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CHAMAMENTO PÚBLICO
O Instituto de Administração Penitenciária através da sua Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria Nº
156/2020 de 09 de setembro de 2020. Pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO de prospecção, no mercado imobiliário
do município de Macapá/AP, de imóveis para locação, visando uso institucional para funcionamento do IAPEN/PATRONATO
EDUCA, conforme especificações abaixo:










O imóvel deve ser localizado preferencialmente nos bairros: Centro, Alvorada, Santa Rita e Trem e de fácil acesso pela rede
de transporte público.
Quatro salas com banheiro escritório, sala, área de serviço, 4 salas com espaço mínimo de 12m²;
Três banheiros, sendo um de uso público, e outros dois para uso de servidores;
Cozinha, com espaço suficiente para acomodar eletrodomésticos e utensílios necessários a seu funcionamento;
Garagem que permita a entrada de viaturas;
O local deve contar com infraestrutura de comunicação que permita o uso de telefone e internet;
Atendimento de água pela CAESA, com conta individualizada;
Atendimento de energia elétrica pela CEA, com conta individualizada;
O imóvel deve apresentar adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade e limpeza; bem como
ter muros e portões que garantam proteção e segurança;

Em caso de interesse as propostas deverão ser enviadas para o e-mail coplan@iapen.ap.gov.br com o assunto CHAMAMENTO
PÚBLICO, até o dia 20/05/2021, contendo fotos do imóvel, descrição dos ambientes, área construída, localização, valor da locação
e número de telefone para contato.
Fica disponibilizado, ainda, para maiores informações e esclarecimentos, os seguintes canais: (96) 99156-1679.
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