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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 04/2020 

Procedimento Licitatório n.º 06/2020 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São 

Paulo, através do Prefeito Municipal, torna público 

para o conhecimento dos interessados que estará 

realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, 

sendo do tipo Menor Preço por Item, objetivando 

aquisição de Vans para transporte de pacientes, 

conforme convênio nº 00689/2019, Processo nº 

24727502019, celebrado entre a Secretaria de Estado 

de Saúde e a Prefeitura Municipal de Divinolândia.  

Mais informações poderão ser obtidas na sede da 

Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital 

na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a 

sexta-feira, na página eletrônica 

www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo telefone 

(19) 3663-8100 ramal 230. 

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da 

presente licitação ocorrerá dia 20 (vinte) de Fevereiro 

de 2020, onde as propostas serão analisadas e julgadas 

no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 05/2020 

Procedimento Licitatório n.º 07/2020 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São 

Paulo, através do Prefeito Municipal, torna público 

para o conhecimento dos interessados que estará 

realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, 

sendo do tipo Menor Preço por Lote, objetivando 

Registro de Preços para futura e eventual Locação com 

montagem e desmontagem de tendas, arquibancada, 

palcos, som (com operação do equipamento), 

fechamento, gradil, tablados, pisos de madeira e 

banheiros químicos; os quais serão utilizados durante 

eventos que serão realizados no munícipio de 

Divinolândia no prazo de 12 meses.  

Mais informações poderão ser obtidas na sede da 

Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital 

na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a 

sexta-feira, na página eletrônica 

www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo telefone 

(19) 3663-8100 ramal 230. 

A sessão pública de abertura, análise e julgamento da 

presente licitação ocorrerá dia 21 (vinte e um) de 

fevereiro de 2020 onde as propostas serão analisadas 

e julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Tomada de Preço n.º 02/2020  

Processo Licitatório n.º 05/2020 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, através do 

Prefeito Municipal, torna público para o conhecimento 

dos interessados que se encontra aberta licitação, na 

modalidade Tomada de Preços, sendo do tipo Menor 

Preço Global, cujo objeto é contratação de empresa 

técnica especializada na área de consultoria de gestão 

pública, em especial nas áreas: de planejamento 

orçamentário, contabilidade, tesouraria e orientações 

no cumprimento das normas legais e na formalidade 
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correta dos procedimentos administrativos nas áreas 

supracitadas, buscando maior eficiência da 

Administração. 

Mais informações poderão ser obtidas na sede da 

Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital 

na íntegra, no horário de expediente (das 08h00min às 

11h00min e das 13h00min às 17h00min) de segunda a 

sexta-feira, na página eletrônica 

www.divinolandia.sp.gov.br, bem como pelo telefone 

(19) 3663-8100 ramal 230. 

 A sessão pública de abertura, análise e julgamento da 

presente licitação ocorrerá dia 27 (vinte e sete) de 

Fevereiro de 2020, onde as propostas serão analisadas 

e julgadas no prazo legal.  

DR. NAIEF HADDAD NETO  

PREFEITO MUNICIPAL 
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