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RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DISPONÍVEIS 

 

 
PISO TÉRREO 

1. SALÃO MARIANA - ALIMENTAÇÃO E MULTIUSO 

Área de 907,20 m2, lanchonete, cozinha industrial e banheiros masculino e feminino. 

 

1.1. Cozinha: 1 balcão frigorífico 03 portas / 01 chapa bifeteira, 01 fogão a gás              
FPX-306, 1 estufa tipo banho-maria / 1 fritadeira elétrica / 1 forno elétrico com 1               
câmara / Sistema de exaustão. 

 
1.2. Banheiro Masculino: 2 porta papel higiênico rolão / 2 saboneteira ABS para            
refil / 2 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros e 2 cestos de lixo (60 litros)                   
aramados na bancada / 2 porta papel toalha (duas dobras). 

 
1.3. Banheiro Feminino: 4 porta papel higiênico rolão / 2 saboneteira ABS para            
refil / 4 cestos para lixo de pvc nos banheiros e 2 cestos de lixo aramados na bancada                  
/ 2 porta papel toalha (duas dobras). 
 
 

2. ESPAÇO CONGONHAS - SAGUÃO PRINCIPAL 
Área total de 354,87 m2, 02 para deficientes físicos, 01 balcão móvel em madeira com               
fachada em inox, 03 bebedouros em inox, área de circulação para elevador e acesso              
para 2° pavimento, Praça Vila Rica, Salão Diamantina, Salão Mariana e Teatro Ouro             
Preto. 

 

2.1. Elevador: Otis acabamento em inox, espelho cristal interno. 
 
2.2. Banheiro Masculino para Deficiente Físico: 1 porta papel higiênico rolão / 1            
saboneteira ABS para refil / 1 cesto para lixo de pvc nos banheiros e 1 cesto de lixo                  
aramado na bancada / 1 porta papel toalha (duas dobras). 
 
2.3. Banheiro Feminino para Deficiente Físico: 1 porta papel higiênico rolão / 1            
saboneteira ABS para refil / 1 cesto para lixo de pvc nos banheiros e 1 cesto de lixo                  
aramado na bancada / 1 porta papel toalha (duas dobras). 
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3. SALÃO DIAMANTINA - SETOR DE FEIRAS 

Área total de 1.189,11 m2, piso de alta resistência, canaletas para transmissão de             
energia elétrica, telefonia, dados em geral e galeria subterrânea para manutenção.           
Porta de acesso à entrada de serviço para carga e descarga de material. 
 

3.1. Banheiro Masculino: 10 porta papel higiênico rolão /4 saboneteira ABS para           
refil / 10 cestos para lixo de pvc nos banheiros e 2 cestos de lixo aramados na                 
bancada / 4 porta papel toalha (duas dobras). 

 
3.2. Banheiro Feminino: 10 porta papel higiênico rolão / 4 saboneteira ABS para            
refil / 10 cestos para lixo de pvc nos banheiros e 2 cestos de lixo aramados na                 
bancada / 4 porta papel toalha (duas dobras). 

 
 

4. PRAÇA VILA RICA – PÁTIO DE EVENTOS 

Área de 425 m2, palco externo de 36,56 m2 para eventos ao ar livre. 

 

5. TEATRO OURO PRETO 

Área total de 825,38 m2. Plateia com 510 poltronas GIROFLEX rebatíveis. Palco com             
mecanização completa (boca de cena corn 5,11 m de altura, 9,64 m de largura,              
profundidade de palco de 8 m), camarins de 52 m2. Ar condicionado, sprinkler — rede               
de proteção contra incêndio - portas acústicas e de saída de emergência. Uma cabine              
para monitoramento de luz, som, projeção e quatro cabines de tradução simultânea.  

 
5.1. Iluminação: 06 refletores Par 64, 02 refletores elipsoidal Altman Shakespeare. 

 

5.2. Mesa de Iuz: Dimmer analógico Flux 06 canais 4000 k p/ saída com 06              
potenciômetros deslizantes. 

 

5.3. Vídeo: 1 tela elétrica com controle remoto moto sem fio, marca Videoshow            
250”.  

 

5.4. Palco: Cortinas em veludo cor bordô. 

 

5.5. Camarim 1: Espelhos em cristal 4 mm circulados por lâmpadas.  
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Banheiro: 1 porta papel higiênico rolão / 1 saboneteira ABS para refil / 1 cestos para lixo (15                  

litros) de pvc nos banheiros e 1 cestos de lixo (60 litros) aramados na bancada/ 2 porta                 
papel toalha (duas dobras). 

 

5.6. Camarim 2:  Espelhos em cristal 4 mm circulados por lâmpadas. 

Banheiro: 2 porta papel higiênico rolão / 1 saboneteira ABS para refil / 2 cestos para                
lixo (15 litros) de pvc nos banheiros e 1 cestos de lixo (60 litros) aramados na bancada                 
/ 2 porta papel toalha (duas dobras). 

 

6. FOYER DO TEATRO OURO PRETO 

02 bebedouros em inox, 01 balcão móvel em madeira com fachada em inox, 01 balcão               
fixo em pedra granito. 

 

6.1. Banheiro Masculino: 2 porta papel higiênico rolão / 1 saboneteira ABS para            
refil / 2 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros e 1 cestos de lixo (60 litros)                   
aramados na bancada / 2 porta papel toalha (duas dobras).  

 
6.2. Banheiro Feminino: 4 porta papel higiênico rolão / 1 saboneteira ABS para refil /               
4 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros e 1 cestos de lixo (60 litros)                 
aramados na bancada / 2 porta papel toalha (duas dobras). 

 

PISO SUPERIOR 

7. ESPAÇO SABARÁ - ÁREA DE APOIO 

Área livre de 212 m2, 10 banheiros masculinos, 10 femininos e 2 para deficientes              
físicos, 02 balcões fixos para secretaria, área de circulação para Salão Tiradentes e             
Auditório São João Del Rei 

 

7.1. Banheiro Masculino: 11 porta papel higiênico rolão / 4 saboneteira ABS para            
refil / 11 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros e 2 cestos de lixo (60 litros)                   
aramados na bancada / 4 porta papel toalha (duas dobras) 

 
7.2. Banheiro Feminino: 11 porta papel higiênico rolão / 4 saboneteira ABS para            
refil / 11 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros e 2 cestos de lixo (60 litros)                   
aramados na bancada / 4 porta papel toalha (duas dobras). 
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8. SALÃO TIRADENTES - CONVENÇÕES 

Área de 345,23 m2 destinada a 6 salas de 50 lugares cada, moduláveis, com paredes               
acústicas removíveis, Ar condicionado, sprinkler (rede de proteção contra incêndio),          
300 cadeiras móveis, 06 mesas diretivas e 06 cadeiras diretivas. 

 

9. SALÃO SÃO JOÃO DEL REI - AUDITÓRIOS 
Área de 288 m2 dois auditórios de 150 lugares cada, reversível para um auditório de               
300 lugares com tratamento acústico, ar condicionado, sprinkler de proteção contra           
incêndio, portas de emergência acústicas, 04 mesas diretivas, 08 cadeiras diretivas e            
04 tablados de 2 x 2 metros. 
 
 
10.  GERENCIAMENTO — SALAS DE APOIO 
04 salas contendo em cada uma os seguintes móveis: 

Sala 1- sem mobiliário; 

Sala 2 - 01 mesa de escritório com 2 gavetas, 03 cadeiras estofadas na cor preta;  

Sala 3 - 01 mesa de reunião com 08 cadeiras estofadas na cor azul; 

Sala 4 - 01 mesa de escritório, 02 ilhas de trabalho, com 03 cadeiras estofadas na cor                 
preta cada, 01 armário de 02 portas, 01 armário com 04 gavetas. 

 

11. VESTIÁRIO DO SETOR DE SERVIÇOS 
 

11.1. Vestiário Masculino: 03 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros / 1              
porta papel toalha  

 
11.2. Vestiário Feminino: 02 cestos para lixo (15 litros) de pvc nos banheiros / 1              
porta papel toalha. 
 

 

12. OUTROS ITENS DISPONÍVEIS MEDIANTE SOLICITAÇÃO 
 

12.1. Panóplia de madeira e mastros em alumínio, para colocação de até 5            
bandeiras. 

12.2. Bandeiras confeccionadas em tecido para uso em auditório: Brasil, Minas          
Gerais e Ouro Preto. 

12.3. 3 aparadores em madeira (2 grandes e 1 mais estreito) 
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12.4. 10 mesinhas redondas  
12.5. 7 flipcharts 
12.6. 2 lonas de proteções para piso (uso em bar) 
12.7. 5 cadeiras sem braço (em tecido. Pequenas avarias) 
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