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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 42/2019 

Procedimento Licitatório n.º 55/2019 

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 o Registro de 

Preços para aquisição futura e não obrigatória de 

Material de Expediente para diversos departamentos da 

Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São 

Paulo. 

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 26 (vinte e seis) de 

Setembro de 2019, onde as propostas serão recebidas, 

analisadas e julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 43/2019 

Procedimento Licitatório n.º 56/2019 

 

 

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, sob o 

regime de Menor Preço Global, consubstanciado na 

MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, cujo objeto 

será a Contratação de empresa para prestação de 

serviços de gerenciamento de abastecimento de 

combustíveis de veículos e manutenção preventiva por 

meio de implantação e operação de um sistema 

informatizado, integrado com a utilização de cartão de 

controle de pagamento micro processado - CHIP 

personalizado com a logomarca oficial do município - 

que possam ser utilizados na Rede de Postos de 

Abastecimento particulares credenciados, para a 

distribuição de combustíveis - álcool hidratado (etanol), 

gasolina comum, óleo diesel comum e S-10, lubrificante 

hidráulico (óleo 68), trocas de filtro de óleo, filtros de 

diesel, filtros de ar, óleo hidráulico, fluido de freio e 

agente redutor de poluição ARLA 32, para a frota de 

veículos automotores da Prefeitura Municipal de 

Divinolândia - SP.  

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 

Setembro de 2019, onde as propostas serão recebidas, 

analisadas e julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 44/2019 

Procedimento Licitatório n.º 57/2019 

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 futura e eventual contratação de serviço 

especializado de mão de obra de pintura viária de ruas e 

avenidas.   

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 

Setembro 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 45/2019 

Procedimento Licitatório n.º 58/2019 

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, do tipo 

Menor Preço Por Lote, objetivando Registro de Preços 

para contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de mão-de-obra mecânica, para 

manutenção preventiva e corretiva dos veículos 

automotores movidos a gasolina e etanol da frota da 

Prefeitura do Município 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 30 (trinta) de Setembro 

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 46/2019 

Procedimento Licitatório n.º 59/2019 

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, cujo objeto será o Registro 

de Preços para futura e eventual aquisição de ração 

canina, destinada ao abrigo provisório do município de 

Divinolândia, Estado de São Paulo.  

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 01 (primeiro) de Outubro 

de 2019, onde as propostas serão recebidas, analisadas 

e julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA 

PÚBLICA – LOA 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, através do 

Exmo. Sr. Dr. Naief Haddad Neto, Prefeito de 

Divinolândia, no uso de suas atribuições e em 

atendimento ao disposto no Art. 48, parágrafo único, da 

Lei 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), e demais 

legislações aplicáveis, torna público e convida as 
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entidades civis organizadas e a população em geral, para 

participar da Audiência Pública, com o objetivo de 

apresentar a LOA – Lei Orçamentaria Anual para o 

exercício de 2020, na seguinte data, horário e local: 

Data: 19 de setembro de 2019 

Horário: 14:00 

Local: Prefeitura Municipal de Divinolândia, Rua: XV 

de novembro, 261 – Centro 

Assim, fica a população em geral convidada, a 

participarem desta Audiência Pública. 

Divinolândia, 12 de setembro de 2019. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


