
Concorrência Pública 2009 - Prefeitura

   Número: 016/2009
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de pista de atletismo
oficial com padrão para competições internacionais no Município de São Carlos
   Data abertura: 29/12/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 311 KB) 
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (ROWER PROJETOS E
ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA.) (18/12/09)
   Resposta - impugnação ofertada pela empresa Recoma Construções, Comércio e Indústria
Ltda. (23/12/09)
   Resposta - impugnação ofertada pela empresa Playpiso Pisos Esportivos Ltda. (28/12/09)
   Resposta - pedido de reconsideração pela empresa Recoma Construções, Comércio e
Indústria Ltda. (28/12/09)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços (15/01/10) 

  

    

  

   Número: 015/2009
   Objeto: Alienação, por doação com encargos, de lotes de terras remanescentes do Centro
Empresarial de Alta Tecnologia (CEAT) “Dr. Emílio Fehr”
   Data abertura: 17/12/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 136 KB) 
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (04/12/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (Polikem Tecnologia em Polímeros
Ltda.) (08/12/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (Aramix Engenharia de Concreto Ltda.)
(10/12/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (Aramix Engenharia de Concreto Ltda.)
(15/12/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (WAMA Produtos para Laboratórios
Ltda.) (15/12/09)
   Comunicado - Concorrência Pública 015/2009  (Modenutti) (30/12/2009)
   Comunicado - Concorrência Pública 015/2009  (Wama) (04/01/2010)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços (19/02/10)
   Resposta ao questionamento concorrência 015/2009 (ARAMIX ENGENHARIA DE
CONCRETO LTDA.) (10/03/10)
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   Número: 014/2009
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma e requalificação
de praças, reforma de prédio para instalação de pinacoteca e outras obras no Município de São
Carlos – Projeto Boulevard São Carlos
   Data abertura: 25/11/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 148 KB) 
   Resposta ao questionamento concorrência 013/2009 (MONFIELD COMERCIAL E
CONSTRUTORA LTDA.) (23/11/09)

  

    

  

   Número: 013/2009
   Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção e conservação
de vias, parques, jardins e outros logradouros
   Data abertura: 22/12/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 203 KB)
   Comunicado (atualizado 13/01/2010)
   Resposta ao questionamento concorrência 013/2009 (Limpadora Califórnia Ltda.) (05/11/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 013/2009 (Ambitec Ltda.) (05/11/09)
   Comunicado - suspensão da concorrência pública nº 013/2009 (12/11/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 013/2009 (AMAZÔNIA AMBIENTAL
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAISAGISMO EM GERAL LTDA.) (19/11/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 013/2009 (Consista Ltda.) (14/12/09)
   Comunicado - Concorrência Pública 013/2009 

  

    

  

   Número: 012/2009
   Objeto: Registro de preços para a execução de serviços de recapeamento asfáltico em vias
públicas do Município de São Carlos
   Data abertura: 03/12/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 362 KB)
   Comunicado - Concorrência Pública 012/2009 (arquivo pdf - 14,5 KB) (23/09/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 012/2009 (SPLcp Pavimentadora) (22/10/09)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preço (02/12/09) 

 2 / 7

images/stories/licitacoes2009/Concorrencia_014_2009.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP010.2009_monfield.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP010.2009_monfield.pdf
images/stories/licitacoes2009/Concorrencia_013_2009.pdf
images/stories/licitacoes2009/CP 13.2009 abertura proposta de preços.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP 013_2009_LC.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP 013_2009_Ambitec.pdf
images/stories/licitacoes2009/CP 013_2009-suspensao.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP 013_2009.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP 013_2009.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP 013.2009_Consista.pdf
images/stories/licitacoes2009/CP 13.2009 DE MUNDI RECURSO.pdf
images/stories/licitacoes2009/Concorrencia_012_2009.pdf
images/stories/licitacoes2009/CP 12_2009 reabertura.pdf
images/stories/licitacoes2009/Resposta ao quetionamento CP 012_2009.pdf
images/stories/licitacoes2009/CP 12_2009 abertura proposta de precos.pdf


Concorrência Pública 2009 - Prefeitura

  

    

  

   Número: 011/2009
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação e
drenagem da Rua Victório Bonucci, no Município de São Carlos
   Data abertura: 08/10/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 142 KB)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços 

  

    

  

   Número: 010/2009
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da reforma e requalificação
de praças, reforma de prédio para instalação de pinacoteca e outras obras no Município de São
Carlos – Projeto Boulevard São Carlos
   Data abertura: 01/10/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 144 KB)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/2009 (Provector Projetos, Empreendimentos
e Participações Ltda.) (25/09/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/2009 (PROPOSTA ENGENHARIA DE
EDIFICAÇÕES LTDA.) (29/09/09)
   Questionamento concorrência 010/2009 (PROPOSTA ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES
LTDA.) 1 (29/09/09)
   Questionamento concorrência 010/2009 (PROPOSTA ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES
LTDA.) 2 (29/09/09)
   Questionamento concorrência 010/2009 (PROPOSTA ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES
LTDA.) 3 (29/09/09)
   Questionamento concorrência 010/2009 (PROPOSTA ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES
LTDA.) 4 (29/09/09)
   Comunicado - empresa A2 CONSTRUTORA, OPERADORA EM MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. interpôs recurso (08/10/09)
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   Número: 010/2008-2009
   Objeto: Contratação de parceria público-provada, na modalidade de concessão
administrativa, para execução de serviços de limpeza urbana e atividades correlatas
   Data abertura: 10/09/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 715 KB)
   Download Edital Retificado (arquivo pdf - 718 KB)
   Aviso de Concorrência Pública (arquivo pdf - 21 KB)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/2008-2009 (José Maria) (01/09/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/ 2008- 2009 (Proposta Engenharia
Ambiental Ltda.) (01/09/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/ 2008- 2009 (Constroeste Construtora e
Participações Ltda.) (04/09/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/2008-2009 (Heleno & Fonseca
Construtécnica S/A) (09/09/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 010/2008-2009 (Proposta Engenharia Ambiental
Ltda.) (09/09/09)
   Comunicado - empresa PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA. interpôs recurso (0
2/10/09)
   Comunicado - empresa REVITA ENGENHARIA S.A. interpôs recurso (16/11/09)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas técnica (25/11/09)
   Comunicado - empresa HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A  interpôs recurso (
17/02/09)
   Comunicado - empresa QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.  interpôs recurso (19/02/0
9)

  

    

  

   Número: 009/2009
   Objeto: Registro de preços para a execução de serviços de recuperação de pavimentação
asfáltica com reparos localizados (tapa buracos), e fornecimento de mão de obra
   Data abertura: 14/09/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 175 KB)

  

    

  

   Número: 008/2009
   Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de
publicidade institucional, compreendendo o estudo, a concepção, a execução e veiculação de
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campanhas e peças publicitárias, o desenvolvimento e execução de ações promocionais,
desenvolvimento e elaboração de pesquisas de mercado e de opinião, a elaboração de
marcas, de expressões de propaganda, de logotipos e de outros elementos de comunicação
visual e a execução de outras ações imprescindíveis ao atendimento das necessidades de
comunicação do Município de São Carlos
   Data abertura: 31/07/2009
   Cadastro de Empresa (finalizado) 
   Download Edital (arquivo pdf - 161 KB)
   Comunicado - E3 Comunicação Integrada (21/07/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 008/2009 (E3 Comunicação Integrada) (22/07/09
) 
   Resposta ao questionamento concorrência 008/2009 (Única Propaganda) (2707/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 008/2009 (Dosualdo, Colucci Marketing) (28/07/0
9) 
   Resposta ao questionamento concorrência 008/2009 (Única Propaganda) (30/07/09)

  

    

        

   Número: 007/2009
   Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de investigação detalhada
e avaliação de risco na área do atual aterro de resíduos de construção civil, localizado na
Avenida Regit Arab s/n, Bairro Cidade Aracy, no Município de São Carlos
   Data abertura: 09/06/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 123 KB)
   Comunicado - Reabertura (17/07/09)
   Comunicado - (SILVA LEME ENGENHARIA LTDA) (17/07/09)
   Comunicado - suspensão ad cautelam  da concorrência pública nº 007/2009
   Resposta - impugnação ofertada pela empresa Geobrasil Soluções Ambientais Ltda. 

        

   Número: 006/2009
   Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de investigação detalhada
e avaliação de risco na área da antiga entulheira, localizada no bairro Antenor Garcia/Aracy II,
no Município de São Carlos
   Data abertura: 03/06/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 122 KB)
   Comunicado - suspensão da concorrência pública nº 006/2009
   Comunicado - Reabertura (17/07/09)
   Comunicado - (SILVA LEME ENGENHARIA LTDA) (17/07/09)
   Resposta - impugnação ofertada pela empresa Geobrasil Soluções Ambientais Ltda.
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   Número: 005/2009
   Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de investigação detalhada
e avaliação de risco na área do atual aterro sanitário, localizado na Rodovia Washington Luis,
km 240, antiga Fazenda Guaporé, no Município de São Carlos
   Data abertura: 01/06/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 123 KB)
   Comunicado - suspensão da concorrência pública nº 005/2009
   Comunicado - Reabertura II (17/07/09)
   Comunicado - (SILVA LEME ENGENHARIA LTDA) (17/07/09)
   Resposta - impugnação ofertada pela empresa Geobrasil Soluções Ambientais Ltda.
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços 

        

   Número: 004/2009

  

   Objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de investigação detalhada
e avaliação de risco na área do antigo lixão, localizado na Fazenda Santa Madalena
   Data abertura: 22/05/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 125 KB)
   Comunicado - 17/07/09
   Comunicado - suspensão ad cautelam  da concorrência pública nº 004/2009
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (WALM ENGENHARIA E
TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (PROPOSTA ENGENHARIA
AMBIENTAL LTDA.)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (GEOBRASIL SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA.)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (GEOBRASIL SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA.)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (REGEA GEOLOGIA E
ESTUDOS AMBIENTAIS)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (SILVA LEME ENGENHARIA
LTDA.)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 004/2009 (WEBER CONSULTORIA
AMBIENTAL LIMITADA)
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   Número: 003/2009
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção da
piscina aquecida, cobertura e vestiários na Fundação Educacional São Carlos – Campus I
   Data abertura: 22/04/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 148 KB)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 003/2009 (Provector)
   Resposta - questionamento à Concorrência Pública 003/2009 (Prodex)

  

    

        

   Número: 002/2009
   Objeto: Contratação de empresa especializada para licenciamento de uso de sistema para a
modernização da administração tributária municipal
   Data abertura: 11/12/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 334 KB)
   Errata (arquivo pdf 10,4 KB)
   Resposta ao questionamento concorrência 002/2009 (arquivo pdf - 69,6KB)
   Resposta ao questionamento concorrência 002/2009 (Mitra &ndash; Acesso em Rede e
Tecnologia de Informação Municipal Ltda.) (01/09/09)
   Comunicado - recurso (Mitra &ndash; acesso em rede e tecnologia de informação municipal
ltda.)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços 
   Comunicado - Demonstração técnica (13/10/09)
   Resposta ao questionamento concorrência 002/2009 (Mitra &ndash; Acesso em Rede e
Tecnologia de Informação Municipal Ltda.) (19/10/09)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços (08/12/09)
   
   Número: 001/2009
   Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação de pavimentação asfáltica
com reparos localizados (tapa-buracos);  recuperação e implantação de sarjetões em concreto
armado e fornecimento de mão de obra no Município de São Carlos
   Data abertura: 13/03/2009
   Download Edital (arquivo pdf - 238 KB)
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