
Principais obras e serviços de 
engenharia concluídos em 2022 

Reforma do telhado – Blocos B e C do 
campus Nova Iguaçu

Essa contratação iniciou no ano de 2021, 
por meio do RDC 02/2021, e utilizou 
recurso orçamentário proveniente de 
emenda parlamentar. Cumpre ressaltar que 
sua execução teve término em 2022. Valor 
empenhado R$443.163,31.

Revitalização da quadra poliesportiva do campus Angra 
dos Reis (emenda parlamentar) 

O serviço de revitalização contemplou a preparação do 
piso, pintura da quadra, demarcação das linhas de jogo, 
fornecimento e instalação de futsal com rede (par) dos 
postes de vôlei com rede (par) e estrutura da tabela de 
basquete com aro e rede (par), conforme relatório e as 
fotos da quadra poliesportiva. É importante mencionar 
que após o processo licitatório, o valor do serviço foi de 
R$ 92.000,00. A obra foi finalizada em março de 2022. 

A equipe Stardust do campus Angra dos Reis produziu um vídeo do antes 

e depois da quadra poliesportiva. Clique aqui e assista o vídeo!

https://www.youtube.com/watch?v=KC8M9QhnUAs


Criação do Espaço Cultural do campus Nova Iguaçu 
(Melhorias na infraestrutura do atual auditório)

Tal contratação teve início em 2021, por meio do PR 
35/2021, e utilizou recurso orçamentário 
proveniente de emenda parlamentar. Porém, a 
execução teve início e término no ano de 2022. Esse 
espaço foi criado para ser utilizado em eventos, 
projetos de pesquisa, ensino e extensão e visando 
atender ao público externo próximo, contribuindo 
para o desenvolvimento do território. Valor 
empenhado: R$173.000,00.

Reforma dos banheiros e criação do acesso 2 
para o Espaço Cultural – Auditório do campus 
Nova Iguaçu

Essa contratação teve início em 2021, por meio 
do processo de adesão 23063.003180/2021-85. 
No entanto, o serviço foi finalizado no ano de 
2022. Valor empenhado R$ 314.343,00.



Pintura da fachada do Bloco C – antigo CIEP 
– do campus Nova Friburgo

 Início e término em 2022. Valor empenhado 
R$ 30.450,00

Construção da nova subestação de entrada 
simplificada e instalação de novos quadros 
de baixa tensão no campus Nova Friburgo

Obra contratada em 2019 e 
foi finalizada em 2022. Valor empenhado: 
R$ 190.956,01


