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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 48/2019 

Procedimento Licitatório n.º 64/2019 

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 

uma Van para transporte de pacientes e um veículo de 

pequeno porte, conforme convênio n.º 86/2019, 

Processo n.º 0000001713299/2019, 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 25 (vinte e cinco) de 

Outubro de 2019, onde as propostas serão analisadas e 

julgadas no prazo legal. 

 

 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 49/2019 

Procedimento Licitatório n.º 65/2019 

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 um 

veículo zero quilômetro para a Gerência Municipal de 

Educação.  

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 25 (vinte e cinco) de 

Outubro de 2019, onde as propostas serão analisadas e 

julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 50/2019 

Procedimento Licitatório n.º 66/2019 

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 Registro de 

Preços para eventual aquisição de medicamentos de 

ordem judicial para distribuição através da Gerência 

Municipal de Saúde. 

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 24 (vinte e quatro) de 

outubro de 2019, onde as propostas serão recebidas, 

analisadas e julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Procedimento Licitatório n.º 67/2019 

Pregão Presencial n.º 51/2019 

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 para fins de 

objetivando REGISTRO DE PREÇOS, sendo a 

presente licitação do tipo Menor Preço Por Item, 

destinado a eventual Aquisição de Pneus e Câmaras de 

Ar para 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 31 (trinta e um) de 

outubro de 2019, onde as propostas serão analisadas e 

julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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EDITAL 

A Câmara Municipal de Divinolândia na pessoa de seu 

Presidente, o Sr. Diego Felipe Borges,  comunica a 

todos os cidadãos divinolandenses que, na forma 

estabelecida no artigo 48 e parágrafo único da Lei 

Complementar nº 101 (LRF), haverá Audiência Pública 

na sede da Câmara Municipal de Divinolândia, sito à 

Rua Romeu Zanetti, 600, centro, às 18:00 hrs (dezoito) 

no dia 15 de outubro de 2019, para fins de análise da Lei 

Orçamentária Anual para o exercício de  2020.  

Dessa forma, convida a toda a população e interessados 

a participarem na data supra, da audiência a ser 

realizada.  

Divinolândia, 09 de outubro de 2019.  

Diego Felipe Borges 

Presidente da Câmara 

 

 

 

 

 

 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia está com 

inscrições abertas para Concurso Público. São mais de 

20 vagas para todos os níveis de escolaridade, com 

salários que variam de R$ 1.010,09 a R$ 4.741,07 para 

uma jornada de 10 a 40 horas semanais. 

Os cargos disponíveis no CP são: Agente de Controle 

de Vetores e Endemias; Auxiliar de Obras e Serviços; 

Inspetor de Alunos; Jardineiro; Lixeiro; Merendeira; 

Operador de Máquinas; Pedreiro; Servente de Pedreiro; 

Serviços Gerais; Agente Comunitário de Saúde; Agente 

da Vigilância Sanitária; Auxiliar Administrativo; 

Auxiliar de Dentista; Auxiliar de Desenvolvimento 

Infantil; Auxiliar de Enfermagem; Auxiliar de 

Enfermagem do PSF; Motorista; Técnico de Farmácia; 

Dentista; Médico Clínico Geral; Médico Pediatra; 

Professor PEB I e Psicopedagogo. 

As inscrições ficarão abertas exclusivamente através da 

Internet, pelo site www.integribrasil.com.br, no período 

de 26 de setembro a 14 de outubro de 2019. Confira o 

edital completo no link 👉 http://abre.ai/aiOJ 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.integribrasil.com.br%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kWFW7KJmwKGyDSoLqCuHzqBwOZGhSwz5rEdtwL2gDV7n4gy8GS3g_Xss&h=AT19ovch0mohfLq19pBpTlLMDnCNMqHYIdwSqqLYu1qT82xDUxGID6Q-XFUZDyhE4YSqatLTvD9pLkWCX7-H7Hfxs88f6iJXQZNVxJKRDA5AaiHntzIU5yU8pAHHRVOk0S5nxqpP
http://abre.ai/aiOJ?fbclid=IwAR2PL1A69CBudfLDoBf58KYp2B5jYJSofDD2SNHVw0MCCzQs4zTEevu7exY

