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1. Construções novas 

(em conjunto com 
SINFRA / CEFET-MG) 

1) Construção do Ginásio Poliesportivo (período: janeiro / 2019 a novembro / 2019) 

• Acompanhamento da construção do ginásio poliesportivo / acessos de ligação com bloco B; 

• Interlocução e compatibilização de projetos com SINFRA e construtora (adequações à realidade do Campus); 

• Aquisição e instalação de rede de proteção do ginásio (processo formalizado pelo campus); 

• Aquisição e plantio de 1600 m² de grama no entorno do ginásio (processo formalizado pelo campus). 

2) Construção da Portaria e Central de Gases (período: janeiro / 2020 a outubro / 2020) 

• Acompanhamento da construção da portaria e central de gases (bloco B) 

• Interlocução e compatibilização de projetos com SINFRA e construtora (adequações à realidade do Campus). 

* Serviços complementares executados em conjunto com as obras: 

• Acompanhamento junto à SINFRA de serviços em garantia; 

• Melhoria da iluminação do pátio e acréscimo de 4 novos postes de iluminação; 

• Limpeza do terreno ao lado do ginásio (via SINFRA / Construtora); 

• Obras de acessibilidade no patio: passagens / rampas de pedestres; rampas para estacionamento (a executar) 

 

 

 
2. Climatização 

• Instalação de equipamento de ar condicionado na sala do Registro Acadêmico (bloco A), Coordenação Pedagógica e 
nas salas de línguas (bloco B); 

• Instalação de infraestrutura elétrica e drenagem para equipamento de ar condicionado na sala do Departamento de 
Formação Geral (bloco A); 

• Instalação dos aparelhos de ar condicionado no auditório (processo formalizado pelo campus em dezembro / 2018); 

• Atualização do ante-projeto para climatização do Bloco B, orçamento estimativo e encaminhamentos junto à SINFRA. 

3. Sistema de combate 
a incêndio 

• Acompanhamento do Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico (PSCIP) – Contrato 046/2019. Projeto já aprovado; 

• Acompanhamento junto à SINFRA: elaboração de projetos complementares e abertura de processos de compra (item a 
ser desenvolvido / executado) 
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4. Outros serviços 

• Instalação do piso tátil (finalização no bloco A e bloco B (parcial); 

• Mudança de sala dos colaboradores da Conservo para sala do ginásio poliesportivo do campus; 

• Revisão e troca de cabos / lâmpadas (adquiridos pelo NTI) de equipamentos de projeção das salas de aula; 

• Transporte de mobiliário doado pela Receita Federal (em novembro 2019); 

• Otimização e ampliação da Sala da Coordenação de Registro Acadêmico e Estágio; 

 Acompanhamento junto à Prefeitura do CEFET-MG para instalação de sistema de geração fotovoltaica; 

• Manutenção de ventiladores das salas de aula; 

• Pintura das salas de aula; 

• Acompanhamento da troca de piso cerâmico para piso vínilico em algumas salas no bloco B (serviços em garantia 
executado pela construtora); 

 Limpeza de calhas, correção de vazamentos e substituição / reparos de telhas (Blocos A e B); 

• Manutenção / limpeza de caixas de passagem elétricas do pátio; 

• Acompanhamento da poda de árvores do campus (executado por servidor do CEFET-MG, vindo de Belo Horizonte); 

• Manutenção corretiva e preventiva nos veículso oficiais. 

 

 

 

5. Providências 
administrativas 
diversas 

• Aditivo de colaboradores tercerizados: 2 (dois) novos postos implantados em abril / 2020); 

• Intercolução com novas coordenações administrativas (reestruturação organizacional): 

(1) Coordenação de Gestão de Laboratórios e (2) Coordenação de Serviços Gerais. 

• Novas metolodologias de fiscalização dos contratos terceirizadas, conforme diretrizes da DPG – Diret de Plan e Gestão. 

  

• Cadastro de demandas (materiais / obras / serviços) para Plano Annual de Contratações (PAC) 2021; 
 

• Procedimentos de empréstimo de computadores para alunos do ERE (52 máquinas entregues no campus e à domicílio); 
 

• Providências junto á Prefeitura Municipal de Timóteo, para a regularização do terreno do campus. 
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6. Abertura de 

processos de compra 

Dados do processo Valor (R$) 

23062.025363/2019-47 – Aquisição de grama para plantio no entorno do ginásio do campus 7.050,00 

23062.025363/2019-47 – Aquisição de rede de proteção para ginásio 2.780,00 

23062.28090/2019-92 – Aquisição de placa de inauguração para ginásio 1.350,00 

23062.002027/2020-60 – Aquisição de materiais de construção para reparos diversos 9.369,04 

23062.014817/2020-98 – Aquisição de gás de cozinha para o Campus(1)
 2.703,00(1)

 

23062.015570/2020-27 – Fornecimento, instalação, comissionamento e integração do sistema de 
controle de acesso do Campus Timóteo 

146.019,33 

23062.019557/2020-47 – Pedido de contratação de serviços de demolição e limpeza do pátio 16.179,25 

23062.022725/2020-81 – Pedido de compra de serviços para manutenção dos aparelhos de ar 
condicionado do Campus Timóteo(1) 

12.330,00(1) 

TOTAL DE RECURSOS 197.780,62 

(1) Processos não empenhados / anexados a processos abertos pela Prefeitura – CEFET-MG (motivo: evitar fracionamento de compras 
(art.23, §5º lei 8666/93) 

(1) Processos não empenhados / anexados a processos abertos pela Prefeitura – CEFET-MG (motivo: evitar fracionamento de compras 
(art.23, §5º lei 8666/93) 

(Atividades realizadas a partir de 21/08/2019) 


