos 20150128.17

Reforma, restauro e ampliações da Poli-

Santos -Intervenção:  Restauro das 

Esquadrias de Madeira e Gradis de Ferro 

do Edifício Cesário Bastos

Notificação MP                             -   679.888,65
Início da obra: 20/08/2020. Término previsto 

15/06/2021

Título encaminhado ao Ministério Público: Restauro de caixilhos externos. Conforme 

encaminhado ao MP em outubro de 2018 o restauro das esquadrias externas deverá estar 

concluido até final de 2020. Encaminhado para contratação direta do diagnóstico das 

esquadrias externas em 25/10/2018. Diagnóstico e projeto Encaminhado para confirmação 

de custos em 19/06/2019

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra
Prioridade 

Unidade

SP 2015 EP / Santos 20150128.7

Reforma, restauro e ampliações da Poli-

Santos  Intervenção  Reformas para 

Acessibilidade e Prevenção e Combate a 

incêndios e elétrica do edifício Cesário 

Bastos

Notificação MP         2.500.000,00 

Finalizando projeto de hidráulica. Faltam 

correções no projeto de arquitetura e custos 

(já em elaboração)

Título Ministério Público: Prevenção e Combate a incêndios. A verificar se aprovação no 

corpo de bombeiros continua válida uma vez que houve alteração de uso em relação ao 

projeto aprovado (repassado pelo FDE). Verificar aprovação existente e que medidas 

devem ser tomadas para as eventuais consequencias da situação atual. Foi aprovado PT no 

Corpo de Bombeiros para Secretaria de Educação e é Escola                                                             

Título Ministério Público: Acessibilidade (sanitários e elevador).  Analisado projeto FDE 

(aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento). A quantidade 

de sanitários prevista no projeto , sob a ótica da legislação atual, continua atendendo. 

Com pequena alteração, o elevador proposto no projeto atenderá  acessibilidade do 3o. 

pavimento. Em reunião com EP em 08/06/2018 foi aprovada proposta de aproveitamento 

daquele projeto. Foi contratada a sondagem, pois não há projeto de fundações do FDE (em 

elaboração dos elementos para contratação deste projeto).                                                             

Prazo MP término de obras 1o. semestre 2020

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2015 EP / Santos
20150128.8 

20150128.25

Reforma, restauro e ampliações da Poli-

Santos  Etapa Reforma Áreas Externas e 

construção de novo acesso e de portaria 

Notificação MP             800.000,00 
Aguardando aprovação no CONDEPASA - 

Reprogramado para 2022

Título Ministério público: Áreas Externas novo acesso e portaria. Estudo preliminar 

encaminhado para aprovação do CONDEPHAAT em dez 2018. A demolição do galpão não 

foi totalmente aprovada pelo CONDEPHASA Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2015 EP / Santos 20150128.xx

Reforma, restauro e ampliações da Poli-

Santos Reformas para instalação de 

Sistema de ar condicionado e reforma da 

cobertura do edifício Cesário Bastos

Notificação MP         1.800.000,00 

No que se refere ao sistema de ar 

condicionado ainda não houve aprovação do 

CONDEPASA

Anterojeto do sist. de ar condicionado (custo aproximado R$ 1.000.000,00 em aprovação 

no Condepasa com objeções a atender) foi aprovado no Condephaat.  Analisado projeto 

FDE (aprovado anteriormente na Prefeitura de Santos e órgãos de tombamento não é 

adequado a situação atual). As intervenções previstas neste item serão encaminhadas na 

medida da aprovação e elaboração dos projetos executivos de forma independente ou 

agrupadas. Prazo MP término de obras 1o. semestre 2021

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2018 FAU 20180036

Estudo de viabilidade do local para 

abrigar parte da reserva técnica da 

Biblioteca da FAU

                            -   
Projeto paralisado em função de outras 

prioridades 

Solicitação inicial da unidade ocupar espaço do IEB nas Colméias não é adequada, pela 

distância e porque há outros usos previstos para o local conforme projeto da Reitoria 

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

solicitação 

posterior à 

resposta do 

ofício SEF 178/17

SP 2015 FAU

20170331.2  

20170331.3  

20170331.4   

20170331.6

Reforma das instalações elétricas da FAU 

Maranhão
Urgência             245.440,73  364.558.40 

 Em recebimento provisório desde 

19/05/2020 A verificar necessidade de 

recursoso adicionais de R$ 245 mil 

Encaminhado para licitação em 07/12/2016. Publicação da licitação da reforma das inst. 

elétricas em 11 fevereiro 2017. Abertura dos envelopes 03/03/2017.  Ordem de início da 

obra 05/06/2017. Término previsto: 01/12/17. Obra paralisada. Contrato  rescindido.   

Contratados dois serviços (as built de elétrica R$ 4.500,00 e alteração de entrada de 

energia na Eletropaulo R$ 8.200,00). Encaminhado para licitação em 19/02/2019 com 

valor superior ao inicialmente previsto de R$ 200.000,00. Em avaliação envelope 2 desde 

06/06/2019. Encaminhado para contratação da entrada de energia em 29/09/2019 (R$ 

15.340,50). Situação da contratação: Em Homologação em 31/07/2019. Contrato assinado 

28/08/2019

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 FAU 20180327
Avaliação da estrutura e Reforma da 

rampa de acesso ao Edifício Anexo
Urgência             300.000,00 Precisa ser encaminhado para custos

proc. 2015.1.1376.16.7.  Tenda será solucionado pela Unidade. Projeto de recuperação 

estrutural concluido. Falta  planilha orçamentária e fechamento documentos de licitação.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 FAU 20180042 Reforma da cobertura do prédio anexo Urgência         1.775.000,00 

Projeto paralisado em função de outras 

prioridades a retomar neste ano de 2021. 

Verificar se há necessidade de aprovação nos 

órgãos de tombamento. 

A cargo da SVOR  consertos emergenciais. Há necessidade de projeto para refazimento dos 

telhados. Unidade aprovou estudo de alternativa para troca da telha trapezoidal com 

acréscimo de inclinação e aumento de platibandas. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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SP 2015 FAU 20170331.1 Reforma da cobertura da FAU Maranhão Urgência             600.000,00 

Finalizando desenhos para encaminhamento 

à Unidade para a aprovação nos órgãos de 

tombamento

Após monitoramento dos problemas até 30/10/2016 detectou-se necessidade de 

substituição de todas as calhas de cobre e reposição parcial das telhas de ardósia, caibros, 

ripas e reservatórios. Aprovação junto ao CONPRESP e CONDEPHAAT,  a cargo da FAU. 

Após aprovação nos órgãos de tombamento serão elaborados os projetos executivos 

correspondentes (arquitetura, hidráulica, estrutura, elétrica SPDA).  CONDEPHAAT aprovou 

a solução estrutural para a fixação da linha de vida, porém não foi aprovada pelo 

CONPRESP, que solicita uma estrutura metálica interna à platibanda para esta finalidade. A 

avaliação estrutural não esta de acordo e será feito projeto sem considerar a linha de vida 

fixada na cobertura, devendo ainda ser apresentada esta solução aos órgãos de 

tombamento (em estudo opção de fixação na estrutura de madeira do telhado)

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 FCF
anterior ao 

Acrópole

Substituição da marquise dos Blocos 13 a 

18 por passarela (alternativa 1 com 

redução de escopo). 

Urgência                             -   1.184.101,66

1a. Etapa: Demolição da Marquise, adequação do piso e reforma dos acessos dos Blocos 

18 e 13B. Ordem de início: dia 13/06/2016. Etapas subsequentes são 2a. Prioridade 

(Acrópole 20190098) . Contrato rescindido, obras de finalização contratadas e a iniciar 

(18.1.81.82.4) 1a. etapa concluida, 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 FCF 20200082
Contenção do Talude entre os Blocos 13A 

e 13B da FCF.
Urgência 5.930,00 Acrópole concluido em 08/10/2020

Problema surgiu em meados de 2019. O talude que estava apresentando erosão e 

desabamento. Após visita de SEF e PUSP-C foi orientado para elaborar projeto executivo 

para correção do problema, que está contemplado no projeto da passarela elevada. Assim, 

para possibilitar execução de obra emergencial para recuperação da área a DVENG 

contrataou serviços especícos 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Obra)

SP 2017 FCF

20210006 

20180122  

20180015 

Reforma para conclusão do Edifício de 

Pesquisas da FCF (Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento)

Estratégico                             -   Unidade 32.500,00

Em 05/02/2021 a unidade solicita 

fiscalização de etapa de obra por ela 

contratada. Em contratação pela SEF, 

assessoria para fiscalização da obra

A FCF tem R$ 720.000,00 da Fapesp e necessita R$ 135.000,00 para licitação da 2a. Etapa. 

Encaminhadas pendências do material necessário à licitação para a unidade. A unidade 

providenciou a licitação e solicitou fiscalização SEF. A Unidade solicitou em e-mail de 

22/02/2019 correção nos recursos necessários para a conclusão da obra (recursos 

indicados de R$ 3.000.000,00  foram estimados pela Unidade).  Pediu alteração de 

prioridade em reunião no dia 10/04/2019 para a construção da passarela elevada. Em 

junho de 2019 a FCF apresentou projetos corrigidos para avaliação, arquitetura aprovado, 

resta engenharia. Aprovação do projeto completo pela engenharia em 30/01/2020

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 FCF 20190098 Conclusão da passarela elevada Notificação MP         1.775.000,00 

Encaminhado para SVPENG em setembro 

2020 para verificação de projeto 

encaminhado pela unidade (estrutura, 

elétrica, hidráulica e  custos) para  

preparação dos elementos para licitação.  

Verificações foram pausadas pela 

engenharia. Solicitada retomada em 

15/04/2021

Unidade solicita execução da 2a. etapa  (recursos indicados foram estimados pela 

Unidade). Projeto concluido em 2012 a retomar, pois a passarela, além de ser rota de fuga, 

resolverá em conjunto com o elevador já existente e outro a construir o problema de 

acessibilidade de todos os blocos.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2020 FCF
20200006   

20180123

Reforma das coberturas dos Blocos 13 A e 

13 B
Urgência         1.000.000,00 

Houve reunião com Prof. Aquiles (PUERHE), 

Direção da Unidade e SEF em maio 2021 e 

serão instalados módulos de placas 

fotovoláicas na cobertura do Bloco 13 A 

(priorizado pela Unidade), o projeto do 

Bloco A já está considerando este fator. 

Solicitada prioridade pela Unidade, em função dos graves prejuizos provocados pelas 

chuvas nos laboratórios e equipamentos destes blocos,  na reunião virtual de 05/11/2020 

e confirmada em e-mail de 21/01/2021 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2018 FCF / IQ 20180134

Reforma das edificações da Biblioteca do 

IQ / FCF para prevenção e combate a 

incêndio, acessibilidade, instalações e 

pintura externa dos prédios

Notificação MP         1.077.000,00 

Há projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. Há notificação do MPT para o IQ que não 

inclui o prédio da Biblioteca. Observar acréscimo de valor e alteração de escopo e ano de 

resolução (para acompanhar plano de ação da acessibilidade). Previsão de recursos neste 

item de R$ 350.000 deve ser alterada para R$ 1.077.000. Incluido pintura externa e 

avaliação das instalações dos prédios por solicitação da FCF no Acrópole (20190146 e 

20190182). Prioridade Acrescida após Plano Acessibilidade Cuaso preve término das 

intervenções em 2020. Prazo MP 2021

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade  

(reunião SEF)

SP 2014 FD
Anterior 

Acrópole

Modernização dos Elevadores – Prédio 

das Arcadas, Prédio de Apoio
Urgência                             -           1.944.920,00 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 FD
Anterior 

Acrópole

Recuperação das passarelas de 

interligação 10º e 14º pavto.
Urgência                             -   78.657,48

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

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 FD 
Anterior 

Acrópole

Reforma das fachadas e Cobertura do 

Edifício Senador Feijó (Biblioteca Jurídica).
Urgência                             -   202.118,00

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). Contrato assinado em 29/09/2017 e 

ordem de início em 04/12/2017. Em recebimento provisório.

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 FD
Anterior 

Acrópole

Instalação de telhado verde na laje de 

cobertura do prédio Anexo
                            -   Unidade

Este assunto teve continuidade pela 

Unidade, o projeto de prevenção e combate 

a incêndios e acessibilidade deverá consider 

a ocupação da cobertura 

Encaminhado para Aprovação em órgãos de Tombamento. Observar que haverá 

necessidade de revisão de PT de corpo de Bombeiros em função desta nova situação. 

Assunto terá prosseguimento pela Unidade 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Sem Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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SP 2018 FD 20180454

Avaliação do projeto para reforma do 

Centro Acadêmico XI de Agosto no 

Edifício Principal

Urgência             150.000,00 Unidade Obra concluida pela Unidade 

 Prof. Floriano introduziu tal prioridade (9/5; visita à unidade 30/5); diz que deve conseguir 

mobilizar recursos para tanto. Elementos encaminhados pela Unidade não foram 

aprovados na verificação da SEF e estão com a Unidade desde janeiro de 2019. SEF está 

fazendo novo estudo de arquitetura atendendo legislação Vigilância sanitária. Classificação 

foi alterada devido ao incêndio no local. Sugestão: passar para Grupo 1

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

SP 2017 FD 20180113

Reformas da cobertura, do Salão Nobre 

(ar condicionado e acessibilidade) e do 

pátio interno (captação de águas pluviais) 

do Ed. Principal 

Notificação MP Unidade 2.904.695,10

Encaminhado para ORÇAMENTOem 

08/09/2020. Custo estimado R$ 

2.600.000,00

Encaminhado para licitação de obra em 

09/04/2021

Projeto iniciado em 2008/2009 retomado. No que se refere a reforma do pátio interno, 

houve duas licitações fracassadas em 2012 e 2013. O projeto da reforma da cobertura, 

deve incluir mansardas necessárias ao sistema de ar condicionado e deve ser aprovado nos 

órgãos de tombamento junto com o do sistema de ar condicionado do salão nobre 

(encaminhado em abril de 2019 ao CONPRESP e CONDEPHAAT). Prazo MP término de 

obras 1o. semestre 2021

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em 

Licitação/Contr

ato obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 FD 20200026 Demolição do Edifício Claudio Lembo Urgência                             -   1.030.000,00

A SEF está elaborando um termo de 

referência para a FD contratar uma empresa 

de gerenciamento. A aprovação nos órgãos 

da Prefeitura está a cargo da FD

Necessária devido a problemas estruturais graves e para construção da Nova Biblioteca

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em 

Licitação/Contr

ato obra

SP 2018 FD 20180040

Reforma no Edifício Anexo (para 

acessibilidade, prevenção e combate a 

incêndios, salas dos departamentos e 

transferência restaurante)

Notificação MP         1.000.000,00 Unidade

Há necessidade de encaminhamento de 

Programa de necessidades. Inicio 

programado após finalização dos projetos no 

Ed. Principal (PRAZO ESTIMADO PARA 

INÍCIO: Arquitetura - início em abril/2021). 

Em Reunião com unidade no dia 03/02/2021 

fomos informados que a empresa INTERARQ 

foi contratada para elaboração do projeto 

do restaurante. O estudo preliminar de 

arquitetura para reforma do espaço para 

restaurante foi apresentado e não aprovado 

pois há necessidade de equacionar o térreo 

como um todo para resolução de 

acessibilidade e saídas de emergência. 

Reapresentado estudo com grande 

intervenção estrutural, tampouco foi 

aprovado. A SEF elaborou estudo e 

encaminhou para contratada desenvolver.

A Faculdade de Direito contratou o projeto técnico, porém ainda não foi obtida a 

aprovação no Corpo de Bombeiros. Quando da aprovação do Corpo de Bombeiros, se 

houver ressalvas que exijam obras, deverá ser encaminhado à SEF para verificação, 

anteriormente ao pedido de vistoria. O Projeto Técnico do Corpo de bombeiro deverá ser 

conciliado com o projeto de acessibilidade e o projeto encaminhado pela unidade 

(Acrópole 2018 0175) para a reforma do Auditório XI de agosto neste edifício. Prazo MP 

término de obras 1o. semestre 2021

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2017 FD 20180175

Recuperação estrutural e Reforma das 

fachadas do edificio Anexo. 1a. Etapa 

Recuperação Estrutural da Viga em Arco 

do Edifício Anexo

Urgência             350.000,00 

Aumento do escopo para a  1a. fase (SPDA e 

reforma das fachadas devido à 

despreendimento de argamassas destas 

superfícies). SPDA não iniciado e 

especificação fachadas em finalização.

Em contratação projeto de recuperação estrutural (R$ 13.500). Contratação do projeto 

feita no final de maio e concluido. Falta planilha de custos e montagem dos elementos de 

licitação.  A recuperação das fachadas será definida em função da gravidade dos 

despreendimentos de argamassa. Será realizada nova vistoria para averiguar situação 

atual das patologias, pois falta informação sobre os revestimentos das Fachadas e SPDA 

para encaminhamento ao setor de custos

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 FD 20180352

Reforma para adequação da 

acessibilidade e da prevenção e combate 

a incêndios no Edifício Principal 

Notificação MP         1.650.000,00                128.748,47 

Novo layout dos sanitários com adequação a 

NBR9050/2020 foi encaminhado para 

DVENG em 21/01/2021. Foi  realizada uma 

reunião com elétrica e hidráulica para 

compatibilizar com o escopo do projeto de 

incêndio e a interface com o projeto de 

elétrica (20180440). Arquitetura, concluido 

em março/2021. Engenharia (sistemas de 

hidrantes, alarme e demais inst. para 

prevenção e combate a incêndios em 

contratação. Licitação incluirá reforma para 

acessibilida e de elétrica em geral ficando as 

adequações de istalações para quando os 

projetos ficarem prontos.

Há projeto executivo  do Prédio Principal (Histórico) para as intervenções de 

acessibilidade, também aprovadas nos órgãos de tombamento. Falta terminar 

detalhamento e atualização de planilha (^1.650.000,00) Unidade disporá de R$ 

250.000,00. Há projeto técnico aprovado no corpo de Bombeiros encaminhado pela 

Unidade a verificar quais as adequações exigirão projetos executivos. Há projeto para a 

reforma do Centro Acadêmico encaminhado pela Unidade (Acrópole 20180454 ) que 

deverá ser conciliado e compatibilizado com projeto existente de acessibilidade e o de 

prevenção e combate a incêndios. Há problemas de atendimento à acessibilidade nas 

obras contratadas pela Unidade. Em reunião com a Unidade em 03.02.2021 foi sugerida 

reunião entre SEF e construtora Bolanho contratada pela unidade para incluir em seu 

contrato as adequações necessárias e com isso diminuir o escopo da licitação da SEF, 

finalizar o projeto e encaminhar para orçamento. Caso a empresa contratada pela unidade 

possa realizar os serviços de adequação a SVPARQ poderá agendar reunião com a empresa 

para explicar as intervenções e durante a obra fiscalizar a execução destes serviços, caso 

contrário sugerimos à unidade suprimir parcialmente os serviços de reforma dos pisos e 

das pinturas nas paredes onde houver interferencias.Prazo MP término de obras 1o. 

semestre 2021

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 FD 20180482 Construção da Nova Biblioteca Estratégico                             -   Unidade

Em processo de contratação de gerenciadora 

pela FD, porém o assunto continuará sob 

acompanhemanto da SVPARQ/SVPENG no 

que se refere aos projetos

Segundo a Unidade, há possibilidade de demolição do edifício Cláudio Lembo e a novo 

edifício para a Biblioteca Jurídica ocuparia este espaço. Encaminhado via Acrópole estudo 

preliminar da nova edificação elaborado pelo arq. Paulo Bruna em dez de 2018. Foi 

verificado pela SVPARQ e há objeções encaminhadas à Unidade

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

Prioridade 

Unidade
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SP 2019 FD 20180440
Reforma das instalações elétricas do 

Edifício Principal  
Notificação MP         1.000.000,00 

Projeto com pendências.                                                                                                                                                    

Encaminhado pelo Eng. Paulo Cézar em 

13/01/2021. Foi constatado que o Projeto 

não está finalizado (falta iluminação de 

emergência e central de Alarme)

Não há necessidade de aprovação nos orgão 

de preservação pois não há alterações 

aparentes.  A licitação para reforma da 

eletrica será incluida na licitação para 

reforma de acessibilidade e de prevenção e 

combate a incêndios (ver Acrópole 

20180352)

Incluido após relatório do Eng. eletricista da SEF (ver Acrópole 20180440). Também será 

necessário em função da futura solicitação de AVCB. Projeto executivo contatado em 

28/08/2019. Identificamos que o levantamento geral de instalações elétricas realizado 

possui inconsistências e também que não foi incluído no material de licitação do projeto 

elétrico em andamento. Isto foi reportado à chefia da DVENG, que informou que verificaria 

estas questões. Não foi possível juntar licitação de obra com a obra da reforma da 

cobertura. Prazo MP 2021.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em custos
Prioridade 

Unidade

SP 2021 FE 

20210003  

20190050   

20180086

Reforma da Cobertura da Biblioteca da FE Urgência             300.000,00 

SVOR aconselha rever questões de projeto e 

especificações considerando espaço técnico 

para acondicioanmento de equiupamentos 

de ar condicionado com passarela de 

manutenção, espaçamento entre terças mais 

reduzido que exigências de fabricantes e 

adoção de telhas com espessura 0.8mm

Em reunião SEF de Problemas sucessivos desde a entrega do edifício há aproximadamente 

10 anos atras, obrigam a fazer uma reforma geral, uma vez que consertos pontuais não ter 

sido suficientes para sanar o problema. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 FE 20150134
Reforma dos quadros e instalações 

elétricas do bloco A da FE
Urgência                             -   145.362,83

Na  PG desde 03/05/2018. Em 16/08/2018 Encaminhado à DVPENG/SVPENG para 

manifestação quanto ao Parecer PG.P-S 6/2018-ED (fls. 51/53). Após parecer da PG  

planilha orçamentária atualizada em 09/10/2018. abertura das propostas 29/11/2018. Em 

elaboração de contrato e assinatura desde 18/04/2019. Contrato assinado em 

06/06/2019, início em 24/06/2019, previsão de término 08/2019

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 FE
20180105.2   

20180105.7

Reforma estrutural do Bloco B (Inclui 

Labrimp)
Urgência                             -                  338.342,92 

Obra interrompida por 6 meses, necessária 

execução de desvio de rede externa (R$ 

32.315.90). Retomada com prazo adicional 

de 90 dias.

Encaminhado para licitação de projeto em 19/04/2018 valor: R$ 12.464,00. Em reunião 

com a unidade em 07/06/2018 foi informado que as atividades no labrimp estão 

interrompidas há um ano e que há possibilidade de empresa parceira fazer as reformas 

necessárias sem custos à Universidade. Custos concluido em março 2019 (estimados 

inicialmente em R$ 80.000,00) porém há necessidade de correção detectada em junho de 

2019. Encaminhado para licitação em 30/08/2019. Contratado por R$ 338.342,92. Houve 

necessidade de execução de levantamento topográfico (R$ 10.450,00) e de desvios nas 

redes de águas pluviais para a execução da reforma estrutural do bloco B da FEUSP, junto 

ao Labrimp (R$ 32.315,90).

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em obra
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 FE 20180306.1

Reforma para acessibilidade e instalação 

de elevador para pessoas com 

necessidades especiais e da Lanchonete 

no Bloco B

Notificação MP         1.785.000,00 

Projeto Básico entregue pela contratada em 

16/12/2020, verificação arquitetura 

concluida, falta engenharias.

Prot. 10.5.292.48.5. Há necessidade  de compatibilizar com projeto já existente de reforma 

do Bloco B. Haverá necessidade de prospecção estrutural. Recursos necessários serão 

provavelmente maiores do que os R$ 150.000,00 previstos. Observar acréscimo de valor e 

alteração de escopo (para acompanhar plano de ação da acessibilidade e projeto de 

reforma da lanchonete Acrópole 20180171). Previsão de recursos neste item de R$ 

150.000 deve ser alterada para R$ 1785.000. Prazo MP término de obras 2021

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 FE/EA
20200110   

20200147

Vistoria no conjunto de caixilhos 

instalados no Bloco C da Escola de 

Aplicação, bem como a sua 

recuperação/reestruturação

Urgência             800.000,00 

Esquadrias têm problemas de aberturas e 

fechamento. Deve-se prever troca completa 

dos sistema das fachadas. Medidas paliativas 

não resolvem mais

Reformas de caixilhos e pisos decorrentes de Relatório para ação civil pública impetrada 

contra a USP pela Associação de Pais da FE/EA

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 FE/EA
Anterior 

Acrópole

Obra de recuperação estrutural da sala de 

música do bloco A da Escola de Aplicação
Urgência                             -   

Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está 

estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. 

Foi incluida nova calçada externa. Obra concluida em 29/07/2017

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 FE/EA
Anterior 

Acrópole

Construção de alvenaria na sala de 

múisica da Escola de Aplicação
Urgência                             -   

Foi feita avaliação após monitoramento estrutural e concluiu-se que a estr. Está 

estabilizada e haverá necessidade de demolição e nova execução de parede em dry wall. 

Foi incluida nova calçada externa. Obra concluida em 29/07/2017

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 FE/EA
Anterior 

Acrópole

Pintura externa do Bloco C da Escola de 

Aplicação
                            -                    48.234,89 

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 FE/EA
Anterior 

Acrópole

Reforma quadros de elétrica Blocos A, B e 

C da Escola de Aplicação
Urgência                             -   

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 FE/EA
Anterior 

Acrópole

Recuperação estrutural rampa de acesso 

ao Bloco B da escola de aplicação
Urgência                             -   Não havia risco estrutural, reparo já efetuado

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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SP 2017 FE/EA 20180045
Reforna dos blocos A, B e C da Escola de 

Aplicação para obtenção dos AVCBs
Notificação MP               50.000,00 

Obras e instalações necessárias ao AVCB 

foram concluidas, faltam ARTs para 

solcitação da vistoria do Corpo de Bombeiros

A unidade formulou solicitações separadas (prot. 17.5.126.48.4  e 09.5.340.48.8).Contrato 

assinado em 09/11/2018. Prazo de cocnlusão previsto para final de março de 2019. 

Projeto Técnico foi aprovado no corpo de bombeiros em abril de 2019 (20180045.1). Há 

necessidade de pequenas adequações de arquitetura a serem elaboradas internamente e 

contratação de laudo de instalações elétricas e SPDA e dos projetos executivos para 

adequações nas instalações encaminhado para contratação em 19/06/2019. Devido à 

redução de escopo foi feita redução de estimativa de R$ 2.500.000,00 para R$ 865.000,00. 

Prazo MP término de obras 2o. semestre 2020

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 FE/EA 20180094
Drenagem do Parquinho da Escola de 

Aplicação
Urgência 32.998,54 Serviços concluidos em 07/11/2018

Concluído 

(Obra)

SP 2020 FE/EA 20190019

Reforma para correção de patologias 

apresentadas nas paredes das salas 18C e 

19C do Bloco C da Escola de Aplicação

Urgência
SERVIÇOS FINALIZADOS POR MEIO DA 

20200110.2
Inserido no Plano após vistoria em 02/04/2020

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Obra)

SP 2020 FE/EA 20200110

Colaboração para resposata à PG quanto 

a Ação Cívil Pública - Perícia - Escola de 

Aplicação. 

Notificação MP               50.000,00 Pequenas obras / assunto em andamento 
Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em obra

SP 2018 FEA x

Reforma dos prédios FEA 1, 2, 5 e 6 

(acessibilidade, prevenção e combate a 

incêndios e outras)

Estratégico         1.000.000,00 Unidade

Em janeiro de 2021 Unidade solicitou 

retorno do processo 17.1.716.12.8, que foi 

encaminhado escaneado em 09/-/02/2021 

para alteração de escopo da 

solicitação.Houve contato por e-mail 

solicitando relatório INPREDIAIS 

(Diagnóstico). Encaminhados por e-mail. 

Encaminhar Acrópole com orientações para 

contratação do Projeto de aprovação contra-

incêndios

Solicitação de elaboração de edital e contratação de projetos executivos para reformas. 

Mudado para 1a Prioridade em 30/5. Observar que para corresponder ao Plano de 

acessibilidade a execução das obras está prevista para  a próxima gestão Prazo MP 2022 a 

2024 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

A iniciar
1a. Prioridade 

Unidade

SP 2017 FEA
Anterior 

Acrópole

Reformas após Avaliação Estrutural do 

Bloco 1 Térreo
Urgência                             -   28.850,06

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 FEA 20180309
Avaliação da estrutura metálica e telhado 

do prédio da FEA 1
                            -   

Serviço contratado pela unidade em garantia. Encaminhado pela fiscalização relatório de 

falhas. A Unidade deve contratar os reparos.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 FFLCH 20150120

Reforma no prédio das Letras 

(acessibilidade e prevenção e combate a 

incêndios)

Urgência         1.500.000,00 

Proj. de Prev. e Combate a Incêndios do Prédio Letras e Anexo. Elem. técnicos (inclui 

anteprojeto) para licitação do proj. exec. concluidos 07/06/16. Excluido pela Unidade e em 

maio e incluido novamente (prot.2017.5.469.8.0). Faz parte do 1o. Lote a contratar da 

CUASO

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

A iniciar
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2016 FFLCH 20160255

Reforma da rede de captação de águas 

pluviais junto ao estacionamento do 

prédio de História e Geografia  (lado da 

Av. Prof. Lineu Prestes)

Urgência             100.000,00 
Aguardando manifestação da unidade sobre necessidade ou não de atendimento desde 

07/02/2020

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

SP 2018 FFLCH 20180047
Reforma no prédio da História e Geografia 

(prevenção e combate a incêndio)
Urgência             500.000,00 A programar para 2022

Sem dados para estimativas. A elaborar material para licitação do projeto. Faz parte do 1o. 

Lote a contratar da CUASO

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade no 

prot.2017.5.469.

8.0

SP 2021 FFLCH 20200081
Reforma para reforço estrutural na 

passarela do edifício das Letras  
Urgência             220.000,00 

Em vistoria realizada foram constatados problemas estruturais e o Acrópole foi 

encaminhado para interdição do local.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 FFLCH 20170316
Reforma elétrica do prédio da História e 

Geografia
Urgência                             -   157.156,03

Encaminhado para licitação de obras em 26.09.2017. Com DVENG desde 13/11/2017 para 

responder parecer PG (em análise de custos desde 07/12/2017 ). Abertura de envelopes 

dia 08/03/2018. Aguardando prazo de recursos e após será homologado. Licitação 

finalizada em 13/4. Obra  a ser entregue até 30/10/2018

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 FFLCH
anterior ao 

Acrópole

Reforma e adequação das redes de águas 

pluviais no estacionamento da História e 

Geografia (lado da Ciências Sociais)

Urgência                             -   137.676,61

Há Acrópole  20160255 para a Reforma da 

rede de captação de águas pluviais junto ao 

estacionamento do prédio de História e 

Geografia (lado da Av. Prof. Lineu Prestes), 

aguardando manifestação da unidade sobre 

necessidade ou não de atendimento

Para resolução do problema de erosão na entrada do edifício. O pregão da PUSP-C foi 

realizado e anulado. Nova lic. em andamento pela SEF. Abertura envelope 2 em 

05/10/2017. Contrato assinado em 06/12/2017. Ordem de início 09/01/2018.  Previsão de 

término em 07/06/2018. 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2015 FFLCH

solicitação 

anterior ao 

acrópole

Execução dos serviços de reforma para 

instalação de grupo gerador e adequação 

painel geral da Biblioteca Florestan 

Fernandes

Urgência                             -                  227.423,00 Concluido em março 2017
Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 FFLCH

solicitação 

anterior ao 

acrópole

Risco de queda de muro de pedra no 

Prédio Administrativo 
Urgência                             -   

Necessidade de refazimento parcial de muro. Encaminhado para refazimento do muro 

para a PUSP-C. Llicitação pela PUSP-C via FUSP

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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unidade

SP 2016 FFLCH 20160276
Reforma para recuperação da passarela 

de acesso ao Ed de Ciencias Sociais
Urgência                             -   22.550,00

Projeto contratado externamente concluido em 02/06/17. Em 17/10/2017 abertura dos 

envelopes. Assinatura do contrato em 13/12/2017. Ordem de início de obra 09/01/2018. 

Término da obra previsto para 23/05/2018

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 FFLCH 20180310
Reforma da cobertura do prédio da 

administração: 
Urgência                             -   Unidade 128.650,00

Foi solicitada a transposição de R$335,421,66, por meio de e-mail de 15/5/2018. 

Transposição será feita quando da efetiva licitação da obra. Licitado com recursos próprios 

. Valor repassado em 05/09/18 no valor de  R$ 128.650,00. Projeto, licitação e Obras  pela 

Unidade concluido. 

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2020 FFLCH 20200009
Reforma para reforço estrutural no prédio 

da Administração da FFLCH
Urgência                             -   151.500,61

Ordem de iníco 01/02/2021. Término 

previsto 01/05/2021

Escoramento da Laje do Piso Térreo do Prédio da Administração da FFLCH (R$ 21.000,00) + 

projeto de recuperação estrutural de concreto no Prédio da Diretoria e da Administração, 

da FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (R$ 31.860,00) + 

execução de obra de reforço (R$ 98.640,61)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Obra)

SP 2015 FFLCH 20200044

Reforma do prédio Administrativo - 2a. 

Etapa atendimento requisitos de 

acessibilidade

Notificação MP         1.000.000,00 
Há necessidade de reavaliação do projeto 

para adequação a atual NBR 9050/2020

Unidade está equacionando próxima licitação. Ainda não tem previsão orçamentária. A 

Unidade ainda não começou a preparar a licitação. Recursos repassados de 653.718,53 em 

janeiro de 2019 para a execução das obras da 1a. Etapa (reforma de sanitários). Há 

necessidade de aguardar término desas obras a cargo da unidade para poder licitar as da 

SEF. Prazo MP 2019

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2015 FFLCH 20180434
Reforma do prédio Administrativo - 1a. 

Etapa reforma dos sanitários
Notificação MP                             -                  653.718,53 

Há possibilidade de ações parciais para redução de custos imediatos. Necessário rever 

projeto contratado. A pedido da Unidade o assunto foi a ela encaminhado que se 

encarregará das licitações parciais. O edital para licitação já foi aprovado pela PG, falta 

publicação> Recursos encaminhados janeiro de 2019. Prazo MP 2019

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Em licitação 

por Unidade, 

Codage ou 

Prefeitura

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 FFLCH 20190107
Reforma da Cobertura do Prédio da 

Biblioteca Florestan Fernandes
Urgência             941.000,00 

Aguardando Engenharias (encaminhado em 

julho de 2020 para sveng). Em andamento 

SPDA e hidráulica, finalizando arquitetura e 

estrutura

Devido à situação da cobertura foi a presente intervenção foi solicitada pela Unidade. A 

SEF verificou os elementos técnicos encaminhados, solicitou alterações e repassará os 

recursos correspondentes quando solicitado. Foi apresentada a planilha orçamentária sem 

os projetos. retornou a unidade para complementação do material. os projetos foram 

encaminhados para verificação em setembro. Verificação dará início em novembro 2019  

(pode ser que esteja incluido outros prédios objeto de outros acrópoles, a verificar). 

Projetos foram avaliados e não aprovados. Unidade solicitou que os mesmos fossem 

corrigidos e as obras licitadas pela SEF

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade  

Unidade

SP 2014 FM
Anterior ao 

Acrópole

Construção do Edifício da Autopsia Virtual 

– Ressonância Magnética
                            -           4.147.414,93 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 FM
Anterior 

aoAcrópole
Acessibilidade no edifício Oscar Freire Notificação MP                             -   299.445,70

Falta itens de acessibilidade no prédio. MP 

acessibilidade até 2024

Torre metálica para elevador (1a. Etapa). Ordem de início em 18.07.2016. Faltará elevador 

e demais itens de acessibilidade. Obra paralisada em função da não aprovação do projeto 

de estrutura metálica pela SVPENG retomada em 01/06/2017. Parada devido a 

necessidade de desvios de redes. Previsão de término em 16/05/2018. A preparar licitação 

do elevador. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2017 FM 20150113.6
Aquisição e Instalação de elevador para 

acessibilidade no edifício Oscar Freire
Notificação MP                             -   78.300,00

Incluído no plano, após encaminhamento de previsão orçamentária 2017. Encaminhado 

para licitação em 03/04/2019 e para PG em 18/04/2019. Ordem de início 04/01/2021, 

término previsto 03/05/2021 (R$ 73.500,00) acrescido de mais um ano para a execução do 

contrato de manutenção (R$ 4800,00)

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em obra

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2016 FM / FOFITO Sem Acrópole
FOFITO - Áreas externas e Conclusão 

Auditório Fofito
Estratégico         1.000.000,00 A programar para 2022 Com elaboração de projeto de áreas externas. Questão estrutural a cargo da DVENG

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
Prioridade 

Unidade

SP 2015 FM / FOFITO

Anterior ao 

Sistema 

Acrópole

FOFITO - rede de esgoto prolongamento                             -    Ligação no PV existente.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 FM / FOFITO 20180127
Reforma e ampliação do Edifício de 

Pesquisas da FonoFisioTO
Estratégico 6.064.204,59

Publicação do edital da licitação em 

20/10/2020. Encontra-se na fase de análise 

de recursos do envelope 1

Obras iniciadas em 16/08/2013. Foram paralisadas de junho a dez de 2016. O contrato da 

obra foi rescindido em 16/10/2017. Novo lay-out solicitado em função do novo programa 

de necessidades do prédiofoi aprovado pela unidade. Concluido levantamento em 

novembro de 2018 e arquitetura em 21/12/2018  quando foi encaminhado para 

engenharias.   Contratado levantamento cadastral de Elétrica e Ar condicionado; hidráulica 

levantamento interno. Projeto de instalações a contratar (prazos estimados para 

finalização dos elementos técnicos para licitação 5 meses a contar desde março 2019). 

Haverá necessidade de novo projeto de estruturas para: reservatório, contenção de 

taludos e bases de equipamentos. Há necessidade de aprovação do projeto técnico no 

corpo de bombeiros. Encaminhado ao prof. Reynaldo para custos

Planos anteriores a 

2015

Em 

Licitação/Contr

ato obra

Prioridade  

Unidade

SP 2018 FM / NUCEL 20180368

Avaliação das intervenções necessários 

para obtenção do Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros - AVCB para o 

Edifício do Centro Integrado de Medicina 

Translacional (antigo Núcleo de Terapia 

Celular e Molecular - NUCEL) e adequação 

da acessibilidade

Notificação MP                             -                    25.000,00 

Aguardando desde maio/2020 manifestação 

da Unidade sobre providencias por ela 

tomadas para obtenção do AVCB. Obras de 

acessibilidade concluidas pela SVAOR

Trata-se de notificação da ANVISA. Não há estimativa de recursos. Acrescentado R$ 

100.000,00 como previsão. Necessário Adaptar: Acessos secundários com desnível de 

11cm. Portas com largura insuficiente. Escadas com largura insuficiente e corrimão não 

prolonga 30cm. Sanitários para PNE com largura de porta insuficiente. Auditório com 

rampa inadequada. Observar que para corresponder ao Plano de acessibilidade a 

execução das obras está prevista para 2019. encaminhado para DVENG em 11/10/2019. 

Prazo MP acessibilidade 2019

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2016 FM / RUSP 
Anterior ao 

Acrópole

Adequação de área no edifício da Portaria 

para instalação de RH
Estratégico                             -   

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 FM / SPPU 20170327

Reforma do Edifício da Portaria da 

Faculdade de Medicina - Quadrilátero da 

Saúde, para a central de monitoramento 

da SEG.

Estratégico 251.938,79 336.876,43

Pendência financeira para o contrato de 

manutenção. A verificar se reserva de R$ 251 

mil ainda é necessária

Elementos para licitação concluidos Prazo de obra 120 dias. Edital publicado em 

25/07/2018. Ordem de início em 07/01/2019. Prazo previsto para término 08/09/2019 (R$ 

329396,35). Há contrato de amnutenção de equipamento por um ano (R$ 7.480,08) 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 FMVZ
Anterior 

Acrópole

Reativação do poço artesiano e nova rede 

de abastecimento
Estratégico                             -                  301.615,40 

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

recursos da Unidade

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 FMVZ / PRG
Anterior 

Acrópole
Conclusão da obra do Centro Didático Estratégico                             -   1.126.518,00

Repassado em 17/08/2016 R$ 489.991,82 referentes aos 2 primeiros meses do 

cronograma. Repassado em 27/01/2017 R$ 316.178,18   

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 PUSP-CL/SPPU 20190202
Reforma e ampliação da Base da Guarda 

Universitária
                            -   Unidade 295.000,00

Obra foi concluida. Em elaboração termo de 

recebimento definitivo

Projeto completo encaminhado pela PUSP-CL (Interarq), há necessidade de revisão das 

engenharias e de aprovação na CETESB. A licitação será por parte da PUSP-CL. Engenharias 

verificaram os projetos com ressalvas e encaminharam para unidade. Nova verificação 

concluida em 28/09/2018. Seguiram os arquivos referentes à 3ª, 4ª e 5ª Medições em 

07/11/2019, solicitando retorno  antes do fim do período da próxima medição 01.11.2019 

a 30.11.2019. Não houve retorno

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

Solicitação 

posterior à 

resposta do 

ofício SEF 178/17

SP 2018 PUSP-CL 20190034 Reforma das Calçadas do Campus Leste Notificação MP                             -                  459.661,20 
 Não houve retorno com prestação de contas 

do uso dos recursos 

Projeto elaborado pela Prefeitura do Campus Leste e verificado pela SVPLF. Solicitado 

repasse à DVAF pelo Acrópole em 14/02/2019. Repasse de R$ 459.661,20 efetuado em 

10/04/2019

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 PUSP-CL 20190109

Cerca nos limites do campus - Execução 

de muro e grades junto ao viário sudoeste 

do campus

Urgência                454.000,00 
Não houve retorno com prestação de contas 

do uso dos recursos

Incluido após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) tem levantamento da PUSP-C, 

A Unidade encaminhou estudo com estimativa de custos. Em verificação pela 

SVPLF/DVPARQ desde 09/04/2019. Previsão de recursos originalmente era de R$ 

255.000,00. Projeto foi concluido sem acatar sugestão da SVPLF para manter os limites da 

APA, devido questões de segurança, encaminhado para dvaf repassar recursos em 

08/11/2019. repassados R$ 453.632,46 em 27/01/2020

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade 

SP 2018 PUSP-CL 20190266
Instalação de Iluminação pública no 

Campus USP Leste
Urgência         1.000.000,00                658.825,64 

Não houve retorno com prestação de contas 

do uso dos recursos. Questionado sobre a 

demanda de novos recursos da verba 

estimada de R$ 4,6 milhões, resposta por e-

mail da PUSP-C de 28/4/2021 informa que 

na próxima etapa necessitará algo em torno 

de $1M. Esta em fase final a primeira parte 

do retrofit (passando para LED) a iluminação 

do anel viário, e em processo de licitação do 

retrofit do "miolo" com o apoio da Prefeitura 

da CUASO.

Incluido após ofício de 14/09/2018 (processo 18.1.19.95.9) Projeto existente feito pela 

PUSP-C de 2015 para revisar e programar etapas. Há necessidade de distribuição dos 

recursos no tempo. Repassados R$ 658.825,64 em 20/10/2019 para iluminação da 1a. 

etapa

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade

SP 2020 FMVZ 20200070

Auxílio financeiro da SEF com reforma 

para Contenção do talude localizado na 

FMVZ e que vem apresentando sinais 

iminentes de desabamento

Urgência                             -   240.000,00

Material técnico em 2a. Avaliação aprovado 

pela engenharia e também aprovado o 

repasse de recursos ad referendum pelo 

presidente do Conselho em 17/03/2021

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

SP 2019 FMVZ 20180486
Instalação de três reservatórios 

subterrânea para água de reuso 
Estratégico         1.029.104,61 

Aguardando informações solicitadas pelo 

PUERHE desde junho 2019

Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Foi apresentado novo projeto de 

reservatórios de água de reuso . Para esta finalidade a unidade solicita  acréscimo no plano 

de Obras e mais R$ 1.029.104,61         

Não aprovado pelo PUERHE, aguardando esclarecimentos da unidade desde junho 2019. 

Solicitação ainda prematura para ser submetida ao Conselho.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2015 FMVZ 20180312
Reforma da galeria de águas pluviais e de 

rachaduras  do Bloco 17
Urgência         4.000.000,00 Outros

 A equacionar atendimento para apoio 

técncico à PUSP-C 

Sabesp não conseguiu desobstrução tubulação. (2012.1.2586.10.3) 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, porém a maior contribuição 

desta galeria é externa à USP (Jardim Bonfiglioli, etc. ). A empresa contratada pela PUSP-C 

"Soleil" está fazendo estudos para subsidiar decisões de encaminhamento deste assunto) 

coordenado pela  PUSP-C  com colaboração da SVPENG. Previsão: R$ 4 milhões para nova 

galeria da PMSP a ser negociado com a Prefeitura Municipal. Douglas da PUSP-C solicitou 

que tomássemos a frente deste assunto em e-mail de 11/11/2019. té maio 2021 não foi 

realizada nenhuma vistoria pela SEF sobre a questão do piso.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Em projeto 

pela PUSP-C

1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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SP 2015 FMVZ

20180442   

20190011  

20210009

Instalação de novos reservatórios de água 

e de redes de abastecimento e de 

incêndio (Projeto Executivo: Ampliação e 

Adequação das Redes de Infraestrutura 

no Complexo da FMVZ: água fria, água de 

incêndio, água pluvial, esgoto, elétrica, 

telefonia, e TI, respeitando o Plano 

Diretor da FMVZ)

Urgência             760.000,00 

Há informação sobre a execução dos 

reservatórios pela unidade. Recentemente 

chegou outro Acrópole do mesmo tema  

20210009. Reunião com unidade em 

12/03/21 para organização das demandas 

do Acrópole. A demanda mais recente será 

devolvida e hidráulica realizará estudos de 

pressão para dimensionamento da válvula 

redutora, posicionamento de registros para 

setorização das redes. Reprogramado para 

2022

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). 

Informado pela Unidade em maio de 2018 que a rede de abastecimento foi realizada pela 

Unidade. Falta instalação dos reservatórios e foi solicitada pela Unidade inclusão da rede 

de Incêndios neste projeto. A pedido da FMVZ foi encaminhado o projeto para a Unidade 

com repasse de R$ 760.000,00 em 09/08/2018 e compromisso de repasse do restante no 

próximo ano. Licitação e Fiscalização da obra será da Unidade. Encaminhado projeto para 

verificação, há correções a efetuar e aprovação prévia do projeto no corpo de bombeiros. 

A Unidade iniciou as obras sem a aprovação do projeto sem ter solicitado o recurso 

adicional à SEF. Obra realizada pela Unidade, pedido de apoio à engenharia da SEF para 

especificação de válvula redutora de pressão; tal análise precisa ser priorizada.

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP `2020 FMVZ 20200064
Projeto de reforma do telhado do Bloco 

17 pela FMVZ
Urgência         2.288.826,10 

Projeto executivo encaminhado para 

verificação em 17/02/2021 não aprovado

Inicialmente a unidade solicitou auxílio para elaboração de edital para contratação de 

projeto, antes que o edital ficasse pronto e fosse encaminhado, a FMVZ contratou o 

projeto executivo. Encaminhou o projeto e solicita recursos e fiscalização das obras à SEF

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2019 FO 20200059
Reformas do conjunto da FO para a 

obtenção do AVCB                                               
Urgência         3.000.000,00 

Sugestão de inclusão para resolver questão do depósito e da via e situação de risco na 

unidade

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2016 FO

anterior ao 

Sistema 

Acrópole

Instalações elétricas para aprovação  - 

Administração e ODE
Urgência                             -   Unidade

2a. Prioridade da Unidade em 2015. Recursos a remanejar. Encaminhado à FO em 

06/12/2016 para correções e complementações. Obra concluida pela Unidade com 

recursoso pr´prios unidade

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 FO 20150177
Novo acesso viário à Faculdade de 

Odontologia
Urgência             500.000,00 

Projeto aguardando atendimento para 

continuidade

Interferências com árvores encaminhadas à PUSP-C. Há necessidade de revisão e 

complementação de projeto

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 FO 20190037
Construção de Depósito de residuos 

químicos e inflamáveis
Urgência             180.000,00 Unidade

Projeto aguardando atendimento para 

continuidade

Projeto encaminhado pela Unidade via acrópole em fevereiro de 2019. Em avaliação pela 

SEF. Valor estimado pelo projetista R$ 73.361,62. Não foi aprovado 

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

unidade

SP 2020 FSP 20180449

Reforma no conjunto de edificações para 

acessibilidade (MP) e prevenção e 

combate a incêndio (Diagnosticado)

Notificação MP         4.000.000,00 

Há relatório da Inprediais que indica existir 

situação de risco devido a cilindros de GLP 

no interior de alguns edifícios. Os projetos 

de adequações deverão ser submetidos ao 

CONDEPHAAT (exceto o CENTRO DE SAÚDE 

ESCOLA - ANEXO que é de 2002)

Unidade solicita encaminhar projetos aprovados no Corpo de Bombeiros para 6 edifícios 

(ficaram faltando os edifícios CENTRO DE SAÚDE GERALDO DE PAULA SOUZA e o Anexo do 

CENTRO DE SAÚDE ESCOLA). Solicita execução de Projeto com vista à obtenção do Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros para todos os edifícios (aprox. 16.000,00 m2). Os edifícios 

EDIFÍCIO PRINCIPAL E ANEXO, CENTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CENTRO DE SAÚDE 

GERALDO DE PAULA SOUZA e o Anexo do CENTRO DE SAÚDE ESCOLA tem Prazo MP 

acessibilidade 2022

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2018 FSP sem registro

Reforma e ampliação das instalações do 

Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 

2a. Etapa

            500.000,00 

Pinturas externas  (1a. etapa R$ 141.168,25) e outros itens como: troca de cobertura, 

substituição de toda a rede elétrica, reforma de banheiros publicos e de funcionários 

(masc. e fem.) do térreo, 1o. andar e alojamento, rampa de ligação entre enfermagem e 

escadas de saida, troca de piso de concreto e demolição de muro (proc.17.1.480.6.0)

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

Sem Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 FSP 20190192
Reforma das instalações elétricas do SESA 

em Araraquara
Urgência 400.000,00

Aguardando a análise pela DEF da PUSP-SC, 

e retorno sobre se assumirá ou não a 

solução do problema. Caso não aceite, 

encaminhar mesma indagação para a DEF da 

PUSP-RP

Processo 2019.1.715.6.9 a encaminhado à PUSP-SC em fev. 2020 solicitando auxílio 

técnico.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 FSP
Anterior 

Acrópole

Reforma e ampliação das instalações do 

Serviço Especial de Saúde de Araraquara. 

1a. Etapa

                            -                  949.561,84 

A solicitação foi reconduzida PUSP-SC para 

verificar possibilidade de atendimento 

através do processo 19.1.00715.06.9 desde 

março 2020, sem retorno até o presente 

momento

Ordem de início dia 16/05/16.  Prazo contratual 10/05/2017. Unidade solicita 

complementação da reforna, em especial as instalações elétricas. No Acrópole 20190192 a 

unidade solicita Reforma das instalações elétricas do SESA em Araraquara. 

Planos anteriores
Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 FSP 20130052
Restauro da fachada do edifício Ayrosa 

Galvão e oficina de manutenção
Urgência                             -   1.228.091,61

Homologada em 21/04/2021, empresa 

vencedora Brasfort Ltda. Em elaboração de 

contrato

Projeto contratado por R$ 147.356,63. A ordem de início foi dada em 09/11/2016. Em 

tramitação nos órgãos de patrimônio. Aprovado no CONPRESP e CONDEPHAAT. 

Encaminhado para engenharia para elaboração de estudo estrutural e quantificação do 

material para estrutura de concreto e metálica de plataforma de apoio de equipamento de 

exaustão (peso: 50 kg) e conjunto de acesso à cobertura (plataformas e escadas 

marinheiro). Encaminhado para custos em 18/07/2019.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em 

Licitação/Contr

ato obra

1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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Situação
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unidade

SP 2016 FSP 20180313
Reforma do muro externo no Posto 

Avançado de Pesquisa em Pariquera-Açu
Urgência             140.000,00 

SVAOR relatou em reunião de chefias de 

12/02/2021 realização de outros serviços 

neste imóvel

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. Realizado em 2021 o 

reparo emergencial nas alvenarias internas do imóvel e contenção provisória do Talude.. 

Não houve retornodo projeto  por parte da Unidade. Solicitação ficará suspensa até novo 

chamamento pela unidade pois esta pensando em adquirir imóvel na cidade. pois custo da 

reforma é maior que o custo do edifício (reunião 04.03.2020)

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 HU 20180049
Vistoria Hospital Dia (1º SS) - fissuras de 

diversas configurações
                            -                    28.800,00 Repasse efetuado para a Unidade no dia 31/03/2015, as fissuras foram reparadas.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 HU 20180313

Reforma da rede elétrica, com 

aproximadamente 80 plug in (substituição 

cofres de derivação)

urgência                             -                  283.118,05 Concluido maio 2016

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 HU 20180014

Vistoria nos Pilares e Alvenarias do 

Galpão de Produtos Químicos do Hospital 

Universitário. 

Urgência                             -   
Sem retorno do HU sobre novo uso a ser 

dado ao galpão

Solicitação de março de 2018.  Conforme relatório anexado ao Acrópole, não há evidências 

de risco eminente porém são necessários reparos de manutenção nas redes hidráulicas 

externas e internas para programar posterior reparos estruturais da edificação. Atenção 

para bombas do sistema de incêndios. No relatório encaminhado à Unidade foi 

informando que o prédio deve ser mantido interditado e que há necessidade de definição 

de uso do espaço antes do projeto de recuperação estrutural e de reforma para novo uso. 

Aguardando retorno da Unidade desde 25/02/2019

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 HU 20180025
Reforma da Rede Hidráulica na entrada 

principal do HU
Urgência                             -   84.426,34

Contrato Iniciado em 11/01/2021 e término 

previsto em 29/05/2021

Vistoria realizada pela SVOR e detectada necessidade de refazimento de rede de 

alimentação que sai do reservatório para o prédio bem como nova impermeabilização. 

SVPENG elaborou estudo com três propostas e o HU optou pela 1a. alternativa.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2017 HU 20170325
Reforma do sistema de ar condicionado 

do centro cirúrgico e obstétrico 
Urgência         1.500.000,00 31.000,00

 AGUARDANDO 3a entrega do projeto, 

porém HU não tem retornado para a visita 

necessária à finalização do projeto - terá 

aditivo de prazo ao contrato. Sugere-se, 

dado o tempo decorrido, apresentar o 

projeto ao HU para validação do projeto 

antes de encaminhar para custos, inclusive 

no que se refere a viabilidade de execução 

do sistema

Projeto da unidade de manutenção de sistema em verificação  (2016.1.1651.62.2). Em 

notificação ANVISA, risco de interdição. A estimativa passou de R$500.000,00 para 

R$1.500.000,00.   20170325.1 Elaboração de Diagnóstico do Sistema de Condicionamento 

de Ar do Centro Cirúrgico e Obstétrico do HU (R$13.000,00). Iniciado em 24/07/2018 e 

concluido em 23/08/2018. 20170325.2 Elaboração de Projeto de Retrofit do Sistema de 

Climatização do Centro Cirúrgico e Obstétrico (R$  31.000,00 ) Iniciado em 10/06/2019 e 

concluido em 05/10/2020. 20170325.3 Elaboração de Projeto de Retrofit do Sistema de 

Climatização do Centro Cirúrgico e Obstétrico - Etapa 2 (R$ 26.500,00) iniciado em 

01/09/2020 com previsão de término em 09/12/2020 . Porém não concluído. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2017 HU 20170348
Instalação do sistema de ar condicionado 

da UTI Adulto
urgência         1.500.000,00 

Sugere-se, dado o tempo decorrido, 

apresentar projeto ao HU para validação  

antes de encaminhar para custos, inclusive 

no que se refere a viabilidade de execução 

do sistema

Projeto da unidade incompleto, sendo terminado pela DVPR. Em notificação ANVISA, risco 

de interdição. Projeto de ar condicionado de 2007 encaminhado pelo HU foi revisado e 

corrigido. Há necessidade de adequações de  elétrica (projeto original do eng. Lima a 

adequar) e estrutura. Arquitetura (paginação de forros e iluminação) concluido e 

encaminhado para SVPENG. Diversas incongruencias verificadas por custos, projeto 

devolvido para correções. 20170348.3 Projeto Executivo de Estrutura do Sistema de Ar 

Condicionado da UTI Adulto (R$ 28.000,00) projeto iniciado em 01/02/21 e concluido em 

15/02/2021

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 HU 20180316
Reforma do sistema de ar condicionado 

da UTI Pediátrica e Neo Natal
Urgência             500.000,00 

Projeto executivo de ar condicionado 

iniciado em 01/07/2020 e concluido em 

30/11/2020. Falta demais projetos 

(arquitetura . estrutura e elétrica casa de 

máquinas externa). Sugere-se antes de 

fechamento do projeto confirmar com HU 

para aprovação da solução pretendida. 

Incluido pedido do HU em março de 2018. Em andamento projeto básico. 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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Situação
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SP 2016 HU 20180050
Reforma (acessibilidade e prevenção e 

combate a incêndio)
Notificação MP         6.000.000,00 

Anteprojeto de Arquitetura para adequação 

acessibilidade e prevenção e combate a 

Incêndios concluido à apresentar para a 

unidade aprovar. 20180050.3 Projeto 

executivo de estrutura das escadas metálicas 

de saída de emergência do HU (R$ 

30.250,00) Início 18/11/2020 Término 

18/04/2021 em andamento. 20180050.4 

Projeto sistemas de detecção, alarme de 

incêndio e iluminação de emergência do HU 

(R$ 30.250,00) Início 01/12/2020 Término 

25/04/2021. 20180050.5 Serviços de 

Construção de Abrigo para Casa de Bombas 

de Incêndio do Hospital Universitário (R$ 

18.780,00) Iniciado em 18/10/2020 e 

término em 17/11/2020. 20180050.7 Projeto 

de adequação da rede hidrante no projeto 

aprovado no corpo de bombeiro. Iniciado 

em 26/10/2020 e concluído em 24/11/2020.  

Iluminação de emergência + alarmes. 

20180050.6- Projeto escadas de concreto 

(saída de emergência), contratação em 

Elaboração. 20180050.8 -Levantamentos e 

Diagnóstico das Instalações elétricas e do 

SPDA, encaminhado para licitação.                                                                                                                                                                               

No projeto aprovado de 2008 a unidade deveria contratar porta corta-fogo, corrimãos, etc. 

Faltava escada de emergência, central de alarme e de fumaça (a cargo da SEF).  Havia 

necessidade de contratação de projetos executivos. Posteriormente constatou-se outro 

projeto aprovado no Corpo de Bombeirosde 2014 substituiu o anterior, correspondente ao 

projeto da ampliação do conjunto hospitalar, este projeto foi interrompido na fgestão 

2014/2017. Programado para setembro de 2018 o levantamento cadastral da edificação. 

Considerou-se necessário contratar novo PT que foi aprovado no Corpo de Bombeiros em 

08/2020.  A partir de nova notificação do MP em set 2020 foi estabelecido um cronograma 

para atender suas solicitações: instalação de detector de fumaça e alarme de incêndios até 

jan. 21; laudo e diagnóstico de instalações elétricas e spda março 2021: obras para 

instalações hidráulicas (hidrantes, reserva, bombas, etc.) até julho de 2021; adequações 

civis para saídas de emergencia e rotas de fuga (inclui escadas) até julho 2022; contratação 

e elaboração de projeto de instalações elétricas, spda iluminação de emergencia e demais 

itens necessários ao avcb set. 2022; execução da iluminação de emergencia set. 2022; 

demais adequações elétricas set. 2023. 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em projeto
1a. Prioridade  

(reunião SEF)

SP 2018 IAG 20180052

Reforma do Observatório Abrão de 

Moraes - Valinhos (acessibilidade e 

prevenção e combate a incêndio)

            350.000,00 
Proc. 08.5.39.14.0. Projeto parado na prefeitura de Valinhos desde 2004, necessita de 

contemplar exigências da Legislação do corpo de Bombeiros.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 IAG 20180317
Reforma dos banheiros do Observatório 

Abrão de Moraes - Valinhos
            125.000,00 A programar para 2022

Proc. 16.5.105.14.1. Devido ao atendimento de público externo crescente e para atender 

legislação de acessibilidade. Proj. contratado pela unidade verificado DVFI. Há pendências 

a corrigir. Em setembro 2016 R$118.120,20

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IAG 20190143

Definição de objeto para  a contratação e 

readequação do projeto de combate a 

incêndio do Instituto visando a obtenção 

do AVCB

Urgência         1.000.000,00 A programar para 2022
Unidade encaminhou projeto de prevenção e combate a incendios feito pelo FUNDUSP em 

abril de 2000

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2018 IAG 20180107.3
Reforma do acesso e instalação de guarda 

corpo na cobertura do prédio principal
Urgência                             -   Unidade                  52.767,12 

 Ordem de Início 02/12/2019. Término 

previsto em 29/02/2020. Em elaboração 

Termo de recebimento definitivo 

Solicitação encaminhada após ofício SEF 178/17. Questão de segurança. Unidade 

encaminhou projeto que foi refeito pela SEF. Arquitetura concluida, com engenharia para 

confirmação das fixações. Encaminhado para custos em 24/08/2018. Custos concluido em 

maio de 2019. Encaminhado para licitação em 13/06/2019. abertura envelopes dia 

22/08/2019. Contrato assinado em 14.10.2019

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IAG

Construção de novo reservatório de água 

no "Observatório Abrão de Moraes" em 

Valinhos.

Urgência                             -                  183.240,24 Ordem de início dia 23/05/2016.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2019 IAG / PRCEU 20180068.2 
Reforma da cobertura do Prédio 5 do 

CIENTEC
Urgência                             -                    24.936,00 

Prioridade informada em reunião do dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. O local 

abriga a estação meteorológica e está com o funcionamento prejudicado devido às 

infiltrações.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 IAG 20180051
Construção da passarela de Interligação 

do Bloco A ao Prédio Principal
Notificação MP             250.000,00 

Anteprojeto a verificar pela chefia da 

DVPARQ

Proc. 12.5.85.14.71a. Prioridade da unidade em 2016. Para permitir mobilidade de Pessoas 

com necessidades especiais dos Blocos A e Principal. Prioridade reforçada em reunião do 

dia 30/04/2019 com a Direção da Unidade. Prazo MP 2022.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IAG 20190289
Instalação de elevador de carga/PNE no 

prédio Principal
Estratégico             450.000,00 

Está em estudo localização do elevador, e 

que permita resolver as questões da carga e 

da acessibilidade

Unidade solicita auxílio para contratação de projeto para instalação de elvador de carga 

que atenda os 3 pavimentos e a cobertura do prédio principal, informando ter recursoso 

para o equipamento; no entanto haverá necessidade de expressiva intervenção civil para 

execução de nova torre e que deverá servir para a finalidade PNE. Prazo MP 2022.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2017 IB 20180026 Construção de depósito de solventes Urgência             200.000,00 
Aguardando espaço na programação da 

equipe para atendimento 

Necessário levantamento de produtos e quantitativos. Projeto a desenvolver condicionado 

ao PT (projeto técnico para aprovação no Corpo de Bombeiros) para o IB. Sem dados para 

estimativa

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
A iniciar

4a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17).Priorida

de SEF
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SP 2017 IB 20180128

Apoio pós-obra para a aquisição de 

poltronas para os dois auditórios do 

Centro Administrativo

Estratégico                             -   

Devido ao tempo decorrido, antes de dar 

atendimento a esta solcitação verificar com 

unidade se ela ainda é necessária. R$ 448 mil 

valor estimado. Unidade informou que 

obteve a verba da Reitoria

Incluído no Plano após previsão orçamentária 2017. Encaminhado para contratação pela 

CODAGE. Pregão pelo DA. Aguadando reforma da cobertura do Auditório para 

prosseguimento. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
A iniciar

Compra 

mobiliário

SP 2018 IB 20200032

Instalação de aparelhos de ar 

condicionado nas salas técnica e tradução 

simultânea, dentro do Auditório do novo 

prédio da Administração

Urgência               30.000,00                  16.280,00 

Foi Feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo 

IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra.  Faltam orçamentos para 

encaminhar para contratação. Também foram realizadas todas as manutenções 

necessárias, a Unidade precisando realizar contrato de manutenção permanente.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

A iniciar
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2015 IB
Anterior 

Acrópole 

Aquisição e instalação de elevador no 

edifício Paulo Sawaya
                            -                  103.750,00 

Houve dilação de prazo para montagem final. Concluído, em recebimento provisório. 

Contrato de manutenção 12 meses.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 IB 20180087 

Reforma do sistema de ar condicionado 

da sala da Congregação e demais 

ambientes do Edifício Administrativo. 

Urgência                             -                    16.280,00 

Acrópole 20180087 foi concluído (falta 

encaminhar para unidade), no entanto há 

nova solicitação relacionada de número 

20200032 de 18/02/2020 (com SVPENG) 

para instalação de aparelhos de ar 

condicionado nas salas técnica e tradução 

simultânea, dentro do Auditório do novo 

prédio da Administração - Paulo Nogueira 

Neto, que ainda não foi inciada

Foi Feita vistoria no edifício e foi elaborado relatório sobre os problemas encontrados pelo 

IPT. Alguns dos problemas devem-se a saldos de obra.  Faltam orçamentos para 

encaminhar para contratação

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 IB 20180473.1
Reforma na acessibilidade do Edifício 

Administrativo
Notificação MP

Acrescido no plano atendimento à acessibilidade devido ao plano de acessibilidade 

encaminhado ao MP. Necessário adaptar: Entrada principal com mas desnível maior que 

20mm. Outras três entradas (exclusivas de algunas ambientes ambientes) com desnível 

maior. Uma das escadas com largura insuficiente. Sanitário acessível possui desnível de 25 

mm no acesso.  Encaminhado DVENG em dez. 2019. Prazo MP acessibilidade 2019                                                                       

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2017 IB 20180476
Reforma para acessibilidade e prevenção 

contra incêndio do Edifício do Genoma
Notificação MP 542.563,41 Finalisando custos 

Desdobrado intervenção abaixo.  Projeto elaborado pela INTERARQ, verificado SVPARQ e 

encaminhado para custos (Luís Rolando) em 26/03/2020. MP acessibilidade 2019

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Em 

Licitação/Contr

ato obra

SP 2018 IB 20180128
Reforma na cobertura do auditório do 

Edifício Administrativo
Estratégico             360.000,00 

20180128.2 - Projeto Executivo de Estrutura 

para Linha de Vida e Escada Marinheiro com 

Plataforma (iniciado em 13/10/2020) não 

concluido.  20180128.3 - Projeto Executivo 

de Reforma do Sistema de SPDA, projeto 

concluído porém o Acrópole não está 

atualizado. 

Cobertura instalada tem apresentado graves problemas de infiltrações e deverá ser 

reconstruida. Com instalação de sistema de ancoragem e escada marinheiro pois o telhado 

deverá ser constantemente revisado ao menor sinal de infiltrações.  

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2017 IB 20180473

Projeto e Obras para acessibilidade e 

prevenção contra incêndios nos edifícios 

do IB

Notificação MP         7.500.000,00 

Em fase de levantamento de dados para o 

anteprojeto de arquitetura Ed. André 

Dreyfus e anfiteatro. Questão do elevador 

deverá ser reavaliada, pois não será 

permitido pela unidade realizar o elevador 

conforme projeto contratado. Será 

priorizado a pedido da unidade a reforma 

dos sanitários - Genoma sendo tratado a 

parte

Proc. 02.1.1540.41.0. todos os predios solicitados  após previsão orçamentária 2017. A 

compatibilizar com mesmo assunto para os prédios André Dreyfus e Ernesto Marcus. 

Necessário confirmação levantamento cadastral existente. Considerada área de 

24145,00m2. Para adequação ao Plano de acessibilidade o primeiro edifício é o do 

Genoma devido ao Plano de acessibilidade encaminhado ao MP em nov 2018 e 

licenciamento da ANVISA (informação da Interarq em out 2018) estimado em R$ 325.000 e 

o edifício André Dreyfus estimado em R$ 2.045.000 para 2020. Houve necessidade por este 

motivo de alterar cronograma.  No edifício genoma é necessário adaptar: Porta de entrada 

dupla com folhas de 73 cm. Portas e largura de corredores insuficientes. Rampa com 

inclinação inadequada e não há outra forma de deslocamento vertical. Não há saniários 

acessíveis em todos os pavimentos. No auditório, não há acesso ao palco nem lugares para 

cadeirantes e obesos. Encaminhado projeto executivo pela unidade a verificar em junho 

2019 Prazo MP término obras Genoma 2019, André Dreyfus 2020, Ernesto Marcus, Paulo 

Sawaya, Sobre ondas e Felix Rawitscher  2021

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 IB 20160277 Reforma do Restaurante do IB Estratégico 1.300.000,00
Realização do orçamento aguardará outras 

prioridades (Bl. 01 do IQ)

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 concluido. Encaminhado  para a unidade em agosto de 2017. Que 

avaliou custos altos e não deu sequencia. A incluir no Plano de Obras da SEF com previsão 

de recursos para a obra considerando a dificuldade de realizar refeições no Campus 

CUASO. Em custos desde 13/04/2020

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em custos

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2021 ICB 20200150
Retrofit nos quadros de baixa tensão da 

cabine do ICB IV
Urgência         1.673.477,20 

Devido a urgencia, a programação é repassar 

ainda neste ano de 2021

Urgencia avaliada pela engenharia da PUSP-C, foram encaminhados projetos e planilha 

orçamentária que deverão ainda ser verificados pela Prefeitura

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar
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ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2015 ICB 20150152

Ampliação no Bloco Didático ICB III - 

Edifício de Anatomia (para a sala de 

gavetas - armazenamento de cadáveres)

Estratégico                             -   385.725,93

Ordem de início 13.11.2017 e término previsto para 10.06.2018.  Nas escavações, os níveis 

das sapatas existentes divergiram das cotas de projeto. As cotas de topo (eixos 04 e 05) 

estavam, 1,50 m e 0,50 respectivamente, acima da cota de piso acabado e perderam as 

condições de apoio. Fez-se as contratações dos serviços emergenciais de projeto e 

execução dos reforços estruturais das sapatas e muros de arrimo laterais. O auditório foi 

interditado durante a execução destes serviços. O grampeamento de solo tb necessário,  

contemplado no termo de aditamento de serviços. As alterações na arquitetura foram 

feitas pelo arquiteto Ivo, na drenagem, água fria, esgoto e elétrica foram feitas pela 

SVENG. A área de custos da SEF precificou. A construtora concordou com os preços. Após 

validação da justificativa do aditivo e da planilha ~R$ 63.500,00 (19% do valor do 

contrato), a DVAF realizará empenho e Termo de Aditivo de Serviços. Prazo contratual 

suspenso em 11/12/2017 e retomado em 06/04/2018. Valor dos Aditivos: R$ 50.487,77. 

Previsão de término 17.05.2019

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 ICB
Anterior 

Acrópole
ICB- II  Monitoramento estrutural Urgência                             -                    11.500,00 

Laudo concluído. O sobrepeso da laje de cobertura devido a impermeabilização foi 

resolvido pela DVER-SP. Retirada de equipamentos de ar condicionado pela Unidade. 

Avaliação posterior necessidade de passarelas de manutenção. Problema estrutural foi 

resolvido

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Concluído (parte 

da SEF)

SP 2018 ICB 20180111
Reforma de sanitários nos Edifícios 

Biomédicas II e III
Notificação MP                             -   73.716,81

Solicitação formulada pela Unidade ao Sr. Superintendente (Prof. Nakao) em substituição 

ao item de elevadores previsto anteriormente. O projeto de acessibilidade do sanit. foi 

fornecido pela unidade para o ICB II e estimado em R$ 69.000,00, o restante ~R$ 40.000,00 

será para o ICB III. Conforme SVPLF não está prevista a reforma em todos os banheiros 

como solicitado pela Unidade inicialmente, apenas daqueles em pior estado. Há 

necessidade de mais obras de adequação de sanitários para acessibilidade não previstos 

recursos no plano. Obras executadas com ata de registro de preços conclusão prevista 20 

dias

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2016 ICB 20160278 Reforma do Restaurante ICB Estratégico 1.200.000,00
Aguardando priorização para 

encaminhamento para Custos

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). Contratado projeto de fundações e base 

concluido.  Encaminhado à Unidade em agosto de 2017. sem notícias sobre 

prosseguimento do assunto

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)
Prioridade SEF

SP 2018 ICB 20180102
Substituição de elevador no prédio ICB II 

(acessibilidade)
Notificação MP               40.000,00 78.513,29

Encaminhado o material técnico para 

licitação em 24/03/2021. Licitação deserta. 

Retornou para Projeto para reanálise, se 

possível aumento de escopo ou se cabe 

elevador elétrico.

Solicitação encaminhada em 04/04/2018. Solicitado pela engenharia e encaminhados os 

cortes de arquitetura para a SVENG em 11/12/2018. Prazo MP 2025.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 ICB 20190072
Recuperação estrutural e 

impermeabilização da Cobertura do ICB I
Urgência             800.000,00 

Unidade encaminhou material técnico para 

licitação da impermeabilização (valor R$ 720 

mil) que  não atende as orientações 

passadas anteriormente pela Engenharia. 

Material está em nova análise desde 

23/12/2020. 

Feita vistoria no local em junho de 2019 e foi detectada necessidade de intervenção pois 

elementos premoldados da cobertura apresentam sinais de corrosão. Não foi evidenciado 

risco iminente

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto 

pela Unidade 

ou Prefeitura

Prioridade SEF

SP 2015 IEA-SP 20150168

Reforma do térreo do conjunto da 

administração central para acolhimento 

do IEA

                            -   447.959,86

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. Parte das obras equipe SEF. Parte das obras contrato FUSP. 

Unidade solicita observar caixilhos e ar condicionado específicos. Áreas externas e saídas 

de emergência. Entrega provisória

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 IEA-SP 20180104
Reforma de portas em geral e de sala para 

instalação de copa
Estratégico               75.000,00 

Anteprojeto aprovado em 18/02/2021. 

Encaminhado em maio/2021 para 

engenharias 

Solicitação complementa intervenções de adequação do espaço para o IEA já realizadas. 

Sugerido aditar a futuras obras de reformas do pavimento térreo

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

SP 2019
IEB / 

Brasiliana
20190138

Avaliação dos sistemas de prevenção e 

combate a incêndio e de automação
Urgência             100.000,00 

Aguardando atendimento InPrediais. Pelo 

alto valor patrimonial e bens de valor 

inestimáveis deve ser priorizado na obtenção 

do AVCB. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 IEB
Anterior 

acrópole

Obras para término do Conjunto da  

Brasiliana.
                            -               2.291.526,05 

 Adequação do Edifício para implantação do IEB. Início dos serviços  dia 18/01/16. Dilação 

de prazo em consequencia da transferência do SIBI

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

PRCEU / IEB

SP 2016 IEB
Anterior 

acrópole

Aquisição de mobiliário para áreas de 

arquivo, biblioteca e Laboratório de 

conservação e restauro

Estratégico                             -   2.246.740,00

Recursos 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

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2019
IEB / 

Brasiliana
20190027

Intervenções necessárias para resolução 

do problema da qualidade da água no 

Edifício Brasiliana

Urgência                             -   

Detectada contaminação por chumbo, obrigou a troca de tubulações e instalações 

20190027.1 Substituição da Tubulação de Interligação dos Reservatórios inferiores e 

Superiores do Espaço Brasil  (R$28.945,00)  20190027.2 Substituição da tubulação 

existente de rede fria de cobre para rede de água em PVC (R$ 32.933,00). 20190027.3 

Instalação de Nova Rede de Água Fria para 16 Mictórios do IEB e EDUSP (R$ 9.100,00). 

20190027.4 Serviços de Recomposição e Pintura dos Forros dos Sanitários do IEB e EDUSP 

no Espaço Brasiliana (R$ 9.600,00)                                                                                                         

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Obra)

SP 2015 IEE
Anterior 

Acrópole

Projeto e construção para o Centro de 

Vivência
                            -   Unidade A obra foi contratada pela Unidade.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IEE
Anterior 

Acrópole

Recuperação da fachada do Edifício do 

lab. Altas Correntes
                            -   Unidade 392.572,81 Ordem de início 19/09/2016. Incluida reforma da cobertura.Término 28/09/2017

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IEE
Anterior 

Acrópole
Auditório EKO                             -   Unidade A obra foi contratada pela Unidade. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IEE
Anterior 

Acrópole

Projeto e construção de dois pavimentos 

sobre o laboratório de segurança elétrica
                            -   Unidade             2.195.000,00 

A obra reiniciou em junho de 2016. Foi elaborado  pela SEF  e aprovado anteprojeto para 

adequação do programa do NUPEGEL (de acordo com o projeto executivo do edifício de 

Metrologia não construido) a ser instalado 1o.pavimento do edifício. O projeto executivo 

correspondente contratado pelo IEE através da empresa Interarq foi finalizado em outubro 

de 2017. O projeto de alimentação elétrica foi feito pela PUSP-C. Licitação das obras pela 

Unidade provavelmente pela FUSP.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IEE
Anterior 

Acrópole

Construção da Ampliação da prédio de 

altas correntes para o laboratório de 

descargas atmosféricas

                            -   Unidade
Projeto encaminhado pela Unidade analisado pela DVPR com pendências estruturais 

revisadas pela empresa responsável pelos projetos (INTERARQ). Conclusão 5 de agosto 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IEE
20150165    

20180132

Reforma da fachada do Edifício de Alta 

Tensão
Urgência                             -   Unidade

A pedido da Unidade projeto retornou para 

que a própria unidade providenciasse a 

elaboração da planilha de custos e a 

continuidade em 24/04/2020

Projeto reinicado em 03/18. Estimativa para término julho 2018. Reforma da cobertura e 

do sistema de águas pluviais faz parte do escopo. Foi encaminhado à Unidade para 

continuidade (planilha, a licitação e fiscalização das obras correspondentes). Projeto 

concluido em 26/07/2018 e encaminhado à Unidade na mesma data. Em 17/05/2019 a 

unidade informou que não conseguiu providenciar a planilha de obra e por este motivo 

não deu continuidade ao processo. Em maio de 2019 retornou à SEF para elaboração da 

Planilha. Em custos desde 23/06/2019

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IF
Anterior 

Acrópole
Instalação de forro em salas de aula                             -                  187.000,00 

Repasse realizado em 31/03/2015, no valor de R$187.000,00, retidos pela universidade. A 

Unidade executou a obra com recursos próprios

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IF
Anterior 

Acrópole

Rede de Abastecimento de água potável 

para atendimento da área sul
Estratégico                             -                  175.000,00 Repasse realizado para a Unidade em 24/08/15. Licitação pela Unidade.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IF
Anterior 

Acrópole
Nova via Instituto de Física                             -   266.000,00

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). 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 IF
Anterior 

Acrópole

Reforma da cobertura do Bloco B do 

conjunto Alessandro Volta  

(Departamento de Física dos Materiais e 

Mecânica)

Urgência                             -                  164.009,00 
Repasse de recursos para impermeabilização e cobertura do bloco B (proc. 16.1.838.43.5) 

no valor de R$ 164.009, 00 . 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 IF 20180098

Reforma da cobertura, de instalação 

elétrica, da iluminação e da rede de lógica 

da Biblioteca

Urgência         1.932.481,60 

Conforme acertado com reunião com o IF de 

janeiro 2021, havia necessidade de verificar 

memorial de cálculo do telhado 

encaminhado pela Unidade e retorno do IF 

com as demais correções nosd projetos de 

arquitetura , hidráulica e elétrica. Projeto 

retornou em maio, porém ainda restam 

pendencias não forma solucionadas. A 

Unidade obteve aprovação para retirada das 

seringueiras que prejudicam a cobertura do 

IF, solicitou recursos no valor de R$ 

400.000,00, que poderão ser encaminhados 

após esclarecimentos pela Unidade de 

algumas pendências (Acrópole 20210022). 

Cobertura de cimento amianto apresenta vazamentos, problemas com manutenção do 

acervo, riscos de acidente de trabalho, etc. Em projeto pela unidade a ser apresentado 

inclusive com planilha em maio de 2018. R$ 468.500,00 previstos anteriormente foram 

atualizados em maio de 2018 para R$ 671.363,14. Projeto encaminhado pela Unidade não 

foi aprovado pela SEF. Em situação de risco de incêndio por falta de proteção de cabos 

elétricos, não atende a legislação trabalhista e à infraestrutura de ensino e pesquisa. . 

Projeto revisado pela Unidade incluindo elétrica e iluminação, reencaminhado em dez de 

2018 está em verificação na SVPARQ

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IF 20180099
Reforma Edifício Basílio Jafet 

(acessibilidade)
Notificação MP             500.000,00 

Projeto pausado aguardando para 

continuidade

O projeto está em andamento pela Unidade. Unidade irá apresentar planilha e projeto em 

maio de 2018. Houve alteração de valor de R$ 50.585,00 para R$ 163.538,50. Projeto 

encaminhado pela Unidade não foi aprovado pela SEF. Devido à complexidade, deverá ser 

incluido na programação de trabalho da equipe interna para resolução. Prazo MP 2022.

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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SP 2018 IF 20180320
Instalação da rede de abastecimento de 

água para atendimento da área Norte
Urgência             199.000,00 

Aguardando solicitação de recursos pela 

Unidade

Obras essenciais para o funcionamento da unidade. Sistemas atuais em colapso e sem 

cadastro o que dificulta a manutenção.  Em projeto pela unidade

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 IF Sem Acrópole
Troca de Transformador do Edifício 

TokamaK
Urgência                             -                    46.600,00 

Pedido de apoio de verba no final do ano 

devida a explosão um transformador 

13800x380 que alimenta o prédio do 

Tokamak. Aprovado ad referendum em 

23/11/2020.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em obra

SP 2019 IGc 20190077
Avaliação estrutura das vigas das 

fachadas do Edifício Principal
Urgência             500.000,00 

Assunto está com Prof. P. W. desde 

13/08/2019 para avalização preliminar, sem 

retorno

Foi feita avaliação e detectado problema de recuperação, porém não emergencial das 

vigas-brises das fachadas. Será verificado comprometimento das vigas da fachada antes da 

decisão de retirada ou recuperação. A unidade irá contratar serviço de reparo na 

cobertura, para sanar as infiltrações.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar Prioridade SEF

SP 2015 IGc
Anterior 

Acrópole
Fissuras em paredes do CEPAS Urgência                             -                  431.245,02 

Reforma para recuperação estrutural (reforço de fundações) sem acabametos do Bloco IV 

(CEPAS) Contratação emergencial, início da obra dia 18/11/15. Concluido em 13/4/2016

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 IGc
Anterior 

Acrópole

Conclusão da reforma com restituição dos 

acabamentos do Bloco I (CEPAS). Inclui 

tratamento de concreto das fachadas

Urgência                             -                  423.550,23 Complementação da obra acima. Ordem de início 13/4/2017

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2018 IGc 20180321 Ampliação do prédio Estratégico         5.500.000,00 
Estimativa baseada em orçamento de setembro de 2013 (processo licitação 13.1.1193.82.6 

(R$ 4.283.397,85). Se aprovado investimento há necessidade de verificação de projeto

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2021 IME
20180160   

20200007 

Reforma da cobertura do Bloco A e da 

rede de captação de água do telhado do 

Bloco A do IME

Urgência         1.000.000,00 

Compreende duas solicitações: 20180160 

laboração e financiamento de projeto para a 

rede de captação de água do telhado do 

Bloco A do IME e 20200007 Elaboração de 

memorial descritivo para a manutenção do 

telhado do Bloco A que apresenta 

vazamentos significativos em vários pontos. 

Deverá ser iniciado pela Arqta. Verônica 

ainda em 2021

Unidade informa que as descidas de AP são no interior dos pilares da edificação, 

encontram-se obstruidas e podem danificar a estrutura. Há relatório preliminar da 

Engenharia recomendando alteração do traçado das descidas de àguas pluviais do Bloco A

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 IME
Anterior 

Acrópole

Reforma para instalação da torre do 

elevador e cobertura - Bloco A
Notificação MP                             -                  357.234,63 Ordem de início no dia 09/11/15.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 IME 20110010 Instalação de elevador no Bloco A Notificação MP                             -   94.190,51
Pendencia financeira resolvida e será 

encaminhado para Recebimento Definitivo. 

Ministério público desde 2005. Assinatura contrato 11/12/2017. Ordem de início 

22/01/2018. Término previsto até 30/10/2018                            

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 2018 

(ofício SEF 178/17)

SP 2017 IME
Anterior 

Acrópole

Reforma Biblioteca (fissuras estruturais, 

conserto de vãos entre divisórias naval e 

piso e novas divisórias de gesso e forro)

Urgência                             -   

Foi elaborado relatório de vistoria e monitormaento das trincas, sendo a reforma da 

Biblioteca liberada para execução encaminhado para SVOR (processo 17.1.326.45.1). Foi 

corrigido o piso em paviflex e refeito o lay-out (divisórios de drywall)

Concluído 

(Obra)

3a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 IME 20170321 Reforma da cobertura do Bloco B - CEC Urgência             400.000,00 

SPDA projeto concluido em 03/2020. 

Aguardando finalização do projeto de 

estrutura para encaminhamento para custos

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

Graves vazamentos poderão provocar a perda de equipamentos dos lab. de informática. 

Há necessidade de projeto de estrutura de pilaretes para fixação de pinos de ancoragem 

para trabalhos em altura, SPDA conforme Norma, calhas e condutores de AP. Projeto de 

arquitetura concluido encaminhado para SVENG para continuidade das engenharias em 

26/04/2019. Prof. Júnior reforça pedido de prioridade em 5/12.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

Prioridade  

Unidade
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2016 IME 20180003
Reforma e ampliação necessária à 

obtenção do AVCB do Bloco B
Notificação MP         1.000.000,00 

A Prefeitura do Campus comunicou que não 

poderá contratar a retirada das árvores e 

também o plantio de compensação que 

terão de ser contratados pela SEF e 

fiscalizados pela PUSP-C. Todos os projetos 

foram concluídos em novembro 2021 e 

encaminhados para área de orçamentação 

da SEF em janeiro 2021 (contratado 

externamente). Após elaboração de planilha 

orçamentária, o material técnico será 

encaminhado para licitação. O prazo de 

licitação está estimado em 4 meses e o de 

execução das obras e das instalações está 

estimado em 10 meses;

Ações MP União e Procuradoria Regional do Trabalho exigem AVCB. Há 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, no entanto as 

intervenções neste Plano estão restritas ao Bloco notificado pelo MPT. Laudo de elétrica 

contratado pela SEF (proc. 17.1.409.82.9 coordenação Eng. Luiz Augusto) a ser avaliado 

pela DVENG. Projetos de SPDA Blocos A,  B e C elaborados pelo IEE em novembro de 2014 

(encaminhados pela unidade no prot. 15.5.250.45.0) com SVPENG desde 09/2018.  

Processo USP 19.1.00187.82.8 com Laudo Completo das Instalações Elétricas. Iniciado em 

11/06/2019 e concluído em 10/07/2019. Necessidade de contratação dos projetos de 

estruturas, hidráulicos, elétricos e SPDA, bem como licenciamento ámbiental devido a 

remanejamento árboreo. Processo USP 20.1.00089.82.8: Projeto executivo de elétrica do 

Bloco B para adequação às exigências do Corpo de Bombeiros (inclui alarme), iniciado em 

01/06/2020 e concluído em 22/10/2020. Projeto de arquitetura (elaborado pela svparq),  

iniciado em 15/03/2019 e concluído em dezembro 2020. Contratado e obtido 

licenciamento arbóreo (Processo USP 19.1.00284.82.3), para corte de árvores no local 

onde estão previstos as escadas e o reservatório, iniciado em 09/09/2019 e concluído em 

03/08/2020. O fundo de compensação da SEMA (Secretaria do Meio Ambiente)foi 

recolhido pela SEF.  Prazo MP AVCB no 2o. semestre 2020  

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em custos
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2015 IMT 20180108

Reforma das instalações hidráulicas dos 

prédios I e II (Acessibilidade e prevenção e 

combate a incêndio) 

Notificação MP         2.135.000,00 A programar para 2022

Contrato iniciado em 13/04/2015 rescindido em agosto 2016 (valor R$ 137.214,00). A 

finalizar projeto executivo. Há proj. aprovado no Corpo de Bombeiros. A reiniciar. Há 

necessidade de contratação de projetos para complementação. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 IMT Sem Acrópole

Projetos e Obras para obtenção de licença 

de funcionamento e demais licensas para 

funcionamento

Notificação MP             150.000,00 A programar para 2022 Após adequações previstas em intervenções anteriores. Sem dados para estimativa

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 IMT 20180325

Reforma das instalações elétricas (rede 

comum e emergência) para o andar térreo 

e 1o. pavimento dos prédios I e II

Urgência         1.000.000,00 

Para atender demandas dos laboratórios e adequação às normas. Projeto executivo 

contratado pela unidade (planilha atualizada pela unidade em julho 2018). Processo 

2015.1.123.83.4 com custos desde 28/09/2018

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em custos

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 IO 20180031

Construção de pier e ponte de acesso ao 

marégrafo da base Cananéia e Construção 

de ponte de acesso ao píer da base de 

Ubatuba - Etapa: píer da base de 

Cananéia

Urgência             380.000,00 Unidade  Cananeia não iniciados projetos e obra. 

Pier existentes condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade 

de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO 

para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o 

pier Cananéia (R$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo 

Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos piers para Cananeia e Ubatuba 

existentes não tem  aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão 

elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores. 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

4a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17). 1a. 

Prioridade em 

2019

SP 2017 IO 20190018

Assessoria técnica para acompanhamento 

de obra de reforma do telhado no 

Armazém 8 em Santos

                            -    DVAF Precisa finalizar Acrópole 
Contratação feita pela unidade e fiscalizada pela DVFI . Nota: laudo sobre estrutura do 

armazem apontou necessidade de pequenas intervenções encaminhas para a Unidade

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

SP 2017 IO 20180031.4

Construção de pier e ponte de acesso ao 

marégrafo da base Cananéia e Construção 

de ponte de acesso ao píer da base de 

Ubatuba - Intervenção: píer da base de 

Ubatuba

            119.380,96 Unidade                136.398,93 

 Contrato 29/2019. Início 18/11/2029. 

Término previsto para 25/02/2020. Em 

elaboração termo de recebimento definitivo 

Pier existente condenados estruturalmente conforme 2 laudos efetuados. Há necessidade 

de construção de novo pier. Projetos e planilhas de orçamento encaminhados para o IO 

para consulta à Marinha sobre possibilidade de convênio. Orçamento apresentado para o 

pier Cananéia (R$ 2.332.230,43) não foi aprovado pela Marinha (informação Gustavo 

Imakawa em 16/09/2016 e nov. 2016). Projetos dos piers para Cananeia e Ubatuba 

existentes não tem  aprovações na capitania dos portos e órgãos do meio ambiente. Serão 

elaborados novos projetos devido ao alto custo dos anteriores. Ubatuba em custos 

prevendo-se a demolição e reconstrução do pier existente (alternativa mais economica). 

1a. Licitação Pier Ubatuba R$ 125.796,72. Licitação da obra prevista para 2020 antecipada 

para 2019. Encaminhado para licitação em 17/07/2019. Abertura envelopes 23/08/2019. 

Assinatura do contrato 15.10.2019. Licitação da obra prevista para 2020 antecipada para 

2019. 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

4a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17). 1a. 

Prioridade em 

2019

SP 2018 IO 20180062.4
Construção de muro de arrimo da Base de 

Ubatuba
Urgência                             -                  167.529,99 

  Em elaboração termo de recebimento 

definitivo 

Encaminhado pela Unidade projeto estrutural por ela contratado e não aprovado (não foi 

incaminhada Planilha, nem memorial descritivo). O projeto foi refeito pela equipe SEF 

(drenagem e arquitetura) e o projeto estrutural foi contratado. Valor inicialmente previsto 

de 100.000,00Encaminhado para custos em 23/08/2018. Encaminhado para licitação 

20/05/2019. reencaminhado em 26/07/2019. Abertura envelopes dia 28/08/2019. 

Contrato 26/2019 assinado 15.10.2019.  Inicio 18/11/2019 e Término previsto para 

15/02/2020.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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unidade

SP 2015 IO 20130088

Reforma nos Edifícios Principal e 

manutenção (prevenção e combate a 

incêndio e acessibilidade)

Notificação MP             1.149.895,61 
Contrato 09/2020 iniciado em 10/08/2020 

Término Previsto 04/08/2021

Ordem de início do projeto 04/04/2016 (R$ 110.400,00). Concluido 12/04/2017. Aprovado 

no Corpo de Bombeiros. Aguardando recursos (R$ 986.699,42) para licitação das obras.  

Prioridades da unidade: hidrantes, alarme e sinalização de emergência e a instalação de 

plataforma no auditório (acessibilidade do auditório). A Unidade sinalizou que poderá 

contratar todo o sistema de hidrantes para todo prédio, bem como, a plataforma 

elevatória do auditório, porém, para a obtenção do AVCB, todo o projeto deverá ser 

executado. Atualização de orçamento de  R$ 1.076.626,4 para R$ 1.210.967,31. Voltou 

para revisão final pela DVENG antes da licitação, em dez/2018 encontrados problemas na 

planilha e retornou para revisão (com arq. Ivo). Encaminhado para licitação em 

01/04/2019 e para PG em 17/04/2019. Em reunião com a direção do IO, foi solicitado 

quando da  aditar reforma do piso do auditório. Retornou para licitação em 10/10/2019. 

Prazo MP 2021.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 IO 20180038.1

Construção e Instalação das estações de 

tratamento de esgoto e rede de drenagem 

externa da base de Ubatuba e Cananeia. 

Etapa Ubatuba

Urgência 400.000,00           

Está indicado Arquitetura (para locação das 

ETES) porém não houve nenhuma solictação 

de serviços para esta área técnica, pois há 

necessidade de vistoria inicial da Engenharia.

Relatórios de vistoria da DVFI de setembro de 2017 no prot. 2010.5.2012.21.4. Projetos 

específicos para as duas bases prevendo edificações e contribuições futuras (vide Planos 

diretores). Cananeia a iniciar levantamentos topográficos e cadastrais. Ubatuba: projeto 

legal elaborado entrada na Prefeitura em 20/04/2018 e aprovado em 30/08/2018.  Foi 

dispensado pela prefeitura a entrada na CETESB. Projeto básico pronto. Contratar o 

executivo da ETE. Falta protocolar o projeto na prefeitura de Ubatuba

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IP 20150163
Reforma elétrica dos Blocos A, B, D e F - 

2a. Etapa Blocos B e D
Urgência             170.000,00 

Concluídas obras blocos A e F e os Blocos B e 

D a iniciar. 

Projeto e obras de reforma das instalações elétricas paratodos os blocos do instituto (Em 

obras intervenção 20150163.2 para os Blocos A e F)

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 IP 20180063
Projetos e Obras de prevenção e Combate 

a incêndios do Bloco A 
Urgência             450.000,00 

Encaminhado para SVPARQ programar 

atendimento

Solicitação da unidade é o Projeto e execução da reforma de sistemas de hidrantes do 

Bloco, porém  deverá ser avaliada todo a questão de Prevenção contra Incêndios. Sistemas 

atuais inoperantes por falta de uso. Feita vistoria inicial em março de 2018 pela hidráulica. 

Encaminhado para levantamento cadastral em abril 2019. iniciado levantamento em 

03/05/2019

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 IP 20200102
Reforma da tubulação externa de água 

que abastece todo Instituto.
Urgência             150.000,00 

O Acrópole foi para a SVENG para fazer 

relatório e informar da necessidade ou não 

de projeto e troca total para inclusão no 

Plano.  Segundo SVAOR a Unidade fez uma 

contratação direta para resolver o assunto. A 

verificar se a solicitação resolverá de forma 

definitiva

Foi encaminhada solicitação pela unidade informando que toda a rede externa tem 

apresentado sucessivos problemas e pede projeto (uso da Ata de Registro de Preços). 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2015 IP 20150163.2 Obra de reforma elétrica dos blocos A/F Urgência 140.180,02

 Contrato 3/2020 iniciado em 22/06/2020 e 

término previsto para  19/09/2020. 

Concluídas OBRAS Blocos A e F. 

Projeto de reforma das instalações elétricas concluído para os blocos em situação de 

urgência (A e F). Planilha orçamentária desde 25/04/2018. Encaminhado para licitação em 

23/10/2018 e para PG em 13/02/2019. Retornou para atualização de custos, encaminhado 

para licitação

Concluído 

(Obra)

SP 2015 IP 20170340.2
Reforma da Cobertura e instalação de 

linha de vida no Bloco G
Urgência             492.128,22                483.213,06 

 Contrato 32/2019 iniciado em 21/01/2020 e 

término previsto para  16/10/2020. Obra 

finalizada 

Item desdobrado da solicitação acima. Bloco G  prioritário (iniciado projeto de troca de 

terças, telhas, calhas e rufos emergencial). Previsto inicialmente custo de R$ 300.000,00. 

Foi encaminhado para o setor de custos para elaborar planilha em 15/05/2018. 

Orçamento concluido em março 2019. Encaminhado para licitação em 25/03/2019 e para 

a PG em 02/04/2019. Abertura envelopes 23/08/2019. Licitação concluida em 17.10.2019. 

Em elaboração do contrato. Empenho realizado em 16/10/2019 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 IP
Anterior ao 

Acrópole
Construção de edificação para lanchonete         1.000.000,00 

Concessionári

a

Esta lanchonete pode fazer parte do plano 

de alimentação  na CUASO

Projeto executivo Interarq. Aprovado CTA do IP em 07/11/2016 (proc. 15.1.287.82.9). 

Edital pela CODAGE-Jonisi (investimento de vencedora ~R$ 1.250.000,00) PG solicita 

planilha atualizada em out 2017. Planilha atualizada em abril de 2018 encaminhado ao IP. 

Dia 21/08/2018 retornou da PG para CODAGE para complementação da documentação e 

encaminhar ao IP para licitação. Licitação deu vazia

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto e 

orçamento)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IP 20170340
Reforma de todos os telhados e calhas do 

Instituto 
Urgência         1.500.000,00 

 Atualmente projeto iniciado dos Blocos A e 

F com arquitetura 

Reformas/manutenções telhados  Blocos B e D concluídos pela Unidade. Blocos A, C, F e G 

a executar pela SEF. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IP 20190039 Reforma da passarela central Urgência             250.000,00 

Anteprojeto de Arquitetura concluido, 

encaminhado para prof. Pedro Weellington 

em dezembro de 2019. Não houve retorno. 

A solicitar retorno Acrópole para deveng 

contratar projeto específico de estruturas e 

elétrica iluminação.

Relatório aponta necessidade de troca da cobertura. Risco de queda de telhas sobre 

usuários

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto Prioridade SEF

SP 2019 IQ 20190243

Reforma de adequação às normas de 

segurança e acessibilidade do Biotério da 

FCF/IQ

Notificação MP             300.000,00 A Iniciar após projetos para AVCB
Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar
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SP 2019 IQ 20200058

Reforma do Almoxarifado para Depósito 

de Solventes, Produtos Químicos e 

inflamáveis.

Urgência         1.500.000,00 
Situação do projeto: a iniciar (após 

adequações para AVCB nos demais Blocos)                                                                                                                     

Na reunião realizada com o IQ em 23.08.2019, definiu-se que a construção de novo 

edifício (objeto da solicitação cancelada 20180032) não seria a melhor solução pois o 

espaço é muito reduzido para a construção de um novo edifício e estaria muito próximo da 

Biblioteca. Concluiu-se que a reforma do Almoxarifado existente é a melhor opção, pois 

trata-se de edifício de grandes dimensões, com uma estrutura robusta que é favorável do 

ponto de vista de segurança que está a uma distância adequada das áreas de maior 

concentração de usuários (na época, um especialista em segurança do trabalho foi 

consultado e alertou o IQ sobre estes aspectos).  A orientação é que para o estudo 

preliminar da reforma seja considerado o programa de necessidades levantado para um 

prédio novo.                                                                                                                                                                    

I:\DVPL\_Campus São Paulo\IQ\2017 - Depósito de Inflamáveis_A 

INICIAR\Documentos\Solicita PAUSAR Acrópole 20.12.2019. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 IQ 20200001
Reformas de Coberturas dos prédios do 

IQ
Urgência         4.500.000,00 

Retorno do Acrópole com indicação das 

prioridades (Prédio do Almoxarifado e Bloco 

0) e serviços paliativos realizados sobre a 

cabine elétrica no almoxarifado e Bloco 0. 

O Acrópole foi para unidade em março de 2020 com lista de empresas que realizam 

serviços e relatório com orientações. Não houve retorno desde então do Acrópole. De 

acordo com vistorias, relatório fotográfico (svplf) e informações da unidade os serviços 

deverão envolver recuperação estrutural e até mesmo execução de novas coberturas. Em 

vistoria realizada pela DVENG em 11/02/2021 foi verificado que a laje sobre a cabine de 

medição no prédio do Almoxarifado pode ser impermeabilizada. Os serviços emergenciais 

serão contratados pela ata de registro de preços (SVAOR)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

1a. Prioridade 

reunião com 

unidade 

05/02/2021

SP 2021 IQ 20200001.xx Reforma da Cobertura do Bloco 00 Urgência             500.000,00 

Necessário formalizar Acrópole. Conforme 

SVAOR, o projeto terá de prever piso técnico 

para equipamentos na cobertura, telha 

metálica 08mm e espaçamentos de 1.50m 

(menores do que os indicados pelos 

fabricantes) para permitir trânsito de 

equipes de manutenção sem danificar 

telhado.

Em reunião com a unidade no dia 05/02/2021 foi relatado diversos problemas nas 

coberturas dos blocos do instituto com priorização de gravidade para o Bloco 00 

confirmada por vistoria realizada em 11/02/2021 pela DVENG

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

1a. Prioridade 

reunião com 

unidade 

05/02/2021

SP 2021 IQ

Sem 

solicitação 

formalizada no 

Acrópole

Elevador para passageiros e acessibilidade Notificação MP             100.000,00 

Para antecipar uma solução propõe-se 

substituir o equipamento existente (antigo e 

desatualizado em relação às normas) por 

outro equipamento que possa servir para 

passageiros/acessibilidade e cargas.   

Unidade deve formalizar solicitação que será 

incluida no Plano de obras e programado o 

atendimento.

Há previsão no projeto de acessibilidade apresentado ao MP (gestão 2026/2029) para 

construção de novas torres de elevador , pois as pessoas com necessidades especiais 

utilizam o elevador de carga da unidade que é inadequado (antigo e com problemas de 

segurança). 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

solicitado em 

reunião com 

unidade 

05/02/2021

SP 2016 IQ
Anterior ao 

Acrópole

Substituição de tubulação de água 

externa
Urgência                             -   necessidade de troca de rede e desenvolvimento de projeto

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 IQ 20160313.15

Prevenção e combate a incêndios. 

Reforma das Saídas de emergência 

(portas de saída dos blocos 7 ao 12 e 

circulação posterior) 

Notificação MP             512.707,53 362.707,53
Em elaboração Termo de Recebimento 

Definitivo. 

Faz parte das intervenções do projeto acima para obtenção do AVCB. Abertura de 

envelope 1 12/04/2019. desde 02/05/2019. Situação em contratação valor R$ 362707,53 

menor que os R$ 410.000,00 estimados). Reunião de ordem de início em 23/07/2019. 

Inicio em 05/08/2019. Previsão de término 31/01/2019

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 IQ 20160313.5

Prevenção e Combate a incêndios .  

Projeto e obras para instalação de novos 

guarda-corpos e corrimãos para a 

Passarela Central e os Blocos 00, 02, 03, 

04, 05, 06, 08, 09, 10, 11 e 12 

Notificação MP  306.907.11 207.598,95

Faz parte das intervenções do projeto acima. Contrato assinado em 16/11/2017.  Ordem 

de início 02/01/2018. Com aditivo de prazo o término está previsto para 16/05/2018. 

Recebimento definitivo em junho 2019

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IQ 20190137
Recuperação estrutural da sala de drogas 

no prédio do Almoxarifado
Urgência               50.000,00 

Serviços executados. Acrópole está com 

DVAF para atualizar e encaminhar à unidade. 

Situação de risco (não eminente) constatada após vistoria realizada em maio 2019 justifica 

programar intervenção. 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2017 IQ 20160313.10
Laudo do SPDA do IQ para fins de 

obtenção do AVCB
Urgência                             -   

Material inicial preparado pela SVPLF com auxílio da SVPENG encaminhado para 

continuidade pela DVENG contratado o IEE  (Prof. Hélio Sueta). 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IQ 20160313.14

 Reforma (Prevenção e combate a 

incêndios) - Elaboração e aprovação no 

Corpo de Bombeiros de projeto técnico de 

incêndio para o IQ 

Notificação MP                             -                    32.650,00 
 Projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros 

em março de 2020 

Houve duas tentativas de contratação de Projeto Técnico de aprovação pelo Corpo de 

Bombeiros, uma vazia e outra revogada por alteração de escopo (entre 2017 e 2018). Em 

reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela 

equipe SEF com orientação do próprio IQ. Parte está em elaboração pela SVPLF e a 

aprovação efetivamente foi contratada com ordem de início em 5/12/2018 e prazo até 

03/2019 para aprovação. Recebimento definitivo do projeto em 08/10/2020.  Prazo 

estipulado pelo MP agosto de 2020

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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SP 2017 IQ 20160313.8

Prevenção e combate a incêndios.  

Contratação de Laudo de instalações 

elétricas 

Urgência                             -   101.956,80

Material inicial preparado pela SVPLF com auxílio da SVPENG encaminhado para 

continuidade pela DVENG. Encaminhado para licitação em 13/04/2018 (valor inicial 

estimado R$ 140.800,00). Edital analisado pela PG retornou em 13/08/2018  Abertura 

envelope 2 (proposta técnica) 15/10/2018 e da proposta 3 (preço) em 23/11/2018. 

Processo licitatório do laudo concluido encaminhado ao DFEI da CODAGE em 10/12/2018 

retrornou à DVAF em 21/01/2019. Contratação do laudo autorizada dia 13/4. Após laudo 

haverá necessidade de projeto executivo para correção das desconformidades 

encontradas antes da licitação das obras em conjunto com SPDA. Ordem de início 

11/02/2019 e término previsto para 11/05/2019. Elaborando elementos para licitação do 

projeto

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IQ Sem Acrópole Novo Edifício Administrativo Estratégico         2.500.000,00 

IQ precisa analisar suas necessidades atuais 

em face do projeto existente e informar à 

SEF. No caso do projeto existente ser 

aproveitado, será economizado o prazo de 

projeto. Unidade deve formalizar solicitação 

pelo Acrópole.

Na reunião realizada com o IQ em 23.08.2019, a direção da unidade relembrou o projeto 

desenvolvido para o novo Bloco Didático do IQ, que estava pronto para ser licitado ao final 

da gestão 2010/2013. Com a construção deste edifício, será possível promover um 

remanejamento de setores administrativos e salas de aula para esvaziar áreas e promover 

as reformas necessárias, melhorando também as condições de risco em geral. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Projeto)

SP 2015 IQ 20180405.1

Reforma para recuperação das fachadas 

dos blocos 06, 11 e 12 e reforma interna 

dos blocos 00 e 09

Urgência 726.843,20

Ordem de início 10/12/2020. Prazo 180 dias 

até 07/06/2021. Relatado problemas em 

relação à construção de ampliação de viveiro 

entre blocos 11 e 12 pela unidade. Projeto 

Executivo de condicionamento de ar dos 

Blocos 6, 11 e 12 do IQ (20180405.7). Devido 

à interferencia de equipamentos de ar 

condicionado nas fachadas, foi contratado 

projeto que teve ordem de início em 

11/01/2021 e prazo 70 dias até 21/03/2021.  

Engenharia solicitou à Unidade na reunião 

de 05/02/2021 informar quais 

abrigos/edícolas podem ser demolidas 

definitivamente

Projeto contratado concluido. Com custos desde 23/04/2018. Processos 14.1.1217.46.7 e 

15.1.00597.46.1. Encaminhado para custos para planilha da 1a. Etapa de intervenções em 

21/03/2018. Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 

(recuperação interna) encaminhados para licitação de obras em abril 2019. A necessidade 

de recuperação estrutural dos demais blocos será avaliada e se necessário deverá ser 

incluida em outra etapa. Retornou para atualização de custos em função de 

questionamentos de empresas durante a licitação

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 IQ 20180177
Reforma do Bloco 06 para adequação de 

incêndios e acessibilidade.  
Notificação MP 1.216.128,91

Contrato 04/21. Início em 03/05/2021. 

Previsão de Término obras 29/10/2021

Inclui reforma dos auditórios, portas e circulações internas. Item individualizado para 

adequação ao Plano de acessibilidade (o edifício contem auditório que não atende 

legislações e deverá ser reformado). Estudo dos novos auditórios apresentado para 

aprovação da unidade em 21/12/2018 . Aprovado pela unidade em maio 2019. Projeto 

executivo da reforma dos auditórios contratado com prazo de projeto até dez. 2019. Prazo 

estipulado pelo MP agosto de 2020

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IQ 20160313.23

Obra de reforma da instalação hidráulica 

de incêndio e barrilete (sistema de sucção 

de água)

Notificação MP 222.236,24

Em licitação. Homologado em 07/04/21. Em 

elaboração do contrato. Após contratação, 

prazo de obras 90 dias

Item desmembrado da contrataçâo externa do projeto para obtenção do AVCB.  Em 

reunião com a unidade em junho de 2018 foi solicitado que o PT fosse desenvolvido pela 

equipe SEF com orientação do próprio IQ. A aprovação efetivamente foi contratada com 

prazo até 03/2019 para aprovação mas está atrasada e com comunique-se, enquanto isso 

o projeto executivo da inst. hidr.deveria ser desenvolvido pela SVPENG, novo reservatório 

foi descartado pela Engenharia da SEF em avaliação feita em 2018. Outras obras de 

hidráulica poderão ser necessárias após regularizar pressão na rede. Prazo MP janeiro de 

2021.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Em 

Licitação/Contr

ato obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IQ 20190238
Orientações para construção de edículas 

anexas ao Bloco 0.
Urgência                             -   

Iniciado antes da conclusão dos projetos 

para AVCB pois há necessidade de 

orientações gerais em função das reformas 

das fachadas em obras no momento, servirá 

de orientação geral para os demais espaços 

entre blocos 

Problema crônico: cada laboratório constrói sua edícula para equipamentos e cilindros de 

gases. Não há regras estabelecidas e diretrizes o que leva a uma “favelização” das áreas 

entre blocos. Não há previsão de adequação destes locais para obtenção do AVCB. No 

projeto técnico provavelmente a questão não foi percebida pelo bombeiro avaliador, 

porém na vistoria para obtenção do AVCB hé possibilidade do bombeiro apontar falhas e 

não emitir o laudo.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto
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SP 2017 IQ 20160313.16

Prevenção e combate a incêndios.  

Reforma das instalações elétricas de 

todos os edifícios do IQ

Notificação MP         3.500.000,00  247.983.7 

Situação: Projeto em elaboração com prazo 

de 180 dias e a ordem de início em 

08/10/2021 até 05/04/2021.  Etapa em 

andamento Projeto Executivo (projeto Básico 

aprovado em 27/01/21).  Necessário Incluir 

neste projeto a remoção da “central elétrica” 

sob a escada do Bloco 12 (ligada aos 

equipamentos do laboratório do professor 

Paolo). A Engenharia participou de reunião 

no início de março de 2021 com a Unidade, 

esclareceu o projeto básico de elétrica com 

interlocutores indicados pelo IQ. Fase atual 

do Projeto: em revisão final. Após haverá 

necessidade de orçamentação (no mínimo 

mais 4 meses) 

Projeto contratado a partir de Laudo anterior. Prazo MP junho de 2022.
Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 IQ 20160313.xx
Projeto de reforma das circulações e 

acessos dos demais Blocos (02, 03....)
Notificação MP         4.400.000,00 

Situação: Em finalização de projeto 

(Arquitetura). Serão encaminhados 

inicialmente os Blocos que concentram 

maior risco para a DVENG equacionar as  

Intervenções da engenharia (Elétrica: 

interligação das portas corta-fogo com o 

sistema de alarme para manter as portas 

abertas em condições normais; Estrutura: 

vigas e pilaretes para novas portas; proteção 

passiva: valiação dos grandes painéis 

elétricos na circulação central, cabine 

elétrica no bloco 4, empenas, etc, custos)     

Bloco 01 será feito inicialmente; os demais 

seguirão em 2022                                                                                                    

Demais adequações civis resultantes do Projeto Técnico em  aprovação pelo Corpo de 

Bombeiros. Prazo MP junho de 2022.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 IQ 20160313.yy
Adequação das áreas externas conforme 

PT aprovado
Notificação MP             200.000,00 

Envolve: execução de paredes estendidas 

das empenas das fachadas para 

compartimentação e isolamento entre 

edifícios; Reforma das calçadas entre blocos 

que compõem rota de fuga (também 

atendendo acessibilidade); nova escada 

entre IQ e FCF (também atendendo 

acessibilidade); Adequação de portões de 

saída de emergência – interligação com os 

sistemas de alarme de emergência; 

Adequação de desníveis nas saídas dos 

edifícios (também atendendo 

acessibilidade); Eexecução de novas rampas 

na entrada dos Blocos 01 a 06, com 

adequação dos corrimãos 

Demais adequações nas áreas externas aos blocos resultantes do Projeto Técnico em  

aprovação pelo Corpo de Bombeiros. Prazo MP junho de 2022.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)
Em projeto

SP 2015 IQ 20180405.3
Reforma das Fachadas dos Blocos 00, 01, 

02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 10
Urgência         1.500.000,00 

Preparando elementos de contratação do 

projeto. Engenharia solicitou à unidade em 

reunião de 05/02/2021 informar quais 

abrigos/edículas podem ser demolidas 

definitivamente. Sugerido à DVENG 

encaminhar Acrópole com solicitação formal, 

porém como SVFISCO pode informar sobre 

abrigos  que interferem na obra dos blocos 

6, 11 E 12, DVENG solcitou da SVPARQ  

esclarecer quais os demais abrigos que 

poderão ser demolidos, porém há 

dificuldades no levantamento com a unidade

Blocos com situação mais crítica 6, 11 e 12 (recuperação externa) + 0 e 9 (recuperação 

interna) estão caracterizados em outra solicitação. 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 IQ 20160313.22
Obra de reforma das circulações e acessos 

do Bloco 01
Notificação MP 400.000,00

Situação: Em Custos desde 08/12/2020, vai 

ser desenvolvido internamente. Prazo 

estimado 07 meses para início de obra 

outubro de 2021.                                                                                                             

Desmembrado de Projeto de adeqações civis em todos os blocos em função do Projeto 

Técnico aprovado no Corpo de Bombeiros. Intenção é que as obras deste Bloco sirvam 

como um protótipo dos possíveos problemas que poderão existir para orientar a execução 

dos demais blocos. Prazo MP junho de 2022.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)
Em custos

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 IRI 20190168
Projeto vão livre do prédio do Instituto de 

Relações internacionais
Estratégico             500.000,00 

Na ocasião não foi incluido no Plano, mas 

tampouco retornou com informações para a 

Unidade

Em maio 2018 a direção da unidade solicitou  ocupação deste espaço alegando 

necessidade de ampliar áreas acadêmicas e para possibilitar maior segurança e 

fechamento do prédio. Informava que tinha projeto, porém nada foi anexado ao Acrópole

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar
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SP 2018 IRI 20180131 Adequação de elevador do IRI às normas Urgência             100.000,00 

Na atualização anterior do Plano de Obras 

esta solicitação estava em custos. Retornou 

para alterações da engenharia em 

03/10/2019. Não há informações sobre 

continuidade deste assunto no Acrópole. 

RESGATAR RELATÓRIOS DOS ITENS DE CIVIL E 

DE MECÂNICA PARA EXECUTAR A OBRA. 

Esclarecer se o serviço não pode ser 

concluido. Definido como prioridade.

Fornecimento e instalação de peças e acessórios conforme o recomendado no relatório de 

inspeção anual (RIA) que foi elaborado pela Absoluta Elevadores. A aprovação no conselho 

se deu junto com a outra solicitação de apoio pós obra

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2018 IRI 20180153
Apoio pós-obra (piso escada, esquadrias, 

escadas, quadro de elétrica). 
Estratégico             100.000,00 

Sobre o que pode ser executado com o 

Registro de Preços, foi encaminhado pelo 

Acrópole para SVAOR com Memorial de 

Adequação.

Encaminhada solicitação para: Readequação do painel elétrico, Reparo nas borrachas dos 

vidros do prédio, Reparo do piso na região das escadarias pois unidade informa que os 

problemas vinham desde a entrega do prédio em 2012. Desde 30/05/2018 com  DVENG e 

na sequencia encaminhado à SVFISCO. 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade da 

unidade em 

reunião de 

13/04/2018

SP 2015 IRI
Anterior 

Acrópole

Projeto de Reforma de auditório no 1º. 

pavimento
Estratégico                             -   

Projeto concluído e encaminhado para a 

Unidade (2014/15)

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

contratados pela Unidade.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 IRI
Anterior 

Acrópole

Adequação de área do CDI 1 para a 

Biblioteca do IRI
Estratégico                             -   

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)

SP 2015 MAC
Anterior ao 

Acrópole

Adequação do Edifício  Ibirapuera - 

Núcleo Administrativo.
Estratégico                             -     514.210,71 Contrato assinado em 07/04/2016. Ordem de início 23.05.2016.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 MAC 20150121.18
Construção e Transferência da Subestação 

SPR1 do MAC-Ibirapuera
Urgência                             -   385.482,10

Ordem de Início do projeto (R$59.888,18 projeto) estabelecida para 05/12/2016. Análise 

do edital desde 10/08/17. Abertura envelope 2  09/01/2018. Homologada, com DFEI desde 

06.02.2018. Contrato 01/2018 celebrado com a empresa RA'S para emissão de ordem de 

início na segunda semana de maio. Com problemas relacionados a descoberta de redes 

não cadastradas. Há necessidade de assinatura de documentação entre FUSP e 

Eletropaulo para prolongamento da rede.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 MAC
Anterior ao 

Acrópole

Reforma para estruturação e implantação 

do MAC Ibirapuera - Núcleo Acadêmico 

(inclui Biblioteca, arquivo hist. 

Documental, s. aula e secretaria 

acadêmica) adequação física para 

restaurante

Estratégico                             -                  634.982,80 
Ordem de início em 14/12/2016 devido a necessidade de desmontagem de uma obra de 

arte pelo MAC. Concluido em dezembro 2016

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 MAC
Anterior ao 

Acrópole

Manutenção da rede elétrica incluindo 

gerador existente 
Urgência                             -   1.108.952,67

Elementos de licitação concluídos pela PUSP-C. Abertura 22/02/2017 pregão eletronico, foi 

revogada. Nova licitação em andamento, pregão em andamento, fase de recursos. 

Contrato em vigor desde 07/07/2018 a ser rescindido, Vai ser licitada novo contrato pela 

PUSP-C

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 MAC
Anterior 

Acrópole

Projeto para o Restaurante e para a 

cafeteria
Estratégico                             -   

Contrato concessão de uso CODAGE. Projeto apresentado pela concessionária com 

ressalvas a corrigir . A reapresentar com correções solicitadas pela DVPR. Projeto não 

aprovado até o momento nos órgãos de tombamento. Cafeteria inaugurada em julho 

2017. Restaurante inaugurado em abril de 2018.

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 MAC 20150121.25

Reforma para estruturação e implantação 

do MAC Ibirapuera. Intervenção: Reforma 

para Adequação dos Laboratórios

Estratégico                             -   282.901,96
Situação desde 15.12.2020 em recebimento 

provisário

Desdobramento do item Transferência do Mac ao Ibirapuera. Houve transferência 

provisória dos laboratórios com estudo concluído em junho 2017.  Projetos concluidos em 

maio 2019. Encaminhado para licitação em 02/08/2019. Abertura envelopes dia 

30/08/2019

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2016 MAC
Anterior 

Acrópole

Reforma do sistema de ar condicionado 

MAC IBIRAPUERA
                            -   347.059,63

Não terá continuidade pela SEF, mas pela 

Unidade

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 quatro. Previsão 

de novo contrato de manutenção dos elevadores para 2019.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

Prioridade 

Unidade

SP 2020 MAC 20150121.34 
Reforma dos Guarda-Corpos do MAC 

Ibirapuera
Notificação MP         1.000.000,00 

Projeto de arquitetura concluído. 

Encaminhado para contratação (março 

2021) de protótipo com estrutura e laudo 

Necessário para obtenção do AVCB, após realização do protótipo será encaminhado para 

aprovação dos órgãos de preservação

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Projeto)
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SP 2016 MAC

20150121.21                 

20150121.28                          

20150121.29          

20150121.30                           

20150121.32      

20150121.35

Reforma para estruturação e implantação 

do MAC Ibirapuera - Reformulação das 

áreas externas (inclui drenagem, 

estacionamentos, bases para esculturas, 

iluminação externa, calçamentos e 

portaria)

Estratégico         4.000.000,00 

Projetos executivos concluidos. Valores 

estimados: R$ 2,509 mi para drenagem e 

pavimentação; R$ 65 mil bases estruturas; 

R$ 730 mil iluminação externa; R$ 700 mil 

portaria. Projeto de aprovação concluido, 

encaminhado em 01/03/2021 para os órgãos 

de preservação. Até maio 2021 obtida a 

aprovação no CONPRESP. Houve comunique-

se do IPHAN  respondido pela SEF. Após 

aprovação será encaminhado para 

tualização do orçamento e daí para licitação.

Para licitação de concessão do espaço para empresa de estacionamento público externa. 

Levantamento topográfico e cadastral fornecido está em revisão. Será necessário revisar 

projeto de drenagem e de estacionamento já elaborado. Incluir no projeto as bases para a 

transferência das esculturas. Levantamento cadastral concluido. A contratar projeto 

executivo. Projeto executivo contratado concluido.

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 MAC

20150121.26  

20150121.31           

20150121.36

Reforma para estruturação e implantação 

do MAC Ibirapuera.  Intervenção:  

Reforma da Reserva Técnica (Inclui 

retrofit do sistema de ar condicionado, 

reforma da elétrica e reforma do piso da 

reserva)

Estratégico         2.000.000,00 

Após análise de prospecções efetuadas no 

local, devido ao número de fissuras no piso 

existente. Laudo foi concluído e aponta a 

necessidade de substituição completa do 

piso e do seu revestimento, bem como das 

alvenarias e consequntes ajustes das 

instalações afetadas. O projeto de reforma 

estrutural do piso está em andamento. 

Em fase de diagnósticos para início do projeto: avaliação de estrutura (fissuras no piso) e 

do funcionamento das bombas de drenagem. Manutenção de: sistemas de automação e 

manutenção das bombas (responsabilidade unidade e PUSP-C). Após funcionamento 

destes sistemas será feita a avaliação de hidráulica. A continuidade depende da avaliação 

das áreas externas (projeto de drenagem) e do projeto de climatização em andamento. 

Projeto de Retrofit do Sistema de Climatização da Reserva Técnica do MAC Ibirapuera (R$ 

16.000,00, em recebimento provisório desde 29/05/2020, porém não atualizado no 

sistema). Projeto de elétrica concluido (incluido no projeto de áreas externas). Hidráulica 

(projeto de dreno dos equipamentos também concluido).

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 MAE 20180018
Ampliação e Readequação dos Edifícios 

do MAE em Piraju
Notificação MP 393.321,58

Revisão do projeto contratado pela Unidade à disponibilidade dos recursos (R$ 

100.000,00) e às condições de licitação. Levantamentos concluidos Em fase de projeto, 

houve necessidade de alteração devido ao atendimento da legislação ambiental e de 

acessibilidade. Apresentado e aprovado pela unidade em  26/04/2018. Projetos executivos 

cotados em R$ 26.000,00 (Contratação Direta). Ordem de início em 15/10/2018. Concluido 

projeto em maio 2019. . Prazo MP 2020.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em obra
Prioridade 

Unidade

SP 2017 MAE 20170328.5

Reforma e Ampliação de edifícios do MAE. 

Intervenção: Construção da cobertura 

para acesso ao Bloco de Exposição do 

MAE

Estratégico             300.000,00 

Contrato 17/2020. Iniciado em 29/06/2020 

com prazo de término previsto para 

07/01/2021. Contrato encaminhado para 

rescisão - Valor R$ 246.334,00) Preparando 

elementos para nova contratação.

Contratado projeto Interarq por R$ 14.500,00,  projeto concluido em 09/01/2018). 

Planilha encaminhada pela contratada não aprovada foi corrigida. Corresponde a primeira 

etapa de obras do item  "Ampliação e reforma da área expositiva e educativa e Projeto de 

Prevenção e combate a incêndios de todos os edifícios". 1a. licitação anulada pois foi 

encontrado erro no projeto estrutural. Corrigido pelo Prof. P.W. Maio de 2019 projeto 

compatibilizado com demais áreas. Encaminhado a custos  em 23/05/2019. Concluido 

custos em 29/11/2019. encaminhado para licitação em 13/01/2020. Prevista verba para 

reabertura da licitação da obra.

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Em obra / 

Contrato em 

rescisão

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 MAE 20170328

Reforma e ampliação dos edifícios do 

MAE (com ampliação da área expositiva e 

educativa e adequações necessárias à 

acessibilidade e prevenção e combate a 

incêndios incluindo edifícios Principal e 

Bloco Expositivo)

Estratégico         2.000.000,00              

Projeto executivo contratado + aditivo para 

projeto de acessibilidade (R$ 203.300,00) 

com início em 04/07/2019 e término 

previsto para 06/04/2021. Problemas com 

engenheiro de estruturas (troca de 

profissional) e aditivos de serviços e 

acréscimo do projeto de acessibilidade 

obrigaram à postergação do prazo de 

projeto. Fase de Porjeto executivo, já com 

entrada no Corpo de Bombeiros. Houve 

necessidade de contratar projeto de 

remanejamento arbóreo Acrópole 

20170328.6 (R$ 8200,00) com início em 

26/01/2021 e término previsto 24/07/2021.

Sugestão de divisão em três etapas aprovada pela Unidade, etapa inicial 400,00m2. Projeto 

existente contratado pela unidade e não aprovado pela SEF. Novo anteprojeto aprovado. 

Acrescida ao projeto, em jan/2017, solicitação para cobertura do acesso da área 

expositiva. Necessário incluir PT para AVCB de todos os edifícios na licitação de projeto. 

Encaminhado para licitação dos projetos executivos em 22/03/2018 valor estimado: 

R$252.683,00. Desde 16/04/2018 em análise do edital na PG. Abertura dos envelopes 1 

04/12/2018. Licitação concluida encaminhada para DFEI em 02/05/2019. Vencedora 

SANDRA CHECHTER&VANIA TRAMONTINO ARQUITETURA iniciado em 04/07 e previsão de 

término novembro 2019. Acrescentado (ao previsto de R$ 1350.000,00) + R$ 900.000 para 

obras de acessibilidade e combate a incêndios nos prédios principal e expositivo para 

adequação ao Plano de acessibilidade 

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP 20140032.xx

Museu Republicano de ITU, modernização 

e ampliação, priorizando acessibilidade e 

prevenção contra incêndios dos edifícios: 

Histórico do  Museu Republicano,  Centro 

de Estudos (Casa do Barão) e Centro USP - 

2a. ETAPA Centro de Estudos (casa do 

Barão)

Estratégico         1.100.000,00 

Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados 

pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois 

contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de 

projeto. Custo do projeto estimado em R$ 90.000,00. Pretende-se reformar o edifício. 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2015 MP 20140032.yy

Museu Republicano de ITU, modernização 

e ampliação, priorizando acessibilidade e 

prevenção contra incêndios dos edifícios: 

Histórico do  Museu Republicano,  Centro 

de Estudos (Casa do Barão) e Centro USP - 

3a. ETAPA Centro USP

Estratégico         1.220.000,00 

Estudos preliminares de modernização e ampliação encontram-se concluídos e aprovados 

pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar em órgãos de preservação e depois 

contratar o projeto executivo. Assunto suspenso em função dos elevados preços de 

projeto. Custo do projeto estimado em R$ 100.000,00. Pretende-se reformar e ampliar o 

edifício. 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 MP 20150221

Reforma nos seis imóveis ocupados pelo 

MP para receber os acervos do edifício 

monumento 

Estratégico                             -   392.431,29

Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Obras necessárias 

para receber os acervos tridimensionais, já foram transferidos a documentação textual, de 

iconografia e bibliográfico. Encaminhado para licitação 18/09/2017.  Homologada em 

18/12/2017 com DFEI desde 22/12/2017. Contrato assinado em 22/02/2018. Ordem de 

início 19/03/2018. Término previsto em 16/07/2018. Previsão término 10/2019

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 MP
Anterior 

Acrópole

Instalação de Rampas de Acessibilidade, 

Grades, Telas, Escadas, Portas e Portões 

nas Sedes Provisórias do Museu Paulista

Urgência                             -   124.654,02
Projeto não passou por comissão de revisão da SEF antes da licitação. Homologação em 

25/05/2017. Ordem de início 18/07/2017. Término previsto para 05/05/2018. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP 20180414
Avaliação para recuperação estrutural 

(edifício Monumento)
 - 1.838.139,07

A informar caminho onde estão arquivados 

os dois Laudos (de 2016 e mais atual)

1a. Etapa contratada: Serviço de investigação e diagnóstico estrutural completo do Edifício.  

Início do prazo do contrato 28/11/16. Antecedem o edital do concurso as seguintes etapas 

a serem aditadas ao contrato atual: escaneamento (levantamento cadastral), prumadas 

das alvenarias externas, monitoramento de trincas e fissuras em todo o edifício, 

cadastramento de redes,sondagem e topografia. Em monitoramento de fissuras e 

recalques. Elaboração de Laudo Técnico de Monitoramento Estrutural das fissuras do 

Edifício Monumento  do Museu Paulista da USP (R$ 18.891,70) L. A. Falcão Bauer Centro 

Tecnologico de Controle da Qualidade Ltda.Iniciado em 10/04/2019 e encerrado em 

16/03/2020.    A intervenção foi derivada da solicitação para "reforma nos seis imóveis 

ocupados pelo MP para receber os acervos do edifício monumento". Caminho na rede será 

informado no Acrópole 20180414,  associado com a interv. 20150221.13 concluida. 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP 20180415
Ampliação e restauro do Museu (edifício 

Monumento)
Estratégico                             -   

Encaminhado Acrópole para arquivamento 

de projetos e demais documentos 

pertinentes 

Elaborado concurso público pela Reitoria.   Projeto contratado através da FUSP, em 

andamento. Verba prevista para a contratação pela SEF de consultores para apoiar as 

verificações e validações de projetos (geotecnia / funações, estrutura de CA, estrutura de 

aço, instações mecãnicas, sistemas hidráulicos, sistemas elétricos, sistemas de proteção ao 

fogo).

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra FUSP

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP 20140032

Reformas e ampliações para 

modernização, restauro e acessibilidade, 

prevenção e combate a incêndios dos 

edifícios do Museu Republicano de Itu. 

1a. Etapa Edifício Histórico (ver 

intervenção 

Notificação MP         3.150.000,00 Ver intervenções abaixo

Estudos preliminares de modernização e ampliação de todas as edificações do Museu em 

ITU encontram-se concluídos e aprovados pela Unidade em outubro de 2015 para aprovar 

em órgãos de preservação e depois contratar os projetos executivos. Assunto suspenso um 

período em função dos elevados preços de projeto. Custo do projeto estimado em R$ 

260.000,00. Notificação MP obrigou a retomada do projeto. Sugestão inicial: proceder a 

revisão de elétrica e as reformas e ampliação do prédio histórico, demais edifícios ficarão 

para outras gestões.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP 20140032.2  

Intervenções: Projetos de arquitetura, 

fundações e estruturas das reformas e 

ampliações para modernização, restauro 

e acessibilidade, prevenção e combate a 

incêndios do edifício Histórico do Museu 

Republicano de Itu. 

Notificação MP         1.000.000,00 82.000,00

Contrato 32/2020 (R$ 82.000) Proj. Ex. de 

Arquitetura (projetos e aprovações) e 

Estruturas (fundações, concreto e metálicas) 

iniciado em 30/11/2020 com término 

previsto para 18/04/2021. Contrato em 

atraso, etapa de anteprojeto não aprovada 

pela arquitetura e estruturas (devido 

principalmente à falta de esclarecimentos 

sobre execução de movimento de terra para 

corte do terreno e de execução de 

fundações)

Estudo Preliminar  encaminhado para a ser aprovado nos órgãos de tombamento (IPHAN, 

CONDEPHAAT e Secretaria de Obras de ITU) deu comunique=se, os demais não se 

manifestaram. Unidade encaminhou novo Programa de necessidades em 30/09/2019. O 

anteprojeto de arquitetura foi aprovado nos órgãos de tombamento em Reapresentar até 

meados de dezembro novos estudos para aprovação do Museu e reencaminhar processo 

de aprovação nos órgãos de tombamento até dezembro de 2019. Aprovações obtidas. Ha 

notificação de MP a ser atendida até 2020

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP
20140032.4     

20140032.6

Intervenções: Projeto Executivos do 

edifício histórico de:  Inst. Elét., 

Luminotécnica, Logica, CFTV e Sonor. do 

Anexo e do Ed. Hist. do MRCI; Instalações 

Hidráulicas do Anexo;  Climatização e Inst. 

Mec.(Elevador) do Anexo do Ed. Histórico 

do MRCI

Notificação MP         1.000.000,00 

Contrato iniciado em 19/05/2021.Contrato 

10/21 (R$ 26.900,00) Proj. Ex. de Instalações 

Elétricas e Hidráulicas assinado em 

12/05/2021 com prazo de término previsto 

para novembro 2021. Projetos de elevador e 

ar condic. equipe SVPENG

Diretrizes Eletrica e Hidraulica enviados aos proponentes projeto. AVAC e elevador 

desenvolvimento interno. 

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 MP 20140032.3
Intervenções: Tratamento das Fissuras no 

Edifício Histórico do MRCI
Urgência                             -                                   -   

Acompanhamento trimestral sendo realizado 

pela DVENG. Nova vistoria agendada para a 

semana do dia 24/05.

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2018 MZ 20180064
Construção do prédio anexo ao Museu de 

Zoologia
Estratégico             800.000,00 Recurso apenas para o projeto

Novo projeto de ampliação encaminhado em 16/05/2017 pela unidade (aprovado na 

PMSP e órgãos de tombamento) deve ser compatibilizado com ações em curso. Unidade 

informa: "Faz parte do caderno de prioridades do Exmo. Sr. Reitor" e  "o projeto executivo 

é imperativo para a busca de recursos externos à USP". Projeto (nível prefeitura) elaborado 

por arq. Eduardo Colonelli encaminhado à SVPARQ e SVPENG para compatibilizar com 

ações em curso no prédio principal. Estimativa obra para área de 2614,00 x R$ 3.000,00. 

Estimativa projeto R$ 800.000,00 e obra R$ 8.000.000,00

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2014 MZ
Anterior 

Acrópole
Reforma da Cobertura Urgência                             -               1.624.987,01 

Falta nova licitação para contratação da solução das infiltrações pelas platibandas, das 

duas escadas marinheiro nos pátios internos para acesso à cobertura (detalhe deve incluir 

proteção) estes itens deverão constar de nova licitação

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2015 MZ 20180189
Projeto e reforma para instalação do 

sistema de segurança contra incêndio 
Notificação MP                             -   735.160,12

Intervenção motivada pelas irregularidades constatadas pelo Corpo de Bombeiros (vistoria 

solicitada pelo MP) e necessárias para obtenção da licença de funcionamento da prefeitura  

(1ª etapa executada: sistema de hidrantes e novo reservatório com reserva de consumo e 

incêndio). 

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

4a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 MZ 20150231
Reforma dos vestiários dos funcionários 

terceirizados no Prédio Principal
                            -   151.613,82

Falta atualizar Acrópole  (foi anexado o 

termo de recebimento provisório, mas não 

está registrado no sistema)

Projeto elaborado pela SEF, encaminhado início de jan 2018 para obra ser licitada pela 

unidade. Devolvido pela Unidade para atualização de custos em 28/09/2018. Custos 

concluidos em 14/05/2019, no entanto retornou para verificação de quantitativos em 

29/05/2019

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

3a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 MZ
Anterior 

Acrópole

Execução de rampa externa de acesso ao 

Edifício para acessibilidade. 
Notificação MP                             -                  100.487,37 

Repasse de recursos enviado para a Unidade no dia 31/05/16. Contrato unidade 

Fisacalização SEF Ordem de início 19/11/2016. Prazo contratual concluido mas obras em 

andamento

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

5a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 MZ 20180332
Reforma das edificações da Estação 

Biológica Boraceia
            561.000,00 

Projeto aguardando disponibilidade da 

equipe

Solicita 50% recursos para reformas correspondendo a 1a. Etapa das intervenções 

(implantação de reservatórios e instalações correspondentes, reforma laboratório, oficina, 

maceração e cabine elétrica, gerador) a ser definido pelo Conselho de Obras da Reitoria. 

Total das reformas é de R$ 980.000,00 sendo R$  560.177,29 para a 1a. etapa. Projeto 

executivo (INTERARQ) contratado pela Unidade, levantamento da área urbanizada 

concluido pela SEF. Reforma da 2a. etapa compreenderá alojamento 1, alojamento 2 e 

zeladoria. 

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Projeto)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 MZ 20140061

Complementação da Reforma da 

cobertura  e dos sistemas de prevenção e 

combate a incêndio

Notificação MP             600.000,00 

Projeto de arquitetura de 19/02/2021, foi 

revisado (em maio de 2021) em função de 

vistoria realizada pela DVENG que constatou 

que a unidade executou intervenções por 

conta própria que obrigam alteração do 

projeto. Em reunião com SVPENG foi 

esclarecido o escopo: ESTRUTURA: Depósito 

de álcool; abertura no teto da casa de 

bombas do Reservatório enterrado e 

estrutura dos abrigos; novas lajes de acessos 

para portas; avaliação das novas paredes em 

bloco de concreto celular; Perfis metálicos 

escadas tipo marinheiro. HIDRÁULICA: Caixa 

de contenção enterrada (300 litros) para o 

depósito de álcool (PT aprovado); Dutos e 

rede de AP para o depósito de álcool; 

Reforma das redes água e esgoto para 

remanejamento de três bacias sanitárias e 

um lavabo no 1o.pavimento. ELÉTRICA: 

Iluminação à prova de explosão no depósito 

de álcool; Alimentação para os 

equipamentos contra umidade na casa de 

bombas do reservatório enterrado; 

Adequações decorrentes de alteração de 

layout no sanitário e salas com bacias de 

contenção do térreo e da compartimentação 

do 1º pavimento. MECÂNICA: equipamento 

anti umidade na casa de Bombas do 

reservatório enterrado                                              

Projeto de Prevenção contra incêndios foi aprovado no corpo de bombeiros. Conforme 

decreto de tombamento do parque não há necessidade de aprovação das intervenções 

nos CONPRESP e CONDEPHAAT.  Cotados por CUSTOS/SEF a aquisição de equipamentos 

extintor de espuma, carreta de líquido gerador de espuma e detectores de calor. Estes 

equipamentos pela Unidade com repasse de recurso da SEF (encaminhada cotação por e-

mail à unidade em 19/09/2018). Há necessidade de contratação da solução das infiltrações 

pelas platibandas, das duas escadas marinheiro nos pátios internos para acesso à 

cobertura (detalhe deve incluir proteção) e demolição do reservatório interno no subsolo. 

Foi solicitada inclusão de fechadura de segurança nas portas corta-fogo (Acrópole 

20180445). Unidade solicitou em abril de 2019 executar obra da cobertura do laboratório 

de taxitermia (que havia sido incluida no presente escopo) em separado pela ata de 

registro de preços devido a situação crítica daquele espaço. Foi solicitado em maio de 2019 

acréscimo no escopo da troca de forros do edifício, Em outubro de 2019 MZ solicitou 

exclusão no escopo da reforma nos forros e da cobertura da taxidermia  pois realizaria os 

serviços por conta própria.                                                                                                

OBSERVAR: Para o AVCB será necessário revisão do SPDA instalado de acordo com nova 

norma, iluminação de emergência e demais adequações de elétrica onde necessário

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade  

Unidade

SP 2017
PRCEU / 

CEUMA
20180335

Reforma das fachadas e cobertura do 

edifício Rui Barbosa do CEUMA
            500.000,00 

Assunto aguardando atendimento. 

Programar nova vistoria

Vistoria realizada no local apontou cobertura em bom estado, há necessidade de inclusão 

de linha de vida apenas e reforma no revestimento da platibandas e pintura integral. 

Necessária comunicação em órgãos de tombamento. 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2017
PRCEU / 

CEUMA
20170330

Reforma para execução de caixa de 

retenção de águas pluviais no CEUMA 

(inclui reforma dos pisos do teatro e da 

praça)

Urgência                             -                  342.458,39 

Concluido em 19/10/2019. Falta atualizar 

Acrópole  (foi anexado o termo de 

recebimento provisório, mas não está 

registrada a data no no sistema)

Esta em custos. Possibilidade de parte dos recursos necessários serem pagos pela SABESP 

no valor de R$ 111.000,00 devido a vazamento ocorrido no local. Encaminhado para 

licitação em 13/09/2018. Início da obra em 27/02/2019. Término previsto para 10/2019

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2014
PRCEU / 

CEUMA

Anterior 

Acrópoles

Reforma do Edifício Joaquim Nabuco e 

Construção da Torre do Elevador do 

Edifício Joaquim Barbosa no CEUMA

Estratégico                             -               6.000.126,30 
Observar que por dificuldades com os auroes do projeto, não foram corrigidos os 

problemas de atendimento à legislação de acessibilidade

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2018

PRCEU / 

CEUMA / 

TUSP

20180080.2

Reforma de ar condicionado e renovação 

de ar da Sala Experimental do Teatro e 

instalações elétricas correspondentes 

(Instalação de ar condicionado na sala 

Plínio Marcos do edifício Ruy Barbosa)

Urgência                             -   81.792,04

Concluido em 20/02/2020. Falta atualizar 

Acrópole  (foi anexado o termo de 

recebimento provisório, mas não está 

registrada a data no no sistema)

Riscos a saude do público e usuários do teatro levantado pelo SESMT devido a falta de 

renovção de ar do ambiente. Incluido no PO após reunião com Pro-Reitor em 18/12/2017. 

Prédio tombado necessidade de envolvimento de arquiteto desde os primeiros estudos. 

Em custos desde 18/06/2018. Concluido em 27/02/2019. Encaminhado para licitação em 

03/04/2019. Contrato assinado 09/10/2019

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2016
PRCEU / 

CIENTEC
20180065

Projeto e obras de adequação de  

incêndio e acessibilidade aos edifícios do  

Parque CIENTEC 

Notificação MP         1.000.000,00 

Acrópole associado 20190131 Avaliação 

(Laudo) do sistema de para-raios do Parque 

CienTec (com SVFISCO para avaliação desde 

22/05/2019)

Atendimento ao Comunique-se da PMSP. Suspenso devido a priorização do projeto da 

Portaria. Existe projeto pronto elaborado pela DVPR a dar entrada no CB.  1a. Etapa troca 

dos quadros de Instalações elétricas. 2a. Etapa restante das intervenções

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar Prioridade SEF

SP 2018
PRCEU / 

CIENTEC

anterior 

acrópole

Substituição de rede de infraestrutura de 

água potável
Urgência             200.000,00 

Foram solucionados problemas pontuais, 

antes de iniciar projeto verificar real 

necessidade.

Urgência ainda não confirmada. Problemas relatados de dificuldades de manutenção da 

rede originando falta dágua (processo 2012.1.710.82.6). A prioridade deverá ser 

confirmada após vistoria

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar

4a. Prioridade da 

Unidade (ofício 

18/10/2018 

proc. 

16.1.76.82.9. 

Prioridade SEF

SP 2018
PRCEU / 

CIENTEC

Anterior 

Acrópole
Restauro do prédio 8 Urgência         1.050.000,00 

Antes de dar continuidade sugiro, confirmar 

com CIENTEC quais as proioridades
Prioridade informada no ofício processo 16.1.76.82.9. Acrescido no plano em 01/11/2018

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
3a. Prioridade 

2018

SP 2017
PRCEU / 

CIENTEC
20180067

Construção da portaria do parque 

CIENTEC (inclui áreas externas e caminho 

acessível)

Estratégico             300.000,00 
Liberada contratação do projeto em BIM 

para o piloto da SEF

Item Priorizado pelo CIENTEC. Anteprojeto de arquitetura encaminhado e aprovado do 

CIENTEC em dez 2017, a contratar projeto executivo das engenharias após aprovação no 

CONPRESP. No CONDEPHAAT já aprovado. Será contratado projeto piloto em BIM

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em projeto
Prioridade 

PRCEU

SP 2016
PRCEU / 

CORAL

Anterior 

Acrópole

Reforma de favos das Colméias A e B para 

abrigo provisório da Orquestra e Coral 
                            -   

Obras de adequação dos favos 16, 18 e 23, 25 para transferência de orquestra e coral 

(Administração e ensaio orquestra) concluídas. Adequado também espaço reservado para 

ensaio de orquestra para o Coral. 

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2015 PRCEU / CPC
Anterior 

Acrópole

Casa da Dona Yaya – Requalificação área 

externa  e reformas Acessibilidade 
Notificação MP                             -                  483.000,00 Ordem de início de obra dia 14/03/16. Concluidas as obras em agosto 2017 . 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2017 PRCEU / CPC 20120116.11

Reforma na Casa da Dona Yaya: 

fornecimento e instalação de plataforma 

elevatória cabinada

Notificação MP                             -   51.000,00
Ordem de início 16/11/2020 e término 

previsto 14/05/2021

Assinatura contrato 7/12/2017Ordem de início 15/1/2018. Término previsto para  

13/07/2018. Contrato rescindido. Em custos de 28/09/2018 até 28/02/2019. Encaminhado 

para nova licitação em maio 2019, porém estav bloqueado pois a rescisão não havia sido 

concretizada até 26/09/2019) está sendo encaminhada efetivamente em 27/06/2019

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Em obra
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2015 PRCEU / CPC

20120116    

20180356  

20190286   

20210011

Reforma da casa da Dona Yaya Urgência             250.000,00 

Considerando a situação de risco devido à 

arvores no local que podem estar 

prejudicando as condições estruturais da 

casa está sendo efetuado o levantamento de 

orçamentos para contratação de projeto de 

licenciamento arbóreo para remoção de seis 

árvores.

Acrescentar no acompanhamento em andamento os pilares de madeira da varanda sul 

conforme solicitação da CPC em 20/04/2018  (prot.16.1.45.82.6). Acrescentado no escopo 

a pintura dos muros solicitada no Acrópole 20180381 (já executada) e reforma de 

instalações elétricas e da cobertura conforme Acrópole 20180451. Foi sugerido: contratar 

projeto de restauro, que inclui recuperação estrutural. Análise de Fissuras e problemas 

estruturais na Casa da Dona Yayá e adoção das medidas cabíveis. Observar reltório das 

necessidades anexado ao Acrópole 20120116. Acrópoles que compõem este assunto: 

20180356 Avaliação de fissuras e problemas estrutura na Casa da Dona Yayá; 20190286 

Agravamento das condições construtivas e de estabilidade do muro de arrimo (um dos 

balaústres desencaixou-se e afastamento entre os pisos de concreto e a parede do 

peitoril); 20210011 Aparente vulnerabilidade da estrutura de madeira no forro do porão 

do imóvel Casa da Dona Yayá; 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2018
PRCEU / ENG. 

ERASMOS
20180169 Reforma do edifício da base avançada Urgência             250.000,00 156.539,48

Serviços executados: 20180169.1 Revisão 

dos Equipamentos de Ar condicionado do 

Auditório; 20180169.3  Impermeabilização 

da Cobertura do Bloco da Copa e Sanitários; 

20180169.4 Instalação de Rufos e 

Impermeabilização do Prédio do Auditório; 

20180169.5 Instalação de Reservatórios de 

Água Potável; 20180169.6 Manutenção das 

Clarabóias e Estruturas em Vidro; 

20180169.7 Pintura Interna. A verificar 

necessidade de manter a reserva dos R$ 250 

mil.

Incluido após reunião com o Pro Reitor em 18/12/2017. Há necessidade de troca de 

caixilharia  e  recuperação das estruturas das platibandas ou extensão maior a depender 

da retirada da impermeabilização. Há necessidade de instalação de reservatório inferior 

devido a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da 

manutenção deficitária. 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2017
PRCEU / ENG. 

ERASMOS
20170322

Projeto de prevenção e combate a 

incêndios do Engenho dos Erasmos
Estratégico                             -   Encaminhado à unidade. Não haverá necessidade de intervenções físicas

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

Prioridade 

Unidade

SP 2017
PRCEU / ENG. 

ERASMOS
20190133

Construção de Mirante e passarelas em 

área contígua ao Engenho dos Erasmos
Estratégico                             -   Outros

 2.862.318,35 BNDS                  

437681,35 Reitoria 

Na última avaliação em agosto de 2020, o 

projeto de arquitetura foi aceito, não tendo 

sido verificados os projetos das engenharias. 

Por sugestão da SEF, FUSP contratou 

empresa gerenciadora para coordenação das 

próximas coontratações, revisões em 

planilhas e projetos e fiscalização das obras.

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 total estimado R$ 

3.300.000,00, sendo R$ 437.681,35 da USP e o restante BNDS. 3a. revisão do projeto 

entregue em 30/10/2018. Projeto continua com muitas ressalvas e não aprovado. 

Relatório encaminhado oficialmente à PRCEU (2016.1.25107.1.9) em 04/12/2018. Projeto 

retornou para nova avaliação em abril 2019 e passou para avaliação de custos em julho de 

2019

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Projeto)

SP 2018
PRCEU / ENG. 

ERASMOS
20180169

Reforma do edifício da base avançada 

(reforma calçamento externo de caixilhos)
Urgência             130.000,00 

Atualmente em projeto: calçadas externas 

para acessibilidade, correção dos problemas 

das esquadrias em vidro temperado (estudo 

encaminhado em fevereiro de 2021 para a 

unidade aprovado para continuidade)

Desdobramento item anterior Há necessidade de instalação de reservatório inferior devido 

a problemas de pressão na rede. Os problemas decorrem principalmente da manutenção 

deficitária.Interna.

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 PRCEU / FEA
20190069              

20180391
Reforma do edifício Duque de Caxias Estratégico                             -   Unidade  Não houve retorno dos interessados 

Edifício localizado na Rua Dr. Vila Nova. Estudo preliminar encaminhado pela PRCEU, foi 

avaliado e não aprovado devido a irregularidades em relação à legislação municipal 

(coeficiente de aproveitamento acima do estipulado) e outras pendências

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

SP 2015 PRCEU / RUSP 20180334 Término das obras do Camargo Guarnieri Estratégico                             -   17.315.216,59
AGUARDANDO AVCB para Recebimento 

Definitivo (07/04/2021)

Item Plano de Obras anterior e Plano de Metas 2015. Ordem de início dia 01/07/16. 

Instalação órgão tamborini  inviável. Modificada destinação edifício: uso todas unidades 

da CUASO. Término previsto em 06/05/2018, porém obra em atraso. Conclusão até 

30/10/2018

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 PRCEU / RUSP
Anterior 

Acrópole

Aquisição de poltronas para o Anfiteatro 

Camargo Guarnieri.
Estratégico                             -   880.295,00 Lay-out, termo de referência e Orçamentos para pregão pelo DA. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2019
PRCEU/ 

Brasiliana
20180357

Reforma para adequações na Biblioteca 

Guida e José Mindlin
Urgência             250.000,00 44.284,99

O projeto previa cobertura na doca de 

serviço, adequação de portas internas, 

problema de estufamento em pintura de 

parede, mau cheiro no sistema de ar 

condicionado. Em cotação de preços. 

Adequações necessárias em portas, ar condicionado, infiltrações e cobertura no acesso de 

cargas. Estudos apresentados ao autor do projeto foram aprovados em abril 2019. 

Encaminhado para DVENG providenciar a contratação da execução dos serviços em 

23/10/2019. Serviços executados: 20180357.1Adequações no Sistema de Detecção e 

Alarme (R$ 24400,00); 20180357.3 serviços de avaliação, diagnóstico, reativação e 

regulagem das portas automáticas (R$ 5418,00); 20180357.4 Montagem de quadro de 

comando das bombas de esgoto e transferência para fora do Laboratório de Conselho (R$ 

3.560,99); 20180357.5 manutenção nas portas automáticas do Complexo Brasiliana (R$ 

10.906,00).  Há também o Acrópole 20190059 Manutenção das calhas do telhado da 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin e do Espaço Brasiliana, que estão provocando 

goteiras inicialmente no interior do saguão podendo se alastrar para áreas internas onde 

encontra-se todo o acervo da Biblioteca com SVFISCO desde 11/03/2019.

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto) e 

parcialmente 

obras 

Sem Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 PRG 20150103

Reforma do Bloco K - 6o. Andar  para Pró 

Reitoria de Graduação/ Desmenbramento 

de meta para Centro de Conteúdo 

pedagógico.

Estratégico                             -   

Após consulta ao GR em abril de 2021, a 

orientação recebida foi a de que não há 

ainda definição do destino da área e a SEF 

deve aguardar. Valor estimado de possível 

intervenção R$ 400 mil, retirado da previsão 

de despesa.

Obra paralisada desde 2016/17. Contrato rescindido. Levantamento do reminiscente de 

arquitetura concluido e encaminhado para deveng em fevereiro de 2019. Quando foi 

detectado que os euipamentos de ar condicionado anteriormente existentes haviam sido 

retirados obrigando a novo projeto desta área técnica. O projeto de ar condicionado foi 

contratado e deveria ter sido  concluido em setembro de 2019 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)
Prioridade PRG

SP 2015 PRP/IME
Anterior 

Acrópole

Reforma e ampliação do NUMEC - Prédio 

Bl. C - IME.
                            -               1.543.540,71 

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). Em recebimento provisório 15/08/2017. Empresa multada 

por atraso na entrega dos serviços.

Planos anteriores
Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2019 PUSP-C 

Sem 

Formalização 

Acrópole

Reforma de calçamentos e sistema viário 

para implementação dos caminhos de 

pedestres e ciclovias na CUASO. 1a. Etapa 

calçadas acessíveis 

Estratégico                             -   Não será iniciado em 2021
A serem executadas através da Ata de registro de Preços da PUSP-C. Colaboração Sef nos 

projetos . Prioridade reitoria para a PUSP-C

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
Prioridade 

Unidade

SP 2019 PUSP-C 20190228
Reforma da Cobertura do Restaurante do 

Clube dos Professores
Urgência                             -   

Solicitado para atendimento na Ata de Registro de Preços em agosto 2019, porém foi 

objeto de novo contratado 

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 PUSP-C 20180374

Remodelação da rede primária de 

distribuição de energia elétrica: 

adequação dos circuitos primários 

existentes, implantação de dois novos 

circuitos e operação e manutenção da 

rede de distribuição de energia  incluindo 

cabines primárias e seu retrofit. Etapa 1 - 

implantação dos novos circuitos

Urgência         9.000.000,00 Solução retardada em função da pandemia
Projeto completo concluido pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo 

prof. Hermes. Não foram solicitados recursos

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Projeto pela 

PUSP-C)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 PUSP-C 20180374

Remodelação da rede primária de 

distribuição de energia elétrica: 

adequação dos circuitos primários 

existentes, implantação de dois novos 

circuitos e operação e manutenção da 

rede de distribuição de energia  incluindo 

cabines primárias e seu retrofit. Etapa 2 - 

Automatização

Urgência       10.000.000,00 Solução retardada em função da pandemia
Projeto completo concluido pela PUSP-C. Destacada como de extrema necessidade pelo 

prof. Hermes. Não foram solicitados recursos

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Projeto pela 

PUSP-C)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 PUSP-C Sem Acrópole Construção de muro na quadra 10 Urgência             200.000,00 
É necessário consultar PUSP-C para verificar 

continuidade deste assunto. 

Levantamento cadastral feito pela DVPL. Foi contratado a sondagem. Foi solicitado pela 

PUSP-C para a SVPLF avaliar pertinencia da solução conforme reunião havida na SEF com o 

prof. Hermes em 16/07/2018. Aguardando definição da PUSP-C sobre a pertinencia de 

execução do Muro

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)

SP 2015 RUSP 20180020

Reforma das Colméias A, B, C e D para 

acessibilidade e prevenção e combate a 

incêndios

Notificação MP             500.000,00 

A reformar após saída do IEB para Central de Aulas. A decidir pela Reitoria Programa de 

Necessidades. Houve alteração de programação e parte das colméias anteriormente 

ocupadas pelo IEB e parte do pav. Térreo do Bloco D do CRUSP foi cedido pela Vice-reitoria 

à ECA. Prazo  MP 2021.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

A iniciar

SP 2016 RUSP
20180072   

20200035

Recuperação estrutural e reforma das 

fachadas dos Blocos K e L do edifício da 

Administração Central

Urgência         3.000.000,00 

Com SVPARQ (20180072) desde 27/08/2019 

para iniciar atendimento, observando 

questão de compartimentação de fachada 

apontada no relatório INPREDIAIS. Com 

SVAOR (20200035) desde 20/03/2020 para 

consertos pontuais 

Falta revisar projeto de 2006 e encaminhar para estimativa de custos para a licitação

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 RUSP 20180125
Tratamento acústico de salas do Edifício 

da Reitoria
Estratégico                             -   Outros

Atenuação do ruido nas salas de reunião e dos gabinetes do Reitor, do Vice Reitor e da 

Chefia de gabinete dos 6o. E 7o.andar do  Prédio da Reitoria. Obra contratada pela FUSP 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2017 RUSP
20180377                 

20180378

Reformulação da área externa 

compreendida entre as travessas 4 e 5 e 

Av. Lúcio Martins Rodrigues e execução 

dos sistemas de infraestrutura, incluido 

nova rua no IF

Estratégico                             -   3.924.033,72

Compreendendo as redes de infraestrutura do CDI e IRI. Incluído nova rua no IF. Ordem de 

início 03/04/2017. Inaugurada a praça  Milton Santos inicialmente (proj. artístico da Prof. 

Regina Silveira) em 12/12/2017. Término previsto para 26/07/2018, porém contrato 

rescindido. Continuidade das obras a ser encaminhada à PUSP-C (Nova licitação estimados 

R$ 1.500.000,00, sem considerar remoção de terra depositada atrás do canteiro da SEF). O 

restante das obras passou para a PUSP-C para continuidade da travessa 5 (POLI). Os 

recursos foram repassados da Reitoria para a PUSP-C (em junho de 2019 está finalizando o 

edital para licitação)

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2014 RUSP
Anterior 

Acrópole

Construção do CO e reforma das alas 

laterais do Prédio da Reitoria 
Estratégico                             -         26.017.856,18 

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Readequação parcial do térreo do Edifício 

da Administração Central (para PG2)
Estratégico                             -   Reforma  para a PG2 concluída (desmembrado itens SIBI e IEA)

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Execução das obras de requalificação da 

área externa do Edifício da Reitoria da 

USP

Estratégico                             -                  904.386,03 Ordem de início dia 18/07/16. Concluido 08.04.2017
Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma do 14º andar do Edifício Louis 

Pasteur - 1ª etapa (Reforma do escritório 

da Av. Paulista 

Estratégico                             -     317.170,35 Concluido em março 2016

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma do 14º andar do Edifício Louis 

Pasteur - 2ª etapa (Reforma do escritório 

da Av. Paulista)

Estratégico                             -                  174.313,04 Ordem de início dia 29/01/16. Concluido em dezembro 2016

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP
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 Situação atual (maio 2021) Observações/histórico
Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Construção de Praça de acolhimento de 

pedestres e ciclistas nos portões de 

pedestres do Campus HU - São Remo.

Estratégico                             -                  306.853,47 Homologada 12/09/2016. Ordem de início em 07/11/2016. Concluido em 05/04/2017

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Construção de Praças de acolhimento de 

pedestres e ciclistas nos portões de 

pedestres do Campus - CPTM

Estratégico                             -                  346.918,44 Ordem de início dia 19/05/2016. Concluido novembro 2016

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma do Térreo da Reitoria para 

readequação do espaço expositivo - 2ª 

fase. 

Estratégico                             -                  359.820,06 Ordem de início para o dia 10/05/2016. 

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma do Térreo da Reitoria para áreas 

de refeitório, convívio, motoristas, 

depósito e almoxarifado

Estratégico                             -   Reformas da parte civil concluídas, redes de lógica executadas pela STI.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

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 da Reitoria

Estratégico                             -                  182.000,00 Obras  incluidas no item de reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2017 RUSP
Anterior 

Acrópole

Transferência do Salão de Atos do 7o. 

Pavimento para o pav. Térreo
Estratégico                             -                    62.869,00 

Estudo encaminhado para Gabinete do Reitor aprovado. Montagem de divisória e 

instalações SEF, mobiliário Reitoria

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2017 RUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma do térreo do Prédio da 

Administração Central para o DRH e USP 

Cidades

Estratégico                             -   Previsão de término em fevereiro 2018
Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2015 RUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma do sistema de detecção e alarme 

de incêndio nos Blocos Administrativos K 

e L.

Urgência                             -                    47.796,70 Ordem de início para o dia 21/06/16.

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2016 RUSP
Anterior 

Acrópole

Demolição barracão Núcleo Consciência 

Negra
Urgência                             -                    30.000,00 

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2017 RUSP
Anterior 

Acrópole

Retirada de terra em área externa devido 

à movimentação do solo  para instalação 

da iluminação em LED do campus 

(depositado entre o IRI e o CDI I)

Estratégico                             -   634.000,00

Solicitação aqui colocada a pedido da PUSP-C. Considerar incluir na mesma licitação para a 

reurbanização da área compreendida entre as travessas 4 e 5. Recurso foi repassado para 

a PUSP-C pela Reitoria (por este motivo excluido da coluna "Recursoso necessários"), está 

na PG desde fevereiro 2019

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 RUSP
Anterior 

Acrópole

Instalação de sistema de exaustão para 

copa do Conselho Universitário
Estratégico                             -   

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2017 RUSP 20150206
Avaliação para obtenção do AVCB do 

Prédio da Reitoria
Estratégico             150.000,00 

Necessária elaboração de documento pela 

SEF solicitada pela PRCEU para apresentação 

ao MEC para renovação do credenciamento 

de EAD da USP que deverá incluir avaliação 

da situação de acessibilidade do edifício. A 

reunir informações do relatório INPREDIAIS 

(aponta falta de escada de emergência) com 

relatório anterior, e, após vistoria, elaborar 

relatório único para subsidiar tomada de 

decisão para avançar

Falta Plano de Contingência, Brigada de Incêndio, Plano de evacuação, etc.   O projeto de 

incêndio está aprovado e foi encaminhado à DVFI para complementação da documentação 

necessária ao  AVCB. Foi contratada empresa para avaliação da situação e entrada nos 

documentos no Corpo de Bombeiros. Foram detectadas não conformidades a serem 

resolvidas pela manutenção da Reitoria e SEF. Após conclusão das adequações e demais 

assuntos de responsabilidade da Reitoria será solicitada a avaliação dos bombeiros.   

Haverá necessidade de contratação de serviços e de nova aprovação no CB devido as 

alterações efetuadas no prédio. A Rusp precisa definir novo lay out para dar 

prosseguimento no projeto de AVCB.                                                                     

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

(reunião SEF) 

SP 2017
RUSP / 

AUCANI
20190052

Reforma das Instalações de Ar 

condicionado da AUCANI -CDI1 - 

Problema no ar-condicionado na sala dos 

catedráticos da Cátedra José Bonifácio 

bloco A e bloco B do CDI

Estratégico             300.000,00 72.800,00

Em aberto elaboração de memorial de 

manutenção. A confirmar se ainda é 

necessário reservar R$ 300 mil

Projeto encaminhado para licitação e devolvido para correções desde 11/09/2017. 

Encaminhado à DVAF para continuidade da licitação pela SVPENG com correção de 

documentação em 15/05/2018. Serviço do setor de custos concluido. Em andamento 

contrato do diagnóstico. 20190052.1 Diagnóstico do Sistema de Ar Condicionado Central 

(R$ 32.800,00) Serviço Concluido; 20190052.2. Manutenção corretiva do sistema VRF do 

CDI 1 (R$ 33.000,00) Serviço Concluído; 20190052.4 Serviço Levantamento CDI (R$ 

6.500,00) Serviço Concluído. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017
RUSP / 

AUCANI
20170326

Reforma das Instalações de Ar 

condicionado da AUCANI -CDI1
Estratégico 41.573,00

Assunto faz parte do item acima: Reforma das Instalações de Ar condicionado da AUCANI -

CDI1. 20170326.5 Instalação de condicionador de ar na Sala do Administrativo/Financeiro 

(R$.24.173,00) Serviço Concluido   20170326.6 Instalação de condicionador de ar na Sala 

de Espera (R$ 17.400,00) serviço Concluido

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2018
RUSP / 

AUSPIN
20180137

Avaliação das estruturas no Auditório da 

AUSPIN
                            -   

DVENG deverá providenciar nova vistoria e 

informar verificar e informar

Avaliação estrtural em maio 2017. Trabalho de monitoramento estrutural desde julho de 

2017 em acompanhamento. Concluido no processo 16.1.253.82.8 "As deformações 

verificadas nas juntas de ligações das vigas podem ser pré-existentes e assim sendo, muito 

provavelmente em decorrência de falha de montagem da estrutura. Estas deverão ser 

inspecionadas após o período de monitoramento e submetidas à avaliação dos resultados, 

para serem tomadas as devidas providências, com a orientação da Divisão de Projetos da 

SEF. Os processos patológicos descritos acima sugerem que a condição da estrutura do 

auditório seja classificada com grau de RISCO MÉDIO, necessita, portanto, ser realizada 

intervenção para reforma, caso fiquem confirmadas as deformações da estrutura."

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015
RUSP / 

AUSPIN
20180070.1

Reforma para acessibilidade da Agencia 

USP Inovação - AUSPIN 
Notificação MP 1.052.675,09

Contrato 45/2020  Iniciado em 22/02/2021 e 

término previsto para 20/08/2021. Após + 

um ano de manutenção. Em elaboração, a 

pedido da Unidade supressão dos serviços 

correspondentes ao Centro de Trinamento, 

pois o espaço será reforamdo pela unidade 

para novo uso

Ordem de início 20/04/2017 .  (valor do projeto: R$182.985,31). Alterado projeto a pedido 

da ABCP (Associação brasileira de Cimento Portland, proprietária do edifício). Foram 

detectados problemas no projeto estrutural estrutura pela Engenharia da SEF. Respostas 

da projetista fornecidas em 21/01/2019 foram avaliadas e não aprovadas. Aprovação final, 

após duas revisões  no projeto de estrutura em abril de 2019. Encaminhado para licitação 

em 24/04/2019. Retornou para atualização de custos

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016
RUSP / 

AUSPIN
20180071

Reforma dos Galpões no IPEN para CIETEC 

(AUSPIN) - Reforma de um dos galpões
Estratégico         2.000.000,00 

Em reunião do dia 02/02/2021 da dvparq 

faltava verificar novos desenhos elaborados 

e elaborar material antes de encaminhar 

para custos.

Em 11/2015 AUSPIN solicitou 2.000.000,00 para término de empreendimento no IPEN 

entregando projetos e estimativas  que totalizavam R$ 10.318.578,00. Decidiu-se pela 

montagem de duas licitações, a saber: 1a. licitação: Módulo Empresarial Oeste (reforma de 

prédio) e infraestruturas essenciais ao funcionamento (reservatório, cabine elétrica, e 

redes de infra para alimentação elétrica e hidrosanitárias). Desenhos  e planilha de 

arquitetura do prédio concluídos (valor parcial de R$ 901.632,30 datada de 06.10.17).  

Aguardando projeto de alimentação elétrica em elaboração  pela PUSP-C; 2a. licitação: 

Módulo Empresarial Leste, Portaria  e infraestruturas externas restantes 

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade 

Unidade

SP 2018
RUSP / 

CODAGE
20190165

Reforma do térreo do prédio 

Administração Central para DRH, 

Manutenção e Arquivo SEF

Estratégico

Após correções, a montagem da licitação 

que inclui a conclusão da SEG (Acrópole 

20150111) foi encaminhada para licitação 

em 30/04. Foi contratada mobilização de 

estantes deslizantes para retirada do arquivo 

da SEF e feita a adequação de espaço 

ocupado anteriormente pelo SPOC do DRH 

para possibilitar a mudança necessária para 

as obras deste item. O espaço resultante 

será reformado para a instalação de copa

Projeto da área do DRH desenvolvidos pela INTERARQ.   Recursos Reforma DRH pela 

Reitoria / FUSP. Demais reformas SEF (área terceirizados limpeza e segurança e arquivos 

SEF). Projeto executivo elaborado pela Interarq contratada da Reitoria não encaminhado à 

SEF para verificação até 19/11/2019

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em 

Licitação/Contr

ato obra

Prioridade Vice-

Reitoria

SP 2019

RUSP / 

CODAGE 

(DRH)

20180388
Reforma dos 1o., 2o e 3o. andares do 

Bloco L
Estratégico         1.500.000,00 Projetos em fase final (falta hidráulica)

Encaminhado ao DRH estudo preliminar em abril de 2019. a provado em ago 2019. Projeto 

de arquitetura concluido. Projetos de elétrica e ar condicionado contratados em novembro 

2019

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
Prioridade Vice-

Reitoria

SP 2021 RUSP / GR 20210012
Novas instalações Núcleo de Estudos da 

Violência da USP - Prédio CDI
Estratégico             350.000,00 Em levantamento

Solicitado pelo Vice-Reitor para transferência das Instalações do NEV atualmente no IPT 

para o CDI1

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2019 RUSP / GR 20190044
Reforma do SPDA do conjunto de edifícios 

da Administração Central da RUSP
Urgência             150.000,00 Projeto concluído, em custos

Solicitação a pedido do Vice Reitor e da Pró-reitora de Cultura e Extensão (AVCB necessário 

para o recredenciamento da USP para ministrar cursos de extensão usando EaD)

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em custos

SP 2017
RUSP / 

Inovausp
20170344

Reformas do prédio do CDII para os 

laboratórios do INOVAUSP / Instituto 

Pasteur

Estratégico                             -   

INOVAUSP (RUSP / PRP / IB / IQ / ICB / IME / EP)                                                                                                                                

BLOCO A                                                                                                                                                                                                                             

INSTITUTO PASTEUR - 3o. e 4o. pav.  - obra concluida, obtida certificação do laboratório, 

compra de autoclaves (responsabiilidade do DA) não foi realizada e haverá necessidade de 

intervenções civis após obra entregue para instalação do autoclave.                                                                                             

BLOCOS B  e C                                                                                                                                             

PATEO/ POLI - 1º andar do B e Térreo do C: Obra concluida                                                            

CIÊNCIAS MOLECULARES - 2º Pav. do B Obra concluida                                                                            

ADMINISTRAÇÃO - 4º Pav. parcial do Bloco B . Obra concluida                                                                                       

Os laboratórios PATEO, Pasteur , IRIS, Ciências Moleculares , Bioinformática do S2B foram 

contemplados no aditivo de serviço da MPD.

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2019
RUSP / 

INOVAUSP
20190151

Reforma para fechamento do térreo do 

Inova USP e CDI
Estratégico                             -                  948.214,60 

 Concluido custos em março 2021. 

Encaminhado para licitação em 06/05/2021 

Foi solicitado fechamento das paredes externas do nível das garagens  e sugeridos 

elementos vazados para esta finalidade. Aprovada a solução pelo INOVAUSP (parte 

receberá fechamento com caixilharia e vidro pois será reformado para laboratório). Prof. 

Catalani reforça pedido de prioridade em 5/12 (acima da solicitação do S2B). Encaminhado 

para custos em 07/2019. 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Em 

Licitação/Contr

ato obra

1a. Prioridade  

(reunião SEF)
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Situação em relação 

ao Conselho da SEF
Situação

Priorização pela 

unidade

SP 2017
RUSP / 

INOVAUSP
20170343

Reforma do prédio do CDII para os 

laboratórios do INOVAUSP /  Reforma 

para instalação dos Laboratorios do S2B 

(biomassa sintética)

Estratégico         1.130.000,00 

Recebido de custos em 07/05/2021. Em 

verificação para elaboração do Pacote de 

licitação

Blocos B e C                                                                                      

S2B/IB/IQ/ICB - 3º Pav e 4º pav. Bloco B e C- recursos repassados à SEF de R$ 6.400.000,00 

projetos de arquitetura e instalações concluidos. A ser encaminhado para custos para 

licitação. As obras para atendimento do projeto aprovado no Corpo de Bombeiros para 

todos os Blocos deverão ser incluidas na licitação. Encaminhado para custos em 

julho/2019.                                                                                                                                                                                                           

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em custos

1a. Prioridade  

(reunião SEF)

SP 2018

RUSP / P. 

Museus / C. 

Convenções/ 

Consolação

 20180085       

20200052

Conserto de cerca,bloqueios definitivos 

de acessos,poda de vegetação área do 

Centro de Convenções e Parque dos 

Museus.

Urgência                             -   

Nota: O registro de Unidade no Acrópole 

está SEF. 1 Execução de serviço para limpeza 

vegetal e conservação de tapumes no 

canteiro de obras do Parque dos Musues R$ 

17.164,00            20200052.1 Execução dos 

serviço de fornecimento e instalação de 

100m de tapume R$ 16775.08; 20200052.2  

Serviços de roçada das espécies vegetais 

invasoras regenerantes diversas, presentes 

no terreno R$ 28.620,00

Necessário devido à segurança do local. Da intervenção inicial foi excluida a iluminação 

pois não há força alimentando o local. Os valores serão debitados da Ata de Registro de 

Preços 2018 da SEF. Estimados R$ 320.000,00. Intervençaõ atual contratação de limpeza 

dos terreno. Em execução roçada total da área. Em elaboração projeto de iluminação 

externa e fechamento.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 RUSP / SG 20190144
Reforma do Edifício do Conselho 

Universitário (CO)
Estratégico             300.000,00 Foram feitos reforços emergenciais 

Reformas para adequção de iluminação, acessos para manutenção, paisagismo externo e 

na cobertura

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2015 RUSP / SPPU 20150220.4

Reforma e ampliação da Base Comunitária 

de Segurança da Policia Militar na Cidade 

Universitária

Estratégico                             -   331.038,74

Contrato 35/2019. Ordem de Início 

23/01/2020. Recebimento Provisório  

(arquivo)  08/10/2020. Não está atualizado 

no Acrópole

 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. Obra atualmente paralizada. Contrato rescindido.  Encaminhado para 

licitação em 26/04/2019. Abertura envelopes 22/08/2019

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 RUSP / SPPU 
SEM 

ACRÓPOLE

Execução de demolição de edificação e 

reforma de espaço para vigilância em 

terreno da USP no Tremembé

Urgência                             -   89.086,74
Da ata de registro de preços. Ordem de início 20/03/2018. Previsão de Término 

20/05/2018

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2015 RUSP / SPPU 20150111

Reforma e Ampliação de Prédio Anexo da 

Administração Central para a 

Superintendência de Segurança

Estratégico 2.203.242,71

Licitação da obra em conjunto com a 

licitação da Reforma do térreo do prédio 

Administração Central para DRH, 

Manutenção e Arquivo SEF (Acrópole 

20190165). Em avaliação envelope 2 

Ordem de início 22/02/16 (1a. Licitação Contrato rescindido). Contrato do remanescente: 

ordem de início 1/8/2016; prazo 240 dias corridos. Obra não concluida. Contrato 

rescindido. Em elaboração dos elementos técnicos para nova licitação. Projeto de 

arquitetura revisado e aprovado pela SPPU foi encaminhado às engenharias.

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em 

Licitação/Contr

ato obra

Prioridade  

Unidade

SP 2015
RUSP/ AGUIA 

(antigo SIBI)
20150166.12

Readequação parcial do térreo do Edifício 

da Administração Central (para o SIBI)- 

Etapa 2

Urgência             2.216.454,00 

 Contrato 25/2020 iniciado em 19/10/2020 

término previsto para 13/10/2021. Há 

solicitação de alteração de porta não 

resolvida (Acrópole  20190259 Instalação de 

uma porta entre a Sala do Conselho Superior 

e a Secretaria da AGUIA (Antigo SIBi) 

Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no 

Complexo Brasiliana. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de 

saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluida SIBI já ocupa o local

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Em obra Prioridade SIBI

SP 2015
RUSP/ AGUIA 

(Antigo SIBI)

Anterior 

Acrópole

Readequação parcial do térreo do Edifício 

da Administração Central (para o SIBI)- 

Etapa 1

Urgência                             -                  375.470,03 

Desdobramento de item do Plano de Metas (IEB).Necessário para liberar área do IEB no 

Complexo Brasiliana. Mudança agendada em 28/11/16. Há necessidade de prever rota de 

saída do órgão. 1a. Etapa Obra Concluida SIBI já ocupa o local

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Obra)
Prioridade SIBI

SP 2019

RUSP/ 

Arquivo Geral 

(SAUSP)

20190162 

20190163

Reformas do acesso, plataforma de carga 

e descarga e proteções em caixilhos do 

prédio do SAUSP

Estratégico             250.000,00 

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar Prioridade SEF

SP 2018

RUSP/ 

Arquivo Geral 

(SAUSP)

20180129
Instalação de escada de acesso à 

Cobertura
Urgência                             -                       6.632,00 Solicitado pelo SESMT.                                                                     Contratação direta.

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Obra)

SP 2016

RUSP/ 

Arquivo Geral 

(SAUSP)

Anterior 

Acrópole

Retrofit do sistema de ar condicionado e 

adequações civis no Prédio do Arquivo 

Geral da USP- SAUSP

Urgência                             -                  230.660,09  Ordem de início 25.07.2016. Prazo 90 dias

Aprovação Conselho 

anteriores a 

12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade RUSP

SP 2021 SAS 20190088
Reforma do Centro de Vivência do 

Conjunto das Químicas (CVCQ)
Estratégico         1.500.000,00 

Reunião para retomada do assunto em 

04.05.2021 (SEF, SAS, IQ e FCF). Em reunião 

de 21/5/2021, com as presenças das 

direções das quatro Unidades e o M. Reitor, 

ficou decidido que a responsabilidade pelo 

Centro passará a ser da SAS e que a sua 

reforma torna-se estratégica para a 

Universidade, passado a solicitação a fazer 

parte do Grupo 2. Há projeto antigo para 

reforma a ser enviado à SEF para 

continuidade

Não foram encontrados problemas estruturais na edificação, mas problemas decorrentes 

da falta de manutenção e de uso da edificação. Para atender a solicitação de projeto 

visando a readequação e revitalização dos espaços do CVCQ, deve ser indicada a definição 

do uso e destino dos ambientes já construídos (Programa de necessidades). Foi para o IQ 

com essas informações 24/04/2020 e não houve retorno. 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

Prioridade 

Reitoria
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SP 2017 SAS 20180074

Reforma para pontos de ancoragem em 

todos os edifícios. 1a. Etapa Blocos do 

CRUSP

                            -   

Pontos de ancoragem serão instalados a 

cada reforma de cobertura dos edifícios da 

SAS

Previsão orçamentária:sem base técnica para estimativa. Concluidos projetos de pontos de 

ancoragem dos Blocos do CRUSP (não nos demais) As reformas para instalação dos pontos 

de ancoragem ocorrerão em conjunto com as obras de reforamas dos blocos

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Projeto)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 SAS / Creche 20180467

Estudo para reforma hidráulica completa 

da Creche e Pré-Escola Central, em virtude 

dos vários problemas que temos 

enfrentado nos últimos 05 anos com 

vazamentos na tubulação da Unidade

Urgência             300.000,00 

Em março de 2020 svpeng: "Informo que foi 

realizado uma vistoria na Creche Central 

conforme solicitado na aba 13 com objetivo 

de verificar o estado das redes dos sistemas 

de água fria e hidrantes. As redes dos 

sistemas de água fria e hidrante foram 

projetadas com material ferro galvanizado e 

caminham uma parte enterradas e as 

demais embutidas nas paredes, por isso 

estão de fato comprometidas e 

apresentando vazamentos de forma 

recorrente, daí a variação no consumo 

daquela Unidade. A solicitação é 

procedente, pois há necessidade de um 

projeto alterando o traçado destas redes, 

porém recomendo incluir esta solicitação no 

plano de obra desta SEF para continuidade 

dos trabalhos"

Solicitação  formulada mais de cinco vezes em Acrópoles diferentes, com consertos 

pontuais. I

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2019 SAS / Creche 20190139

Avaliação pela SEF para verificar e, se 

possível solucionar diversos vazamentos 

no telhado e nas calhas da Creche/Pré-

Escola Central.

Urgência               32.000,00 

Será resolvida com a ATA de registro de 

preços, após realização de um projeto (valor 

estimado apenas para o projeto)

Dispensa aprovação pelo Conselho
Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2017 SAS / Creche 20150225
Substituição do reservatório metálico da 

Creche Central
Urgência 7.200,00

Unidade licitou a substitução do reservatório 

e encaminhou contrato para ser fiscalizado 

opela SEF - SEF contratou poda de árvore (R$ 

7.200,00)

Projeto concluido. Abertura envelopes 19/09/2017. Licitação deserta revogada em 

26/09/2017. Em preparação nova licitação com atualização de custos. A reforma não é 

possível. Nova licitação encaminhada em 26/07/2018. Abertura dos envelopes 

11/09/2018. Licitação deserta, mas em 20/9 valor da reserva não tinha ainda retornado ao 

caixa da SEF. Encaminhado para nova licitação em 13/02/2019 e para a PG desde 

22/02/2019. Abertura envelopes 07/08/2019. Licitação revogada, a licitar novamente

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em obra

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 SAS / CRUSP 20190185
Recuperação estrutural da laje de 

cobertura do Bloco A
Urgência             500.000,00 

Foi solicitado ciência e retorno para 

prosseguimento em 06/08/2019; porém não 

retornou da Unidade. Não foi realizada mais 

nenhuma vistoria no local desde o envio do 

relatório.

Relatório de Vistoria de julho de 2019 aponta necessidade de maior investigação e 

elaboração de projeto executivo apesar de não haver indícios de risco iminente

Aprovação Conselho 

em 01.10.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar Prioridade SEF

SP 2017 SAS / CRUSP
Anterior 

Acrópole

Reforma de apto do 4o. Andar do Bloco G 

do CRUSP devido a incêndio
Urgência                             -   

Atendimento inicial pela equipe de obras da SEF, em avaliação sobre uso do pregão para 

reformas

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

Prioridade 

Unidade

SP 2017 SAS / CRUSP
20140024.6        

20140024.8   

Reforma do sistema de aquecimento do 

Bloco A1 do CRUSP
Urgência                             -                  315.485,73 

 Contrato 22/2019 iniíico 07/10/2019 

Término previsto para 27/07/2020. Em 

elaboração Termo de recebimento definitivo 

Apoio ao sistema de aquecimento solar existente com energia da rede Congás da avenida. 

Arquitetura, hidraulica e elétrica prontos(projetos). Projetos de hidraulica e elétrica 

prontos em custos desde 04/04/2018 (15.1.230.82.7). Recursos reservados (13/06/2018). 

Abertura envelopes 30/08/2018. A licitação deu deserta. Nova licitação encaminhada em 

12/12/2018 e para a  PG em 17/01/2019.  Contrato assinado em 26/08/2019. Acrescido o 

20140024.8 para o "Fornecimento e Instalação de Placas Solares e Acessórios para o Bloco 

A1 do CRUSP" em 06/03/2020 no valor de R$ 6850,00

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 SAS / CRUSP 20190253

Avaliação da necessidade de instalação de 

sistemas de bombeamento de água para 

abastecimento dos reservatórios do 

CRUSP.

Urgência 70.971.6
Encaminhado para unidade dar ciência e 

retorno para conclusão de atendimento

20190253.1 Serviços de Instalação de Reservatórios Provisórios e Redes de Recalque para 

os Blocos A a F R$ 70.971.6 Início em 05/11/2021 e término em 04/01/2021. 20190253.2 

SISTEMA DE RECALQUE E RESERVATÓRIO PROVISÓRIO DO CRUSP 

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 

Concluído 

(Obra)

SP 2015 SAS / CRUSP 20120134

Ampliação e reforma no Conjunto 

Residencial CRUSP (prevenção e combate 

a incêndio) - Blocos A, B, C, E e F

Urgência                             -   
Heranças 

Vacantes
                                -   

Em andamento 20120134.7 Serviço de 

licenciamento arbóreo para os Blocos D, F e 

C do Crusp, pois as obras neste blocos 

implicam em remoção de árvores nos locais. 

Bloco D valor licitação de R$ 6,3 mi (em 

licitação). Apoio finaceiro das Heranças 

Vacantes                                                                                                  

Início do contrato no dia 9/10/2015. Inclui pontos de ancoragem.Projeto concluido, porém 

ainda havia necessidade da aprovação no Corpo de Bombeiros. Sem licitação de obras por 

problemas de recursos  estimados em mais de R$ 11.000.000,00 para todos os prédios. 

Inicialmente foi priorizado o Bloco F e em abril de 2019 foi priorizado o Bloco D. Licitações 

dos blocos do CRUSP a dividir.  1a. Etapa de licitação do bloco F (R$ 1.482.866,33 + 

implantação e calçamentos externos para acessibilidade (R$ 429.918,37) total 1a. etapa R$ 

1.912.784,7. A priorização deve-se ao fato de no CRUSP residirem 1600 pessoas e há alta 

circulação pois lá encontra-se o restaurante Central. O Projeto Técnico de Corpo de 

Bombeiros foi aprovado e inclui as Colméias. MP Conforme plano de acessibilidade os 

Blocos D e F devem ser adequados até 2022. Nota: com o desmembramento do projeto, 

cada licitação obrigará a uma adequação do projeto.

Plano de Obras SEF do 

Plano de Metas 

Reitoria 2015

Concluído 

(Projeto)

Prioridade 

Unidade
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SP 2018 SAS / CRUSP 20180340

Reforma em parede externa e piso 

interno da sala de atendimento do passe 

escolar no Bloco E do CRUSP

Urgência               65.000,00 22.980,00

Paredes demolidas e tapume instalado, no 

entanto para finalisar o projeto há 

necessidade da Unidade informar o que 

pretende fazer naquele espaço. Foram 

encaminhados e-mails em 17/09, 05/11/20  

e 11/01/21 mas não obtivemos respostas até 

o momento.

Contratado projeto de reforço. 20180340.4 Serviço de Instalação de Tapumes para 

segurança dos pedestres, junto a SAS e Capinagem  R$ 9080,00, já realizado. 20180340.5 

Serviço de Demolição das Alvenarias e Instalação de Tapume Interno na Área do Passe 

Escolar e Almoxarifado concluidas R$ 13.900,00, foi concluido em 30/08/2020 

Aprovado na reunião 

do Conselho de 

27/08/2018

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 SAS / CRUSP 20120134.9

Reforma e ampliação no Bloco D do 

Conjunto Residencial CRUSP para 

adequação acessibilidade, prevenção e 

combate a incêndios, cobertura e 

instalações elétricas

Notificação MP
Heranças 

Vacantes

Encaminhado para licitação em 14/04/2021 - 

Orçado em R$ 6.383.833,62 - Verba 

Heranças Vacantes

Em reunião havida na Reitoria foi priorizado, ao invés do Bloco F previsto anteriormente, o 

Bloco D que incluirá reforma das áreas comuns do prédio (lavanderia e cozinhas),  reforma 

da cobertura, das instalações elétricas totais e do piso da passarela de acesso coberta ao 

CRUSP. Contratação projeto executivo complementar vencedora Sandra Chechter & Vania 

Tramontino Arquitetura S/S EPP. Ordem de início 15/08 e término 12/11/2019. Projetos 

finalisados e disponibilisados para custos em  outubro/2020. 20120134.8 Contratação de 

Orçamento para Reforma do Bloco D do CRUSP iníco em 25/09/2020

Aprovação Conselho 

em 12.04.2016 

(Condicionada ao 

recurso)

Em 

Licitação/Contr

ato obra

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2020 SAS / CRUSP 20200063
Reforma das cozinhas e lavanderias de 

todos os Blocos do CRUSP
Urgência                             -   

Heranças 

Vacantes

O Acrópole foi encaminhado para a unidade 

em 23/12/2020, mas não houve retorno da 

SAS (5 blocos x 5 andares x R$ 125 mil= R$ 

3.125.000,00)

A reforma das cozinhas e lavanderias do CRUSP será realizada pela Unidade e, 

provavelmente, será iniciada pelos Blocos C e F. A Unidade contratou a Interarq para 

realizar este trabalho. Em 25/08/2020 foi encaminhado por e-mail para a Interarq, o 

projeto executivo para reforma das cozinhas e lavanderia do Bloco D (arquivos de 

arquitetura, hidráulica, elétrica e orçamento)que servirá de base para o projeto de reforma 

das demais cozinhas e lavanderias.  A partir do projeto enviado, a INTERARQ fez alterações 

no layout das cozinhas e lavanderias. Esta que foram aprovadas, com as considerações 

indicadas no e-mail de 01/09/2020 (ver arquivos anexos). Obras provavelmente serão 

feitas com recursos das Heranças Vacantes.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
Em projeto

SP 2019 SAS / DVALIM 20190190
Construção de abrigo e rede de gás para o 

Restaurante das Químicas
Urgência               50.000,00 

Necessário em função da reforma para prevenção e combate a incñdios do IQ. O abrigo 

atual está ao lado do Almoxarifado, a rede atravessa os blocos e deve ser remanejado por 

questões de segurança.

Aguardando reunião 

do Conselho da SEF 
A iniciar

SP 2018 SAS / DVALIM 20180035
Instalação de novo reservatório para o 

Restaurante Central
Urgência             400.000,00 

Projeto de Hidráulica concluido e há 

necessidade de proj.  de estruturas e elétrica 

Encaminhado para unidade aprovar implantação e encaminhar posteriormente para 

engenharia. Unidade solicita reservatório de concreto

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2016 SAS / DVALIM
Anterior 

Acrópole

Reforma para reativação do restaurante 

localizado na PUSP/C,
Estratégico Projeto DVPL. Contratado através ata de registro de preços.

Aprovação Conselho 

em 12/04/2016

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2016 SAS / DVALIM
Anterior 

Acrópole

Instalação do sistema de ar condicionado 

do Restaurante Central
Estratégico                             -                  463.480,00 Ordem de inicio 24/04/2017. Concluido em 21/08/2017 em fase de entrega provisória

Aprovação Conselho 

(em 12/04/2016)

Concluído 

(Obra)

2a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2019 SAS / RUSP
20180182                   

20190113

Reforma nos favos 22 e 38 das Colméias, 

para abrigar o Acolhe USP e Escritório de 

Saúde Mental

Estratégico                             -   160.000,00 Com DVAF ainda "Em atendimento"

Item incluido em 12/04/2019 pois foi priorizado pela Vice- Reitoria. Projeto desenvolvido 

de acordo com estudo apresentado em conjunto com a solicitação. Em obra pela Ata de 

Registro de preços

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

Prioridade  

Unidade

SP 2017
SAS / RUSP / 

PUSP-C
20150169

Estudo para reativação do Centro de 

Vivência da Reitoria
Estratégico         1.000.000,00 Estudo Paralisado

Necessidade de negociação com envolvidos (SAS/FCF/AMORCRUSP) e elaboração de 

regimento oficializado através de resolução GR nos moldes do Centro de Vivência do IQ 

(atualizar resolução). Estudo de reforma de área para restaurante e área comum 

apresentado à SAS a ser desenvolvido para anteprojeto com as alterações solicitadas pela 

Divisão de Alimentação da SAS. Valor: R$ 650.000,00. 

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

A iniciar

SP 2017 SCS 20180342

Reforma para adequação do layout do 5o. 

andar e transferência para o Bloco L de 

estudios de rádio. (Etapa 3)

Estratégico             450.300,00 Aguardando continuidade pela Arquitetura  
1a. E 2a. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluida. 3a. etapa Reforma 

do 5o. andar do Bl.L . 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)
Em projeto

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2017 SCS
Anterior 

Acrópole

Reforma  4o. andar e térreo do Bloco L do 

edifício da Administração Central para 

adequações administrativas e 

transferência de estudios. 1a. E 2a. Etapas 

Estratégico                             -   

1a. Etapa reforma de sala para o CIC no térreo do BL. K concluida. Decidida a transferência 

dos estudios da rádio USP no térreo (local atualmente ocupado por parte da EDUSP e CIC) 

em 01/2017. 2a. etapa Reforma do 4o. andar do Bl.L concluida pela ata de registro de 

preços. 

Submetido ao 

Conselho (23-05-2017)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2013 SEF / PUSP-FC
Anterior 

Acrópole

Construção do escritório da DVEF/PUSP-

FC em Pirassununga
                            -   448.578,94 Inicio em março de 2013 e término em maio de 2016

Planos anteriores a 

2015

Concluído 

(Obra)
Prioridade SEF

SP 2018 SEF 20180370

Reforma do 2o. E 4o. Andar do Bloco K do 

Prédio da Administração Central para 

Superintendência, assessores, DVAF e 

PHUERE

                            -   

Reforma da Superintendência para adequação ao novo organograma, no arquivo deve ser 

prevista aquisição de arquivo deslizante e estar coordenada com as ações de recuperação 

od acervo (em conjunto com o SIBI)

Concluído 

(Obra)

SP 2019 SEF 20180168 Ata de Registro de Preços 2019 Estratégico Valor utilizado até junho de 2019 = R$ 376.483,47

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2020 SEF 20190239 Ata de Registro de Preços 2020 Estratégico

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

(reunião SEF)
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SP 2021 SEF 20200088 Ata de Registro de Preços 2021 Estratégico         1.200.000,00 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em obra
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2018 SEF 20180345

Reforma dos espaços das unidades no 

Municício de São Paulo (CUASO e outros) 

para adequação da acessibilidade

Notificação MP         7.535.000,00 
Encaminhado 3o. Relatório para o MP em 

março 2021

Atendimento da solicitação do MP para levantamento do campus em seis meses a aprtir 

de 27/03/2018. 1a. Etapa: Levantamento da situação de acessibilidade no Campus Cuaso e 

Planejamento das intervenções. 2a. Etapa Levantamento da situação de acessibilidade no 

restante da capital e Planejamento das intervenções. Falta fechar situação das unidades 

externas à CUASO

Aprovação Conselho 

em 25.09.2018 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 SEF 20200046

Plano para Reforma dos espaços das 

unidades no Municício de São Paulo 

(CUASO e outros) para obras de 

adequação à legislação de prevenção e 

combate a incêndios

Urgência         5.000.000,00 

Em reunião com a Inprediais e Prof. Moacyr 

foi definido que o Plano será concluido até 

meados de 2021, que será proposta a 

construção de uma Central de Bombeiros ( a 

definir se da Polícia Militar ou com 

bombeiros civis) que entraria em operação 

antes da adequação de todos os prédios. 

Diagnóstico edifícios da CUASO em 

conclusão 

Solicitação da Reitoria. Fase 1 Elaboração de diagnóstico e Plano, contratada empresa 

InPrediais pelo FDTE. Em operação Sistema internet para controle 

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Em projeto
1a. Prioridade 

(reunião SEF)

SP 2019 STI 20190103
Reforma completa dos telhados dos 

Blocos do STI 
Urgência         1.000.000,00 A programar para 2022

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

A iniciar
Prioridade 

Unidade

SP 2018 STI 20150122.3

Reforma nos edifícios da  STI - Reforma 

completa do Bl. B e intervenções nos Bl. 

A, C e Ed. da STI - 1ª Etapa de Obra

Estratégico         2.506.771,47             2.330.550,83 

Contrato 13/2018 (R$ 2286206,12)  Em 

recebimento provisório desde 15/09/2020   

Contrato 13/2018 (R$ 40.876,56) A 

Manutenção Preventiva do Sistema de Ar 

Condicionado em andamento . Contrato 

13/2018 B Manutenção Preventiva da 

Plataforma Elevatória (R$ 3.468,15) em 

andamento                       

Corresponde à primeira etapa das obras. Abertura de envelopes dia 16/01/2018, adiada 

para 17/05/2018. Licitação concluida em 21/08/2018, tendo sido feito o empenho de 

metade do valor do contrato (R$ 1.022.098,60), restando ainda a outra metade para 2019 

(R$ 1.233.839,89, que inclui a obra R$ 1.189.495,18 e o contrato de manutenção de R$ 

44.344,71. Verificar possibilidade de aditar obras civis para acessibilidade do Bloco C (para 

elevador) e após licitar equipamento. Previsão de Término 10/2019

Submetido ao 

Conselho em 

23.05.2017

Concluído 

(Obra)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2015 STI 20150122.xx

Reforma nos Edifício da STI para 

atendimento à norma de acessibilidade e 

às adequação às normas de prevenção e 

combate a incêndio.

Estratégico         2.805.000,00 238.175,74

Inclui também o Bloco C e partes do Edifício 

da STI e Bloco B que não foram reformadas 

na intervenção 20150122.3 - Não será 

iniciada a obra em 2021

Ordem de início 05/10/2016 (projeto). Foi entregue a projeto executivo concluido em julho 

2017. Abertura dos envelopes 1 e 2 dia 17/02/18.  Obra 1a. Etapa em andamento Valor 

estimado para a 2a. Etapa R$ 2804.978,87. 

Aprovação Conselho 

(anteriores a 

12/04/2016)

Concluído 

(Projeto)

1a. Prioridade 

2018 (ofício SEF 

178/17)

SP 2018 STI 20180344

Avaliação para implantação de novas 

antenas de telefonia celular no campus 

CUASO

Estratégico                             -   

Sugestão para Instalação de duas novas antenas em função da solicitação da VIVO para 

melhoria do sinal no campus em locais e quantidades diferentes dos propostos pela 

empresa. Sem retorno do STI

Aprovação Conselho 

em 10.06.2019 

(Condicionada ao 

recurso)

Concluído 

(Laudo / 

Parecer)
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