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9 de Março de 2020

D. O. Nº 034/2020-GP DE 9/3/2020

Guarulhos, Segunda-feira, 9 de Março de 2020 - Ano XX - nº 2073

w w w. g u a r u l h o s . s p . g o v. b r

L E I S - D E C R E T O S - P O R TA R I A S
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Aviso de Prorrogação de Prazo - Edital de Chamamento nº. 02/2020-SE
O Secretário de Educação, Sr. Paulo Cesar Matheus da Silva, no uso de suas atribuições, em face da Impugnação apresentada pela Liga Brasileira de Editoras-LIBRE, e visando possibilitar a participação de editoras e
distribuidoras interessadas em expor na Bienal do Livro de Guarulhos, assegurando ainda a bibliodiversidade durante o evento, TORNA PÚBLICO:
1 - A prorrogação da entrega das propostas do dia 09/03/2020 até o dia 13/03/2020 no horário das 08:00 às 17:00 horas. As propostas deverão ser apresentadas no formato previsto no Edital de Chamamento nº02/2020-SE
publicado no Diário Oficial do Município do dia 03/02/2020.
2 - Considerando a prorrogação das inscrições ficam alterados os prazos previsto no item 9 do Edital de Chamamento nº02/2020-SE da seguinte forma:
9. DOS PRAZOS:
9.1. A comissão de seleção receberá os envelopes do dia 05/03/2020 ao dia 13/03/2020.
9.2. No dia 16/03/2020 serão abertos os envelopes dos interessados.
9.3. No dia 17/03/2020 será publicado em diário oficial a pontuação obtida pelos interessados e aqueles que foram selecionados segundo critério de preferência do item 1.3, cabendo recurso nos dias 18 a 19/03/2020.
9.4. No dia 20/03/2020 será publicado em diário oficial o julgamento de recursos.
9.5. No dia 23/03/2020 as interessadas selecionadas deverão comparecer a Secretaria de Educação para escolha do local do estande e assinatura do Termo de Autorização de uso a Título Precário, Gratuito e Transitório Bienal
do Livro de Guarulhos.
9.6. No dia 24/03/2020 publicação da portaria de autorização de uso.
E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.
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