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A) - ESCOLA: 

 

 

EE. PROF. “JOSÉ ROMÃO” 

 

A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE. 

PROF. JOSÉ ROMÃO sita na Av. Manoel Conceição, nº 381, em 

Piracicaba, torna pública a Abertura do Processo de Licitação 

para a 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 20/03/2017 a 

22/03/2017 no horário das 10h às 18 horas, mediante a 

comprovação do recolhimento de R$ 50,14 (cinquenta reais e 

quatorze centavos) , correspondentes a 2 (duas) UFESP´S, em nome 

da APM da EE Prof. José Romão, junto ao Banco do Brasil, agência 

nº 6823-3, conta corrente nº 1.128-2, sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o 

mesmo local até o dia 27 de março de 2017 às 17 horas. A 

abertura dos envelopes contendo as propostas será realizada em 

sessão pública no dia 28 de março de 2017 às 14 horas, nas 

dependências da escola, pela Comissão Julgadora designada pelo 

Diretor Executivo da APM. 

 

 

E. E. Aroldo Donizetti Leite 

 

A Direção da E. E. “Aroldo Donizetti Leite” convoca os pais, 

professores, funcionários e comunidade para a Assembleia Geral 

para eleição da nova diretoria e órgãos deliberativos e 

administrativos da Associação de Pais e Mestres, que será 

realizada em uma das dependências da Unidade Escolar, situada a 

Avenida Angelo Franzin, nº 1.120, Jardim Botânico, São Pedro no 

dia 31/03/2017 (trinta e um de março de dois mil e dezessete) em 

primeira chamada às dezesseis horas e trinta minutos; em segunda 

chamada às dezessete. 

 

 

E. E. Vicente Luís Grosso  

 

A Direção da E. E. “Vicente Luís Grosso” convoca os pais, 

professores, funcionários e comunidade para a Assembleia Geral 

para eleição da nova diretoria e órgãos deliberativos e 

administrativos da Associação de Pais e Mestres, que será 

realizada em uma das dependências da Unidade Escolar, situada a 

Avenida Angelo Franzin, nº 831, bairro Jardim Nova Estância, São 

Pedro no dia três de abril de dois mil e dezessete, em primeira 

chamada às dezessete  horas; em segunda chamada às dezessete 

horas e trinta minutos. 


