
Concorrência Pública 2006 - Prefeitura

  Número: 009/2006
  Objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de transporte coletivo de
alunos da rede escolar pública, residentes na zona rural e/ou urbana do Município de São
Carlos
  Data abertura: 03/01/2007
  Download Edital (arquivo pdf - 960 KB)
  Download Anexo I (arquivo pdf - 1,55 MB)
  Download Anexos II - XI (arquivo pdf - 1,16 MB)
  Download Aviso (arquivo pdf - 70 KB)
  
  Número: 008/2006
  Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de reforma,
adaptação e implantação do novo Paço Municipal
  Data abertura: 05/12/2006
  Download Edital (arquivo pdf - 1,67 MB)
  Memorial Descritivo de Instalações Hidráulicas e Anexos VI - VII (arquivo pdf - 1,68 MB)
  
  Número: 007/2006
  Objeto: Contratação de empresa especializada para com exclusividade, realizar a
administração, operação, manutenção e exploração comercial do Terminal Rodoviário do
Município de São Carlos – SP, incluindo a reforma e melhoramento de suas edificações
  Data abertura: 22/11/2006
  Download Edital (arquivo pdf - 1,21 MB)
  Download Anexo do Edital (arquivo pdf - 1,37 MB)
  Download Retificação do Edital (arquivo pdf - 129 kB)
  Download Retificação I do Edital (arquivo pdf - 147 kB)
  
  Número: 006/2006
  Objeto: Contratação de serviços de empresa especializada na área de informática para
fornecimento de acesso “on-line” em “datacenter” à sistemas integrados de gestão pública pela
internet, consultoria técnica para implantação dos sistemas, na conversão e migração de
dados, customização de aplicativos e treinamentos de usuários nos sistemas
  Data abertura: 01/02/2007
  Download Edital (arquivo pdf - 3,51 MB)
  Suspensão do certame licitatório supracitado (arquivo pdf - 87,8 kB)
  Download Retificação do Edital (arquivo pdf - 409 kB)
  
  Número: 005/2006
  Objeto: Concessão administrativa de uso de bem municipal para exploração do espaço físico
constituído de um prédio de alvenaria com área coberta de 72,44 m², localizado no Parque da
Avenida Francisco Pereira Lopes, no município de São Carlos - SP, denominado “Parque
Kartódromo”
  Data abertura: 28/08/2006
  Download Edital (arquivo pdf - 765 KB)
  
  Número: 004/2006
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  Objeto: Concessão administrativa de uso de bem municipal para exploração do espaço físico
constituído de um prédio de alvenaria com área coberta de 72,44 m², localizado no Parque da
Avenida Francisco Pereira Lopes, no município de São Carlos - SP, denominado “Parque
Kartódromo”
  Data abertura: 19/06/2006
  Download Edital (arquivo pdf - 721 KB)
  
  Número: 003/2006
  Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação nova e
drenagem com recuperação asfáltica da Estrada Guilherme Escatena, no trecho entre a
Fazenda Canchim – Embrapa Pecuária sudeste e o Balneário Turístico do 29
  Data abertura: 08/05/2006
  Download Edital (arquivo pdf - 855 KB)
  
  Número: 002/2006
  Objeto: Concessão administrativa de uso de bem municipal para exploração do espaço físico
constituído de um prédio de alvenaria com área coberta de 72,44 m², localizado no Parque da
Avenida Francisco Pereira Lopes, no município de São Carlos
  Data abertura: 10/04/2006
  Download Edital (arquivo pdf - 674 KB)   
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