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CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG
Endereço: Rua Guaicurus, nº 201 - Belo Horizonte - MG
Licitação: CC 03/15 - 28 de dezembro de 2015
Contrato: 15SR039
Início da Obra: 11 de outubro de 2016
Trata-se de contratação por empreitada global, por execução indireta, para execução das
obras e instalações no quarteirão 20, com adaptações, restauração e reformas em 2
(dois) edifícios, e construção de um terceiro edifício de estacionamento, incluindo
acessibilidade aos edifícios, implantação de climatização, instalação de elevadores,
novas instalações e acabamentos internos e externos.
Os projetos executivos, objeto da licitação CC 03/10, foram realizados pela empresa C&P
Arquitetura Ltda., CNPJ 02.928.194/0001-15, Arq.º Flávia Cobucci Paolucci, CAU 13.635-2, em
compatibilidade com os tombamentos existentes, para execução das obras do FÓRUM DA
JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE a ser implantado no antigo Complexo da
EEUFMG, no Quarteirão 26 (Lotes 01 a 16) e Quarteirão 20 (Lotes 9A a 16) entre Rua Espírito
Santo e Rua da Bahia, sendo o escopo do Contrato 15SR039 todas as obras na Quadra 20 –
Lotes 9A a 16.
Para a realização das obras foi contratada a empresa Conata Engenharia Ltda., CNPJ
01.535.369/0001-61, rua Raimundo Corrêa, 173, São Pedro, Belo Horizonte, Tel. 3282-5499,
agora com novo endereço na Rua Urano, 145, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte, pelo menor
preço de empreitada global, adjudicada pelo valor global de R$ 12.040.459,58 em planilha
detalhada com BDI e cronograma físico-financeiro, na forma do Edital.
As obras visam à restauração, reforma, adaptação, ampliação e construção, com acesso
principal pela Rua Guaicurus, 201, tendo como premissa a construção de edifício de
estacionamento em cinco andares para cerca de 350 vagas, além de vagas para motos,
bicicletário, vestiário, vagas para pessoas com deficiência, restauração geral do
Pavilhão Mário Werneck, restauração da fachada e volumetria da Oficina Christiano
Ottoni, onde funcionarão salas de treinamento e espaço de espera para encaminhamento
emergencial de atendimento médico, considerando estacionamento de ambulância para
transporte.
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