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EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA CANTINA ESCOLAR 
 
 
 

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE PASTOR 
FRANCISCO PAIVA DE FIGUEIREDO, situada à Rua Hélio Ferreira, nº 540, 
Bairro Jardim Boa Esperança, em Guarujá, torna pública a Abertura do 
Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar 
desta Unidade de Ensino e comunica aos interessados (na pessoa física ou 
jurídica) que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no 
período de 15/01/2018 a 18/01/2018, no horário das 9h às 15h mediante a 
comprovação da taxa de recolhimento de R$ 51,40 (cinquenta e um reais e 
quarenta centavos), correspondentes a duas UFESP, através de depósito em 
dinheiro na conta do Banco do Brasil: Agência 6930-2, Conta Corrente N.º 718-
8, em nome da Associação de Pais e Mestres da EE PASTOR FRANCISCO 
PAIVA DE FIGUEIREDO, sem devolução. As propostas deverão ser 
encaminhadas em envelopes pardos lacrados para o mesmo local citado 
acima, nos dias úteis de 15/01/2018 a 18/01/2018 no horário das 9h às 15h. A 
abertura dos envelopes contendo a documentação e proposta será realizada 
em sessão pública, no dia 30/01/2018 às 14h30min (catorze horas e trinta 
minutos) nas dependências da Unidade Escolar, pela Comissão Julgadora 
designada pela Diretoria Executiva da APM. A Diretoria Executiva da APM da 
Associação de Pais e Mestres estabelece como valor mínimo de referência 
para aceitação de propostas o valor equivalente a R$ 1.400,00 (mil e 
quatrocentos reais). Assim, serão desclassificadas propostas com valores 
inferiores ao mínimo estabelecido e reserva-se o Direito de escolher a proposta 
mais conveniente ou recusar todas as propostas caso não satisfaçam os 
legítimos interesses da Escola. Não havendo a devolução da referida 
importância por qualquer alegação.  

 
 
 
 

Guarujá, 11 de janeiro de 2018. 
 
 
 

 (Assinado no original) 
Maria Aparecida Lima Guimarães  

RG. 17.752.797-3  
Diretor Executivo da APM  

 
 


