
UNIDADE: 17 - FMRP R$ 437.679,39
0,00

Reforma das Instalações Civis (Arquitetura, Elétrica, Estrutural e de Acabamento), compreendendo:
- Retirada do piso existente, demolição do forro de gesso existente e retirada dos entulhos em caçambas para fora das 
dependências da Faculdade. – Recomposição do contrapiso, execução de novo piso vinílico, execução de novo forro com 
características de acústico, revestimento das paredes (hoje em bloco à vista), pintura geral das paredes, esquadrias metálicas
e de madeira. Retirada das Instalações Elétricas existentes (muito antigas) e execução de Instalações Elétricas totalmente 
novas compreendendo: fiação, tomadas e luminárias, inclusive com cabeamento para lógica, som e multimídia

50.000,00

Equipamentos de ar condicionado (2) – tipo Ar Split 8.000,00

Equipamentos de ar condicionado (2) – tipo Ar Split 12.000,00

Reforma das Instalações Civis (Arquitetura, Elétrica, Estrutural e de Acabamento), compreendendo:
- Demolição do piso escalonado em degraus, demolição do forro de gesso existente, retirada das tubulações e máquinas de a
condicionado  e retirada dos entulhos em caçambas para fora das dependências da Faculdade. – Recomposição do 
contrapiso, execução de novo piso vinílico, execução de novo forro com características de acústico, revestimento das paredes 
(hoje em bloco à vista), pintura geral das paredes, esquadrias metálicas e de madeira. Retirada das Instalações Elétricas 
existentes (muito antigas) e execução de Instalações Elétricas totalmente novas compreendendo: fiação, tomadas e 
luminárias, inclusive com cabeamento para lógica, som e multimídia.    

80.000,00

Equipamentos de ar condicionado (2) – tipo Ar Split 12.000,00

Reforma das Instalações Civis (Arquitetura, Elétrica, Estrutural e de Acabamento), compreendendo:
- Demolição do piso escalonado em degraus, demolição do forro de gesso existente, retirada das tubulações e máquinas de a
condicionado e retirada dos entulhos em caçambas para fora das dependências da Faculdade. – Recomposição do
contrapiso, execução de novo piso vinílico, execução de novo forro com características de acústico, revestimento das paredes
(hoje em bloco à vista), pintura geral das paredes, esquadrias metálicas e de madeira. Retirada das Instalações Elétricas
existentes (muito antigas) e execução de Instalações Elétricas totalmente novas compreendendo: fiação, tomadas e
luminárias, inclusive com cabeamento para lógica, som e multimídia. 

80.000,00

Sala 2D Equipamentos de ar condicionado (2) - tipo Ar Split 12.000,00

250 carteiras individuais escolares com assento e encosto em espuma injetada, espessura de 90mm, anatômica, estrutura de 
tubo de aço7/8, pintura eletrostática a pó, porta livros, prancheta escamoteável de virar e abaixar de 18mm e porca garra com 
braço para apoio

53.250,00

Reforma das Instalações Elétricas para Alimentação das Salas (não inclui reforma interna), compreendendo: todo
cabeamento desde o Quadro Geral de Força e Luz até os novos Quadros de Distribuição a serem confeccionados e destes a
interligação com as instalações das salas existentes.Reforma das instalações das áreas comuns com novas tomadas e
luminárias nos padrões atuais das normas vigentes.

100.000,00

Sala de Estudos Retirada das Instalações Elétricas existentes e execução de Instalações Elétricas totalmente novas compreendendo: fiação, 
tomadas e luminárias. 20.000,00

Sala de Estudos Confecção de mobiliário planejado, tipo estações de trabalhos individuais. 6.179,39
Sala de Estudos 25 Cadeiras individuais 4.250,00

Custo Total 437.679,39 Total Gasto             437.679,39 

DATA : 
12.04.2013

EM CASO DE ALTERAÇÃO ENCAMINHE VERSÃO ATUALIZADA DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

* VALOR DISPONÍVEL:
* VALOR LIBERADO:

Sala 2C

Sala 2 B

Sala 2C

                  RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ACOMPANHAMENTO  – PERÍODO DE: 10 /12 /2012   A  12/04 /2013

Sala 2A

Sala 2A

PROGRAMADO EXECUTADO

CARACTERIZAÇÃO DE OBRA(S) NO(S) ESPAÇO(S) SELECIONADO(S)
VALOR GASTO        

R$
** PROPOSTA       

PRÓ-ED 
CUSTO 

ESTIMADO       

** As indicações mencionadas nesta coluna referem-se a informação anterior da Unidade quando do envio do Formulário de Apresentação do Projeto: Pró-Ed 2011 .

Salas:
1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 2-A, 2-B, 
2-C, 2-D

JUSTIFICATIVA DE ATRASOS E/OU METAS NÃO CUMPRIDAS:

Reforma contratada com a empresa Fabíola de Jesus Chemello - EPP, processos nºs 
12.1.887.17.3 e 12.1.1165.17.1 (II volume) com período de execução de 16/07/2012 a 
12/12/2012 no valor de R$ 612.815,51 sendo utilizado recursos do Programa Pró-ED no 
valor de R$ 437.679,39 e o complemento no valor de R$ 175.136,12 foi utilizado recursos 
do orçamento da Unidade, com aquisição de aparelhos de ar condicionados. Foi 
contratado um aditivo no valor de R$ 82.088,86, empenhado com recurso do orçamento 
da Unidade, aumentado o valor da obra para R$ 694.904,37. Em 2013, foi contratado um 
novo aditivo no valor de R$ 10.231,13, empenhado com recurso da Unidade, aumentando 
o valor da obra para R$ 705.135,50.

Serão adquiridos com recursos do orçamento da Unidade

Salas 2A, 2C e 2D

*Os valores mencionados encontram-se disponibilizados para consulta em: www.prg.usp.br, link Pró-Ed, aba "Propostas e verbas".

Sala 2D

Disponibilizado em www.prg.usp.br link Pró-Ed - Aba "Prestação de Contas" PRG, sdrn em 21/08/2012


