
ETAPA DESCRIÇÃO VALOR DA ETAPA VALOR DO CONTRATO

Modificação dos ambientes internos do 
Bloco 9 e Bloco 16

Bloco 16 Superior - A antiga enfermaria se transformará em uma sala de aula. Outra sala de aula será 
obtida através da junção dos ambientes da Sala do Xadrez e a Sala de Equipamentos de Manutenção 
da CTI. Bloco 9 Inferior - Ampliação do Laboratório de Manutenção Industrial e do laboratório menor 
anexo. A área ampliada do Laboratório de Manutenção Industrial ainda será subdividida em dois 
ambientes menores.

R$ 15.603,71 Empresa Contratada Plataforma Engenharia LTDA.

Reforma do Auditório
Retirada de todo o carpete das paredes do Auditório, a fim de cumprir as exigências do Corpo de 
Bombeiros. Após a retirada do carpete, a parede será lixada e emassada, posteriormente recebendo 
pintura na tinta cor branca.

R$ 3.133,06 Responsáveis da Empresa
Leônidas Melo (Sócio / Engenheiro Civil), Victor Melo 

(Engenheiro Civil) e Eduardo Viana (Encarregado Geral)

Calçada complementar do Bloco 9
Será executado o complemento da calçada em frente à entrada do laboratório do Bloco 9 Inferior, 
com o objetivo de permitir o acesso a um dos novos ambientes que será gerado após a modificação 
dos espaços.

R$ 474,31 Responsável da parte técnica do Ifes
André Sabra Rodrigues (Engenheiro Civil / Coordenador de 

Engenharia e Manutenção)

Telhado do Pátio de Entrada
Substituição das telhas antigas e danificadas de fibrocimento por telhas novas de aço galvanizado. 
Substituição também de todas as calhas metálicas.

R$ 31.103,95
Período de execução previsto e 

pactuado
11-12-2017 a 10-03-2018

Sistema complementar de Incêndio e 
Pânico

Instalação de corrimão nas faces externas das paredes da escada do Bloco 14, aquisição de chave 
dupla de conexão Storz para os hidrantes de parede, hidrante de coluna instalado próximo à entrada 
do campus, execução de proteção contra impacto de veículos em frente à Central de Gás.

R$ 3.165,88

Serviços complementares

Demais serviços complementares necessários, como administração local composta pelo Encarregado 
Geral e o Engenheiro da empresa contratada, remoção de entulhos com a utilização de caçamba e 
caminhão, limpeza geral dos ambientes onde os serviços serão executados, locação de plataforma 
elevatória para acesso ao telhado do pátio.

R$ 16.605,01

ETAPA DESCRIÇÃO VALOR DA ETAPA VALOR DO CONTRATO
Modificação dos ambientes internos do 
Bloco 2

Bloco 2 Inferior - Ampliação do ambiente da Coordenadoria de Matemática, bem como a junção desse 
espaço com o Laboratório de Matemática. R$ 2.680,15 Empresa Contratada Plataforma Engenharia LTDA.

Calçada complementar do Bloco 2
Será executado o complemento da calçada em frente à entrada da Coordenadoria de Matemática do 
Bloco 2 Inferior, com o objetivo de permitir o acesso ao LIFE, cujo local de entrada deslocado.

R$ 887,26 Responsáveis da Empresa
Leônidas Melo (Sócio / Engenheiro Civil), Victor Melo 

(Engenheiro Civil) e Eduardo Viana (Encarregado Geral)

Complemento do telhado do Bloco 2 e 
Bloco 9

Execução do complemento do telhado cerâmico do Bloco 2 e Bloco 9, nos locais onde as calçadas 
serão ampliadas, de modo a garantir a proteção contra chuva e sol.

R$ 6.199,60 Responsável da parte técnica do Ifes
André Sabra Rodrigues (Engenheiro Civil / Coordenador de 

Engenharia e Manutenção)

Serviços nos Banheiros
As válvulas de descargas com defeito nos banheiros serão todas substituídas, além da reposição dos 
azulejos que estão faltando nas paredes.

R$ 4.038,43
Período de execução previsto e 

pactuado
11-01-2017 a 10-04-2018

Casa de Gás do Bloco 3
Será construída uma Casa de Gás como anexo à Sala de Preparo do Bloco 3 Inferior, externamente a 
bloco, com o objetivo de armazenar corretamente os cilindros de gás presentes na Sala de Preparo.

R$ 1.964,15

Complemento do alambrado da Quadra
Será executado o complemento do alambrado lateral da Quadra Poliesportiva, do lado oposto ao da 
arquibancada, com o objetivo de minimizar as saídas de bola por essa lateral.

R$ 8.973,76

Corrimão nos degraus da Quadra
Serão executados corrimãos nos degraus complementares da Quadra Poliesportiva, com o objetivo de 
permitir o acesso às partes da arquibancada com maior segurança.

R$ 2.126,33

Pintura das fachadas dos Blocos 1 à 10 e 
das Salas de Aula

Contratação de mão de obra para realizar a pintura de toda a fachada dos Blocos 1 à 10, bem como a 
pintura de todas as Salas de Aula. Estão previstos reparos em trincas e paredes descascadas, dos 
ambientes acima considerados.

R$ 17.638,03

Serviços complementares

Demais serviços complementares necessários, como administração local composta pelo Encarregado 
Geral e o Engenheiro da empresa contratada, remoção de entulhos com a utilização de caçamba e 
caminhão, limpeza geral dos ambientes onde os serviços serão executados, locação de plataforma 
elevatória para acesso aos ambientes altos das fachadas dos blocos.

R$ 12.692,26

R$ 70.085,92

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º CONTRATO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º CONTRATO

R$ 57.199,97


