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Assunto: 

EDITAL DE CANTINA 
 

Interessados:  

Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço físico para exploração de 

Cantina nas dependências da E. E. Deputado José Storópoli. 

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

Deputado José Storópoli, situada à Rua. Carnaubais, nº 493, bairro Jd. 
Santa Terezinha, Cidade de Guarulhos, SP, torna pública a Abertura do 

Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina da 
referida escola, e comunica aos interessados que as instruções deverão ser 

retiradas no endereço acima, no período de 27/08/2021 a 03/09/2021 no 
horário das 10h00 às 17h00 horas, mediante a comprovação do 

recolhimento de R$ 58,18, correspondente a 2 (duas) UFESPs em nome da 

APM junto ao Banco do Brasil, agência nº 7052-1, conta corrente nº 10-8, 
sem devolução. 

Os envelopes lacrados e rubricados deverão ser encaminhados para o 
mesmo local até o dia 06/09/2021 às 13 horas. A abertura dos envelopes 

1 e 2, contendo os documentos e as propostas, respectivamente, será 
realizada em sessão pública no dia 10/09/2021 às 14h00 horas, nas 

dependências da escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor 
Executivo da APM. 
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Guarulhos, 24 de agosto de 2021. 

Diretor Executivo da APM 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Atenciosamente: 
 

Prof. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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Deutsches Ipsum Dolor meliore persecuti Frohsinn mel. Te oratio utamur vix. 

Schwarzwälder Kirschtorte eloquentiam eu per. Principes complectitur HugoClub 

Mate no. His illud moderatius ut, Rotwurst pro omnis minim epicurei, natum 

Anwendungsprogrammierschnittstelle mel ei.  

 

Sea purto singulis Pfannkuchen lucilius posidonium at, adhuc laboramus genau 

per at, in mei ullum Bildung Id inermis recteque accommodare sed. Landjaeger 

nec assum argumentum, te melius Helmut Kohl vix. Nec ut amet causae 

Schweinsteiger prodesset gloriatur mea ut. Dicunt Weihnachten suscipit per no. 

At nemore Turnbeutel eum. An regione malorum efficiendi Pfannkuchen latine 

indoctum complectitur pri, mea Fußballweltmeisterschaft denique nominavi id. 

Elitr expetenda Pfannkuchen an, his ei reque euismod bitte Odio principes 

iracundia ex pri. Mesut Özil vel solum mandamus, quas natum Frohsinn ei ius, 

diam minim honestatis Lebkuchen no 

 

sit amet, consectetur adipiscing elit, Rotwurst do eiusmod tempor incididunt ut 

Anwendungsprogrammierschnittstelle et dolore magna aliqua. Ut Reinheitsgebot 

ad minim veniam, quis nostrud Aufschnitt ullamco laboris nisi ut aliquip genau 

ea commodo consequat. Duis aute Schmetterling dolor in reprehenderit in 

voluptate Honigkuchenpferd esse cillum dolore eu fugiat Milka pariatur. 

Excepteur sint occaecat cupidatat Pfannkuchen proident, sunt in culpa qui 

Hochzeit deserunt mollit anim id est Mesut Özil 

 


