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AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2020 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 76/2020 

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 Eletrônico, sendo do 

tipo Menor Preço por item, com encerramento no dia 20 

de Novembro de 2020, às 08:30 horas objetivando 

registro de preços para aquisição futura e não 

obrigatória aquisição de toner e periféricos de 

informática para o Paço e demais setores da 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. 

DR NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 12/2020  

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 77/2020 

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  

 

Eletrônico, sendo do tipo Menor Preço por item, com 

encerramento no dia 24 de Novembro de 2020, às 10:00 

horas objetivando registro de preços para aquisição 

futura e não obrigatória aquisição de equipamento de 

monitoramento para a Prefeitura Municipal de 

Divinolândia.  

Maiores 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. 

DR NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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