GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO XIV
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
As obras de modernização do COMPLEXO DO MINEIRÃO têm duração fixada
em 730 dias corridos, tempo que começa a contar a partir da data de assinatura do contrato.
O cronograma físico detalhado está disponível no ANEXO XII - PROJETOS
ARQUITETÔNICOS E DE ENGENHARIA.
Os marcos do cronograma podem ser observados na tabela a seguir. Uma vez
definida a data de assinatura do contrato, os prazos abaixo deverão ser adicionados à data
de assinatura, de forma a definir a data final de entrega de cada marco. Ressalta-se que
estes marcos estão descritos na cláusula 35 do ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO
DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.

Marcos
(indicadores de avanço das obras)
1. Finalização dos serviços preliminares (licenças, mobilização e canteiro) e
projetos executivos.
2. Finalização das demolições, remoções, terraplanagem, escavações,
reforços e recuperações estruturais. Finalização das fundações das novas
arquibancadas, anéis, camarotes e da nova cobertura.
3. Finalização das fundações do prédio de estacionamento e esplanadas.
Execução de 50% da superestrutura do prédio de estacionamento e
esplanada. Finalização da estrutura primária da nova cobertura (colunas e
anel de compressão). Finalização da superestrutura das novas
arquibancadas, anéis e camarotes.
4. Finalização da superestrutura do estacionamento e esplanada.
Finalização de alvenarias e fechamentos em todo complexo. Execução de
50% dos acabamentos. Execução de 50% das infra-estruturas MEP,
instalações hidro-sanitárias, prevenção e combate a incêndio. Finalização
dos estacionamentos descobertos. Finalização da superestrutura da
passarela e obras de interligação com o Mineirinho.
5. Finalização de acabamentos, forros, acústica, esquadrias, iluminação.
Finalização das infra-estruturas MEP, instalações hidro-sanitárias,
prevenção e combate a incêndio. Finalização da nova cobertura.
Finalização do gramado.
6. Conclusão da obra: Finalização de 100% das obras (incluindo limpeza,
comissionamentos, instalações prediais e projetos As Built).

Prazos
(dias após assinatura
do contrato)
100
240

390

540

650

730

________________________________________________________________________
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Cidade Administrativa, prédio Gerais
Bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG Fone: 31 3915 1000

