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OBJETO: Locação de imóvel comercial que atenda às necessidades da
Câmara Municipal de Santos Dumont – MG

O imóvel deverá ser destinado às instalações da sede da Câmara Municipal de Santos
Dumont, que a partir da próxima legislatura, contará com 13 vereadores e respectivos
assessores, no total de 26 pessoas, além dos funcionários efetivos, contratados e
estagiários, que atualmente totaliza em número de 23, plenário para sessões legislativas e
para no mínimo 120 lugares, além de espaço para alocação de seus diversos departamentos
e atendimento ao público, com atendimento das características mínimas abaixo
descritas:
 Localização na área central da cidade
 Espaço físico para instalação de 13 gabinetes e respectivas salas de recepção para
os vereadores
 Sala de reuniões dos vereadores
 Espaço para Arquivo Legislativo
 Espaço físico para funcionamento da área de expediente ordinário da Câmara
Municipal, que deverá compor de:
1.1 Recepção;
1.2 Departamento de Contabilidade;
1.3 Procuradoria Jurídica
1.4 Diretoria Administrativa
1.5 Departamento de compras e licitação
1.6 Recursos humanos
1.7 Controle Interno
1.8 Copa e cozinha
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1.9 Arquivo e Almoxarifado
 Banheiro Masculino, Feminino e PNE
 Espaço para instalação do Plenário para realização de sessões, com o mínimo 120
lugares destinados ao público, sala de imprensa, banheiro masculino, feminino e
PNE.
 Que o imóvel em questão, devido a necessidade para atendimento aos diversos
setores da Câmara Municipal, poderá constituir-se em área contígua ou não, com
um mínimo total de 900,00m², desde que esteja localizado no mesmo endereço,
deverá ainda oferecer possibilidade para atendimentos e adequações mínimas, tais
como: acessibilidade, instalação de rede lógica, elétrica (comum e estabilizada),
telefônica, entre outras, que permitam, ao menos, a manutenção das condições
oferecidas pela atual sede da Câmara Municipal, considerando ainda que na
próxima legislatura haverá aumento de mais dois vereadores..

Santos Dumont, 07 de junho de 2016.

Cláudio Paes
Presidente da Câmara Municipal
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