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OBRA DE EDIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA DO IEL DEVIDO INCÊNDIO/2013 

Processo: 01-P-07841-2013 
Valor estimado para a obra: R$ 2.639.119,67 (incluindo AVCB e Núcleo de Acessibilidade) 

 

HISTÓRICO:  

2013 - Em março de 2013, a Biblioteca é atingida por um incêndio, que danifica o prédio anexo 

que abrigava o Atendimento e o Processamento Técnico.  A Biblioteca foi reaberta em 22 de abril 

em caráter provisório - com entrada adaptada temporariamente em outro local -, já que o prédio 

queimado foi totalmente interditado. 

 

Junho/2013: O IEL recebe da CPO uma primeira estimativa de custos no montante de R$ 

7.561.095,76, que envolvia a readequação dos 4 blocos modulados interligados naquela área física 

da Biblioteca. Entendendo que a projeção de custos estava muito acima da expectativa, o IEL  

solicita um novo estudo.  

 
2014- O IEL resubmete à Reitoria o pedido de reforma da Biblioteca, pois a contratação de 

empresa para elaboração de projetos executivos estava pendente na CPO, dependendo de 

indicação preliminar de recursos que garantissem a futura execução da obra.  A Reitoria aprovou o 

pedido do IEL, com o indicativo de concessão inicial de R$ 800.000,00 para a execução da obra. 

Reiniciados os trabalhos, a CPO indica a necessidade de incorporar, ao projeto de reforma da 

Biblioteca, o projeto de acessibilidade (com instalação de núcleo de elevadores), que já estava em 

andamento, por iniciativa da própria Reitoria, e que havia sido interrompido após o incêndio. É 

também incorporado o projeto  de PPCI (Projeto de prevenção e combate a incêndio), para 

permitir futura aprovação de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). 

 

Agosto/2015 - Concluído o estudo preliminar da obra, a CPO apresenta estimativa de custos de R$ 

2.639.119,67, incluindo o núcleo de acessibilidade (na ordem de R$ 600.000,00) e o PPCI (na 

ordem de R$ 400.000,00).  
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Setembro/2015 - O IEL resubmete o pedido à Reitoria, solicitando complementação de recursos 

para execução da obra (Of. IEL-DIR 41/2015).  Dos R$ 2.639.119,67 necessários,  o IEL dispõe de R$ 

1.200.000,00 (R$ 382.099,40 referente ao seguro/dano civil e  R$ 800.000,00 já concedidos pela 

Reitoria nos termos do Of. PRDU 18/2014). Portanto, para dar prosseguimento, seria necessário  

 um complemento de R$ 1.439.000,00.   

 
Maio/2017 - Resubmetido pedido à nova Reitoria, visando o andamento dos projetos e a 
execução da obra pela empresa contratada. 
 
Fev 2018 – Projeto executivo continua em andamento, em fase de revisão do projeto estrutural 
 
Março 2018 - A empresa GRACO, contratada, efetuou a 3ª entrega da etapa pré-executivo em 
05/03. 
 
Abril 2018: O projeto está nesse momento na CPO para análise. 
 

Justificativa: O incêndio de grande porte ocorrido em 03/03/2013 afetou gravemente o Anexo 1 

da Biblioteca, construção térrea que, além de abrigar o serviço de atendimento e controlar o 

acesso às dependências, abrigava toda equipe funcional do setor (bibliotecários, técnicos e 

estagiários). Com isso, os 13 funcionários fixos e demais colaboradores ficaram sem espaço 

adequado de trabalho, com prejuízo diário e crescente às atividades desenvolvidas nas áreas 

(catalogação, conservação, incorporação de materiais bibliográficos, etc.).  

Outubro/2015- Dada sua importância, o projeto é aprovado pela Congregação da unidade e a 

Reitoria, conforme Of. CGU 75/2015, encaminha o processo à CPO, para elaboração dos projetos 

executivos, que subsidiariam a futura alocação de recursos para a execução da obra. 

 
2016 - Contratada, via CPO, a empresa Graco Projetos, a qual elabora o anteprojeto e o pré-

executivo.  

 
2017 - A empresa finalizou o projeto pré-executivo e está iniciando a elaboração dos projetos 

executivos.  
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 A Biblioteca foi reaberta em “caráter provisório” no dia 22/04/13 e, quatro anos após o incêndio, 

o prédio queimado continua interditado, o atendimento e o processamento técnico continuam 

funcionando precariamente em local destinado a acervos ou a áreas de estudos dos alunos. A 

reforma visa não apenas a preservação ou ampliação dos nossos acervos - obviamente de 

importância vital para uma Unidade de Humanidades cujo principal laboratório de ensino e de 

pesquisa universitária é a Biblioteca - mas, sobretudo, a obra visa garantir condições de segurança 

para alunos, funcionários, docentes e demais usuários.  Diante dessa preocupação maior do 

Instituto, que é a segurança pessoal e patrimonial, solicita-se que os projetos não sejam 

interrompidos, de modo que a obra seja realizada em 2018, restabelecendo a estrutura física e as 

condições adequadas de trabalho em nossa Biblioteca. 


