
Chamada Pública N.º 002/ 2019 

O Dirigente Regional de Ensino da Região Santos, Estado de São Paulo, sediada à Rua 

Dr. Guedes Coelho, n.º 107, Encruzilhada – Canal 3, Santos, aos vinte e sete dias do 

mês de novembro de 2019, torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar, na modalidade de CHAMADA PÚBLICA, sob N.º 002/ 2019, objetivando 

contratação de serviços de locação de imóvel para atender uma Unidade Escolar – EE 

Jardim Vicente de Carvalho, Município de Bertioga, no período estimado de 36 (trinta 

e seis) meses. 

O imóvel a ser objeto de locação deverá apresentar as seguintes especificações: 

- 01 (um) prédio de alvenaria com 08 (oito) salas de 50m² (cinquenta metros 

quadrados) cada uma; 

- 02 (dois) banheiros com 05 (cinco) vasos sanitários cada um; 

- 01 (uma) cozinha com capacidade para receber 01 (uma) geladeira industrial, um (01) 

fogão industrial, 02 (dois) freezers horizontais e 01 (uma) pia industrial; 

- 02 (dois) banheiros, sendo 01 (um) feminino e 01 (um) masculino para uso 

administrativo e docente; 

- 01 (um) pátio coberto com capacidade para abrigar 300 (trezentas) pessoas; 

- 01 (um) pátio descoberto calçado com capacidade para abrigar 300 (trezentas) 

pessoas; 

- 01 (um) refeitório coberto com capacidade para abrigar 100 (cem) pessoas sentadas; 

- 05 (cinco)salas de 20m² (vinte metros quadrados) cada uma; 

- localização pretendida: Com preferência para o Bairro Jardim Vicente de Carvalho, 

em segundo, o Centro, em terceiro, o Bairro Itapanhaú. Imóveis localizados em 

outros bairros de Bertioga também serão objetos de análise conforme existência de 

transporte público. 

Finalidade: instalação da EE Jardim Vicente de Carvalho, com 741 (setecentos e 

quarenta e um) alunos, sendo 491 (quatrocentos e noventa e um) alunos no período 

diurno e 250 (duzentos e cinquenta) alunos no período noturno, docentes e 

funcionários. 

Prazo de locação: 36 meses. 

Prazo de validade deste Edital: 30 (tinta) dias a contar da data da publicação. 

Santos, 27 de novembro de 2019. 


