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Avenida Joã

 

A Diretoria Executiva da

de Azevedo Grillo, situa

Piracicaba-SP, torna pú

administração dos servi

aos interessados que as

no período de 09/08/2

mediante a comprovaçã

dezoito centavos), corre

Professor Abigail de Azev

conta corrente nº 10

encaminhadas em envel

às 15h00. A abertura do

sessão pública no dia 26

Comissão Julgadora des

Julgadora reserva-se o 

recusar aquelas que nã

decisão da Comissão Julg

2.021. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Educação 

Subsecretaria de Acompanhamento do Interi
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PIRACICABA

EE Prof. Abigail de Azevedo Grillo 

 

 João Teodoro, 1485 – Vi la Rezende -  Pirac i
Fone:  3413-0606 

E-mai l :  e021246a@educ acao.sp.go v.br  

LICITAÇÃO DA CANTINA 

a da Associação de Pais e Mestres da EE 

situada na Avenida João Teodoro, 1485

 pública a Abertura do Processo de 

erviços da Cantina Escolar da referida E

e as instruções deverão ser retiradas no

08/2021 a 13/08/2021 no horário das 

ação do recolhimento de R$ 58,18 (cinque

orrespondente a 2 (duas) UFESPs em nom

 Azevedo Grillo junto ao Banco do Brasil, a

1007-3, sem devolução. As propost

nvelopes lacrados para o mesmo local até 

a dos envelopes contendo as propostas s

ia 26/08/2021 às 14h00, nas dependência

 designada pelo Diretor Executivo da A

e o direito de escolher a proposta mais

e não satisfaçam os legítimos interesse

 Julgadora não caberão recursos. Piracicab

 

terior 
BA 

 

rac icaba 

 EE Professor Abigail 

485 – Vila Rezende, 

de Licitação para a 

a Escola e comunica 

 no endereço acima, 

das 8h00 às 15h00, 

nquenta e oito reais e 

 nome da APM da EE 

sil, agência nº 6823-3, 

ostas deverão ser 

 até o dia 25/08/2021 

tas será realizada em 

ncias da escola, pela 

a APM. A Comissão 

ais conveniente, ou 

resses da escola. Da 

cicaba, 28 de julho de 


