SITUAÇÃO ATUAL

PROJETO

PROPOSTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FASEAMENTO

Requalificação do Espaço Mascarenhas e da Rua Dr. Paulo de Frontini
Ítem
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Seguindo as prioridades de investimento especificadas no
termo de referência, sugerimos que o projeto seja executado
em 5 (cinco) fases.
Sendo:
Fase 1: Revitalização da Praça Antônio Carlos A e A2, da
Rua Paulo de Frontin e da construção de um café/loja
junto a fachada da antiga área da subestação de energia,
preparando o entorno do conjunto para trazer maior
segurança aos pedestres e ciclista, atraindo o encontro e a
permanência a região e potencializando a Rua Paulo Frontin
como eixo articulador da Praça Antônio Carlos com a Praça
da Estação.
Fase 2: Revitalização do Centro Cultural Bernardo
Mascarenhas, demolição do anexo da biblioteca, transferindo
suas atividades temporariamente para a Antiga Sede
Administrativa.
Fase 3: Requalificação do estacionamento, a readequação
do Mercado Municipal e a construção do novo Anexo da
Biblioteca. Ao final desta fase com o anexo da biblioteca
construído é possível retomar suas atividades normalmente.
Fase 4: Readequação da Antiga Sede Administrativa,
transformando-a em um espaço para atividades da
Economia Criativa. Quinta fase: total integração entre o
calçadão da Rua Halfeld com a nova configuração da Rua
Paulo de Frontin, unificando e fortalecendo o comércio
e potencializando o circuito turístico e cultural do Centro
Histórico de Juiz de Fora.
Fase 5: Integração entre o calçadão da Rua Halfeld com a

nova configuração da Rua Paulo de Frontin, unificando e
fortalecendo o comércio e potencializando o circuito turístico
e cultural do Centro Histórico de Juiz de Fora.
Praça Antônio Carlos
O projeto de revitalização parte da premissa de articulação
do conjunto com o contexto histórico e cultural no qual
está inserido, respeitando a configuração espacial urbana e
arquitetônica do Centro Histórico de Juiz de Fora.
Entendemos que a Praça Antônio Carlos se divide em três
espaços de tamanhos e usos diferenciados. Próximo ao
acesso dos edifícios se configura o primeiro espaço, uma
pequena praça que articula os acessos dos edifícios do
conjunto, criando um lugar de estar e encontros.
Para potencializar este espaço, transformamos a antiga
subestação de energia, mantendo sua fachada tombada,
projetamos um novo edifício que abriga o café e a loja
de suvenires denominada Mascarenhas Meu Amor, em
homenagem ao movimento que lutou pela criação do Centro
Cultural Mascarenhas na década de 1980.
Na lateral da Antiga Sede Administrativa, foi desenhado
um banco que cria um pequeno espaço para projeções na
empena cega do edifício da Economia Criativa. Os bancos
próximos a fachada das edificações do CCBM e o edifício
histórico da biblioteca foram mantidos, mas redesenhados
para criar uma unidade ao novo mobiliário proposto.
O segundo espaço é uma área maior, onde acontecem a
maior parte das atividades. Com o objetivo de estruturar
e potencializar os seus espaços, o palco foi eliminado e

criado um grande eixo transversal preparando a praça
para eventos, shows e espetáculos de caráter esporádicos,
com montagens de estruturas leves e desmontáveis. O
mesmo eixo abriga as feiras frequentes no local, tornando-o
multiuso. A pista de skate foi mantida na mesma posição.
Com um novo desenho ela ganhou uma proporção mais
adequada para prática do esporte, mantendo ainda uma
distância segura para a Avenida Getúlio Vargas.
A eliminação e diminuição dos canteiros tornam a praça
mais acessível e convidativa para quem transita na região. A
inclusão de novas árvores para sombreamento nos espaços
de estar e convivência junto com a iluminação pública
adequada dão conforto e segurança aos usuários.
O novo eixo desenhado para articular e conectar a praça ao
conjunto receberá um sistema de drenagem que direciona
para o espelho d’água. Nele foi inserido o monumento à
Bernardo Mascarenhas, as estátuas foram direcionadas para
o conjunto, criando uma forte ligação através do eixo criado.
O novo desenho de piso funciona como tecido que é
costurado pelos elementos do complexo, ele conduz e
evidencia seus eixos de passagem, junto às fachadas dos
edifícios tombados voltados para a Rua Dr. Paulo de Frontin
ele muda sua direção e acompanha as principais linhas das
fachadas. O terceiro espaço é a pequena praça que hoje é
seccionada pela Travessa Dr. João Prisco, para a unificação
entre as duas praças foi criada uma travessia em nível
usando o mesmo piso da praça, mas com outra tonalidade,
unificando de forma espacial e trazendo mais segurança aos
pedestres e ciclistas.
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Origem

R$10,53
R$1,69
Subtotal (sem BDI) =

R$103.057,11
R$16.540,03
R$119.597,14

Pavimentação
2.1 Pavimentação
2.2 Pavimentação
2.3 Pavimentação

Piso com placas de concreto drenante
Regularização e compactação subleito até 20 cm de
Piso tátil - ladrilho hidráulico 20x20cm

m²
m
m²

12636
1559
567

R$38,03
R$1,16
R$60,95
Subtotal (sem BDI) =

R$480.547,08
R$1.808,44
R$34.558,65
R$516.914,17

Revolvimento e limpeza manual do solo
Aplicação de adubo em solo
Aplicação de calcário regularização do pH do solo
Plantio de arbusto
Plantio de árvore com altura de muda maior que 2,00m
Plantio de grama São Carlos
Semáforo p/ pedestres em alumínio c/ lentes em
policarbonato, viseira e braçadeira
Coluna Simples 114,3x5000mm galvanizada a fogo c/
Braço Curvo 101,6x4500mm galvanizado a fogo c/ isolador
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva
refletiva

m²
m²
m²
un
un
m²

1564
1564
1564
1250
30
1317,00

R$1,50
R$3,08
R$0,28
R$35,86
R$103,61
R$12,64

R$2.346,00
R$4.817,12
R$437,92
R$44.825,00
R$3.108,30
R$16.646,88

un
un
un
m²
m²

2
2
2
500
15

R$1.567,98
R$3.270,21
R$3.469,56
R$14,35
R$565,95
Subtotal (sem BDI) =

R$3.135,96
R$6.540,42
R$6.939,12
R$7.175,00
R$8.489,25
R$104.460,97

Banco em concreto, acabamento liso
Lixeira com coletor de bojo, pintura eletrostática, em aço
Balizador de liga alumínio
Bicicletário de aço galvanizado com pintura eletrostárica a
pó. Fixação sob o pavimento com parafusos ocultos
Parquinho infantil - Perfil tubular Galvanizado 114,30x4,25 calandrado e executado
Fundação parquinho infantil

un.
un.
un.
un.

50
30
143
37

R$350,00
R$355,00
R$163,00
R$845,00

R$17.500,00
R$10.650,00
R$23.309,00
R$31.265,00

m
un.

39
9

R$1.220,00
R$270,00
Subtotal (sem BDI) =

R$47.580,00
R$2.430,00
R$132.734,00

un.
un.
un.
un.

92
23
92
23

R$56,98
R$401,45
R$25,76
R$250,00

R$5.242,16
R$9.233,35
R$2.369,92
R$5.750,00

5.5 Iluminação
5.6 Iluminação

Luminária VS 70W IP71 SRB - Padrão CEMIG
Poste Galvanizado HT=4,5M - Padrão CEMIG
Lâmpada de sódio ovoide 70W-AFP-E27
Fundação postes
Cabo de cobre flexível, isolação em PVC/A, antichama BWFB, seção nominal 4mm
Eletroduto PVC flexível corrugado 32mm

m
m

60500
60500

R$2,30
R$2,38
Subtotal (sem BDI) =

R$139.150,00
R$143.990,00
R$305.735,43

Edificações
6.1 Antiga Subestação
CCBM - Centro Cultural Bernardo
6.2
Mascarenhas

Edificação térrea em concreto armado
Reforma e remodelação interna, sem auterações na fachada
e estruturas

m²

135

R$1.175,00

R$158.625,00

m²

2072

R$1.296,52

R$2.686.389,44

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Urbanização
Limpeza
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação
Vegetação

3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Sinalização
Sinalização
Sinalização
Sinalização
Sinalização
Mobiliário
Bancos
Lixeira
Balizador
Bicletário

4.8 Parque Infantil
4.9 Parque Infantil
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Edifícios do conjunto

Principais percursos

Canteiros

Edifícios do conjunto

1 fase

2 fase

3 fase

4 fase

5 fase

Preço Total

9787
9787

4.1
4.3
4.5
4.6

Canteiros

Preço Unitário

m²
m²

4

Principais percursos

Unidade Quantidade

Demolição passeio existente
Remoção limpeza

3

6

Descrição

Serviços prelimináres
1.1 Demolição
1.2 Limpeza

Iluminação
Iluminação
Iluminação
Iluminação
Iluminação

Subtotal (sem BDI) = R$2.845.014,44
Valor total R$4.024.456,15
Valor BDI (24%)
R$965.869,48
Valor total com BDI R$4.990.325,63

IMAGEM AÉREA DO CONJUNTO

CORTE LONGITUDINAL
ESC.: 1:350
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