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DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SUZANO
E.E. PROF. RAUL BRASIL - PEI
Edital de Licitação da Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Prof. Raul
Brasil, situada à Rua José Garcia de Souza, 251 – Parque Suzano/ São
Paulo, torna pública a abertura de processo de Licitação para administração
dos serviços da Cantina Escolar da referida escola e comunica aos
interessados que as instruções deverão ser retiradas no endereço acima, no
período de 04/05/2022 a 12/05/2022, no horário das 09 horas às 17 horas,
mediante a comprovação do recolhimento de R$ 63,94 (sessenta e três reais
e noventa e quatro centavos), referente à 2 (duas) UFESPs, em nome da
APM da EE Prof. Raul Brasil agência 6710-5, conta corrente nº 01192-4,
Banco do Brasil, valor este que não será devolvido independentemente do
resultado da licitação; que as propostas deverão ser entregues no mesmo
local, em envelope lacrado e devidamente identificado, no dia 20/05/2022 até
às 16 horas. A abertura dos envelopes será dia 24/05/2022 às 14H00 nas
dependências da escola. A comissão julgadora da APM reserva o direito de
escolher a mais conveniente das propostas e revogar o processo de licitação
caso não sejam atendidos os interesses da escola. Na desistência do
vencedor, poderão ser convocados os portadores das propostas colocadas
em segundo e terceiro lugares, na ordem da classificação estabelecida
quando do julgamento das propostas. A afixação dos resultados será no dia
27/05/2022, às 15 horas, cabendo três dias de recurso após essa data.
Suzano, 29 de abril de 2022
Daniele Levino Garcia
RG 29.215.863-3
Diretor Executivo da APM

