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AVISO DE LICITAÇÃO 

Procedimento Licitatório n.º 78/2020 

Pregão Presencial n.º 42/2020 

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, cujo objeto será Registro de 

Preços para eventual e futura aquisição de cestas 

básicas, destinadas ao Fundo Social de Solidariedade, 

com fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) 

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 de abertura, análise e julgamento da presente 

licitação ocorrerá no dia 27 (vinte e sete) de Novembro 

de 2020, onde as propostas serão analisadas e julgadas 

no prazo legal. 

NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Procedimento Licitatório n.º 79/2020 

Pregão Presencial n.º 43/2020 

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 a presente licitação do tipo 

Menor Preço Por Item, objetivando Registro de 

Preços para a aquisição gêneros alimentícios para a 

Merenda Escolar (entrega parcelada).  

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. 

As propostas serão recebidas no dia 30 (Trinta) de 

Novembro de 2020 e a sessão pública de abertura, 

análise e julgamento da presente licitação ocorrerá 

dia 04 (Quatro) de Dezembro de 2020, onde as 

propostas serão analisadas e julgadas no prazo 

legal. 

NAIEF HADDAD NETO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

IMPRENSA OFICIAL 
de DIVINOLÂNDIA 

Sexta-Feira, 13 de Novembro de 2020 | Ano III | Edição 115 | www.divinolandia.sp.gov.br | Distribuição Online 

Gratuita 

  

 

http://www.divinolandia.sp.gov.br/
http://www.divinolandia.sp.gov.br/

