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Edital de abertura da Licitação - Cantina Escolar 

 

           A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. José 

Marcato, situada na Rua Visconde de Itaboraí nº 235, Jardim Rey, em 

Diadema, torna pública a Abertura do Processo de Licitação para a 

Administração dos Serviços da Cantina escolar da referida Escola e comunica 

aos interessados que o Edital nº 001/2018 e respectivas instruções deverão ser 

retirados no endereço acima mencionado, no período de 24 a 28 / 09 / 2018, no 

horário das 14h às 18h, mediante apresentação do comprovante de depósito 

de R$ 51,40 (cinquenta e hum reais e quarenta centavos), correspondente a 

2 (duas) UFESP’s, em nome da APM, junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 

nº 6884-5, Conta Corrente nº 1261-0, sem devolução do referido valor em 

caso de não retirada do edital e instruções e/ou desistência do processo de 

licitação. 

            Os documentos de pré-qualificação e as propostas deverão ser 

entregues em 01 a 04 / 10 / 2018, das 14h às 18h, no endereço acima citado, 

em envelopes opacos lacrados, conforme descrito no item 9.1 do Edital. 

             A abertura dos envelopes contendo os documentos de pré-qualificação 

e as propostas, nessa ordem, será realizada em Sessão Pública que 

acontecerá em 08 / 10 / 2018, às 19h, nas dependências da escola e será 

procedida pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM. 

              A Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM 

reserva-se o direito de escolher a proposta mais conveniente para a 

associação ou recusar todas as propostas, caso os legítimos interesses da 

Escola não sejam satisfeitos. 

Diadema, 04 de setembro de 2018. 
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RG nº 7.974.036-4 



 


