DIRETORIA DE ENSINO
REGIÃO GUARULHOS NORTE

[Assistência Técnica]
Rede Informativa: [001]
Data: [24/08/2021]

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
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iracundia ex pri. Mesut Özil vel solum mandamus, quas natum Frohsinn ei ius,
diam minim honestatis Lebkuchen no
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Hochzeit deserunt mollit anim id est Mesut Özil

Rua Cristóbal Cláudio Elillo, 278- Parque Cecap – Guarulhos – SP CEP 07190-065 |
Email: degno@educacao.sp.gov.br | Telefone: (11) 2461-5750

