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Aviso de Licitação 
Pregão Presencial 

Nº 001/2019 
 

Publicado em: 08/04/2019  

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará 

no dia 18 de abril de 2019 às 09h00min, Licitação do tipo Menor Preço Global, cujo 

objeto visa o registro de preços para aquisição livros didáticos e paradidáticos para 

atender a alunos e professores da educação infantil e do ensino fundamental I (1º 

ao 5º ano) da rede municipal de ensino e outros, o edital completo estará à 

disposição dos interessados no Setor de Licitação, situado na Rua Onedina Maria 

de Camargo, nº 422, centro, São Lourenço da Serra e gratuitamente no 

Email: www.saolourencodaserra.sp.gov.br Maiores informações, através pelo 

telefone (11) 4687 1069. 

 

 

São Lourenço da Serra, 08 de abril de 2019. 

  

PREFEITURA MUNCIPAL 
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Aviso de Licitação 
Pregão Presencial 

Nº 002/2019 
 

Publicado em: 25/04/2019 

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará 

no dia 09 de maio de 2019 às 09h00min, Licitação do tipo Menor Preço Global, cujo 

objeto visa o registro de preço, para fornecimento parcelado de produtos de 

hortifrutigranjeiros, pelo período de 12 (doze) meses, o edital completo estará à 

disposição dos interessados no Setor de Licitação, situado na Rua Onedina Maria 

de Camargo, nº 422, centro, São Lourenço da Serra e gratuitamente no Email: 

www.saolourencodaserra.sp.gov.br Maiores informações, através pelo telefone 

(11) 4687 1069. 

 

 

São Lourenço da Serra, 25 de abril de 2019. 

  

PREFEITURA MUNCIPAL 
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Aviso de Licitação 
Pregão Presencial 

Nº 003/2019 
 

Publicado em: 27/05/2019 

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará 

no dia 07 de junho de 2019 às 09h00min, Licitação do tipo Menor Preço Global, 

cujo objeto visa o registro de preço para aquisição de kits de livros do projeto 

novas leituras para atender a professores e alunos da educação infantil, ensino 

fundamental I, II e Educação de Jovens e Adultos – EJA, da rede municipal de 

ensino, o edital completo estará à disposição dos interessados no Setor de 

Licitação, situado na Rua Onedina Maria de Camargo, nº 422, centro, São 

Lourenço da Serra e gratuitamente no Email: www.saolourencodaserra.sp.gov.br 

Maiores informações, através pelo telefone (11) 4687 1069. 

 

 

São Lourenço da Serra, 27 de maio de 2019. 

  

PREFEITURA MUNCIPAL 
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Aviso de Licitação 
Pregão Presencial 

Nº 004/2019 
 

Publicado em: 27/05/2019 

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará 

no dia 18 de junho de 2019 às 09h00min, Licitação do tipo Menor Preço Global, 

cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada para o fornecimento de 

software integrado para gestão de saúde pública municipal com assessoria nos 

instrumentos de gestão de saúde publica do município de São Lourenço da 

Serra/SP, o edital completo estará à disposição dos interessados no Setor de 

Licitação, situado na Rua Onedina Maria de Camargo, nº 422, centro, São 

Lourenço da Serra e gratuitamente no Email: www.saolourencodaserra.sp.gov.br 

Maiores informações, através pelo telefone (11) 4687 1069. 

 

 

São Lourenço da Serra, 05 de junho de 2019. 

  

PREFEITURA MUNCIPAL 
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Aviso de Licitação 
Pregão Presencial 

Nº 005/2019 
 

Publicado em: 01/07/2019 

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Serra, através da 

Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados, que realizará 

no dia 17 de julho de 2019 às 09h00min, Licitação do tipo Menor Preço por Item, 

cujo objeto visa a Contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de manutenção preventiva e corretiva e melhorias no parque de ativos de 

Iluminação Pública no Município de São Lourenço da Serra, incluindo os serviços 

de instalação, modernização e eficientização de vias e praças de grande 

circulação de pessoas e trânsito, com todo o fornecimento de mão de obra 

necessária, equipamentos, materiais e canais de atendimento conforme 

especificações do Termo de Referência em anexo, pelo período de 12 (doze) 

meses, o edital completo estará à disposição dos interessados no Setor de 

Licitação, situado na Rua Onedina Maria de Camargo, nº 422, centro, São 

Lourenço da Serra e gratuitamente no Email: www.saolourencodaserra.sp.gov.br 

Maiores informações, através pelo telefone (11) 4687 1069. 

 

 

São Lourenço da Serra, 01 de julho de 2019. 

  

PREFEITURA MUNCIPAL 

 
 


