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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial n.º 11/2020 

Procedimento Licitatório n.º 19/2020 

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, cujo objeto Registro de Preços para 

prestação de serviços de lavagem e engraxe de veículos, 

da frota da Prefeitura Municipal do município de 

Divinolândia, com fornecimento de todos os insumos 

necessários para a realização dos serviços em tela, para 

atender as necessidades desta Prefeitura. 

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 Março 

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 12/2020 

Procedimento Licitatório n.º 20/2020 

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 para fins de 

REGISTRO DE PREÇOS, sendo a presente licitação do 

tipo Menor Preço Por Item, para aquisição futura e não 

obrigatória de massa asfáltica usinada quente para 

aplicação a frio para pequenos reparos em vias públicas.   

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 Março 

de 2020, 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 13/2020 

Procedimento Licitatório n.º 22/2020 

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, cujo objeto será a contratação de 

empresa para fornecimento da licença de uso de 

software por prazo determinado (locação), com 

atualização mensal, que garanta as alterações legais, 

corretivas e evolutivas, incluindo, conversão, 

implantação, treinamento, suporte e atendimento 

técnico. 

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 Março 

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 07/2020 

Processo Licitatório n.º 21/2020 

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 Preço, sendo do tipo Menor 

Preço Global, cujo objeto é contratação de empresa 

especializada para execução de galerias de aguas 

pluviais do município de Divinolândia, conforme 

contrato nº 302/2019 celebrado com o Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e o 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 02 (dois) de Abril de 

2020, onde as propostas serão analisadas e julgadas no 

prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Concorrência Pública n.º 01/2020 

Processo Licitatório n.º 18/2020 

A Prefeitura Municipal de Divinolândia, Estado de São 

Paulo, por meio do Chefe do Poder Executivo 

Municipal, torna público para o conhecimento de 

interessados que se encontra aberta licitação, na 

modalidade Concorrência Pública, sendo do Tipo Maior 

Lance, para venda “ad corpus” de imóvel desafetado e 

incorporado na categoria de bens dominicais conforme 

Lei nº 2327/2019.  

Mais informações poderão ser obtidas na sede da 

Prefeitura Municipal, onde poderá ser retirado o edital 

na íntegra das 08h30min as 11h00min e das 13h00min 

às 16h30min de segunda a sexta-feira, bem como na 

página eletrônica www.divinolandia.sp.gov.br bem 

como pelo telefone (19) 36638100 ramal 230. 
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A sessão pública de abertura, análise e julgamento da 

presente licitação ocorrerá dia 17 (dezessete) de Abril 

de 2020, onde as propostas serão recebidas, analisadas 

e julgadas no prazo legal. 

DR. NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


