
Concorrência Pública 2011 - Prefeitura

   Número: 021/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Centro
Municipal de Educação Infantil “Renato Jensen” no Residencial Deputado José Zavaglia, no
Município de São Carlos
   Data abertura: 20/01/2012
   Download Edital (arquivo pdf - 377KB)

  

    

  

   Número: 020/2011
   Objeto: Registro de preços para a execução de serviços de manutenção de vias urbanas e
rurais do município de São Carlos, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos,
veículos e mão de obra
   Data abertura: 18/01/2012
   Cadastro de empresa e downlad edital
   
   Número: 019/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de contenção de
margens dos Córregos Gregório e Monjolinho com execução de canais em concreto no
Município de São Carlos
   Data abertura: 13/01/2012
   Download Edital (arquivo pdf - 295KB)
   Interpôs recurso (CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E COMÉRCIO) (atualizado em
26/01/2011)
   Interpôs recurso (PRESERVA ENGENHARIA LTDA) (atualizado em 26/01/2011)
   Interpôs recurso (M. Tabet Engenharia e Construções Ltda.) (atualizado em 27/01/2011)
   Abertura do certame (atualizado em 27/02/2012)
   
   Número: 018/2011
   Objeto: Alienação, por doação com encargos, de lotes de terras remanescentes do Centro
Empresarial de Alta Tecnologia (CEAT) “Dr. Emílio Fehr”
   Data abertura: 12/01/2012
   Cadastro de empresa e downlad edital
   Ata de sessão de julgamento dos documentos de habilitação
   Comunicado (27/12/2011)
   Resposta ao questionamento (Industria e Comércio de Chocolates Tiquinho Ltda. e NSF
Indústria e Comércio de Equipamentos para Instalações Comerciais Ltda.) (27/12/2011)
   Interpôs recurso (ARAMIX ENGENHARIA DE CONCRETO LTDA. e PNEUS BONI LTDA.) (
atualizado em 26/01/2012)
   Abertura do certame (atualizado em 27/02/2012)
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   Número: 017/2011
   Objeto: Registro de preços para a execução de serviços de recuperação de pavimentação
asfáltica com reparos localizados (tapa buraco), fornecimento de mão-de-obra, veículos e
equipamentos para a manutenção das vias urbanas e rurais do município de São Carlos
.
   Data abertura: 22/12/2011
   Cadastro de empresa e downlad edital
   
   Número: 016/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de recapeamento asfáltico,
redes de drenagem de águas pluviais, redes de abastecimento de água, redes de esgotamento
sanitário e obras/serviços complementares em vias públicas no Município de São Carlos
   Data abertura: 09/12/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 279KB)
   Resposta ao questionamento (Neopav Engenharia Pavimentação e Infra-Estrutura Ltda) (at
ualizado em 07/12/2011)
   
   Número: 015/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para instalação de sinalização semafórica
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra na confluência entre as Avenidas
José Pereira Lopes e Avenida Tancredo Neves, no Município de São Carlos
   Data abertura: 08/12/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 536KB)

  

    

  

   Número: 014/2011
   Objeto: Registro de preços de prestação de serviços de sinalização viária vertical, horizontal
e semafórica, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para o Município
de São Carlos
   Data abertura: 23/11/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 495KB)
   Resposta ao questionamento (SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA.)
(atualizado em 21/11/2011)
   Resposta ao questionamento (SINALRONDA Sinalização Viária e Serviços Ltda.) (atualizad
o em 22/11/2011)
   Resposta ao questionamento (Sra. Andrea Oliveira) (atualizado em 22/11/2011)
   
   Número: 013/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de conclusão da
Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Santa Felícia, no Município de São Carlos
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   Data abertura: 18/11/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 219KB)
   Resposta ao questionamento (Prodex Construtora e Comercial Ltda.) (atualizado em
07/11/2011)
   Resposta ao questionamento (Prodex Construtora e Comercial Ltda.) (atualizado em
17/11/2011)
   Ofício  (atualizado em 17/11/2011)
   
   Número: 012/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma do
Escola Municipal de Educação Básica “Afonso Fioca Vitalli”, no Município de São Carlos
   Data abertura: 28/10/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 218KB)
   Resposta ao questionamento (Prodex Construtora e Comercial Ltda.) (atualizado em
26/10/2011)
   
   Número: 011/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Centro
Municipal de Educação Infantil “Renato Jensen” no Residencial Deputado José Zavaglia, no
Município de São Carlos
   Data abertura: 28/10/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 377 KB)
   Resposta ao questionamento (RCE Engenharia) (atualizado em 26/10/2011)
   
   Número: 010/2011
   Objeto: Registro de preços para a execução de serviços de  recapeamento asfáltico;
pavimentação; redes de drenagem; redes de abastecimento de água; redes de esgotamento
sanitário; serviços de proteção ao meio ambiente e obras/serviços complementares em vias
públicas do Município
   Data abertura: 20/10/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 295KB)
   Ata de reunião da comissão permanente de licitações (atualizado em 18/10/2011)
   Anulação de licitação (atualizado em 18/10/2011)
   
   Número: 009/2011
   Objeto: Registro de preços para a execução de serviços de recuperação de pavimentação
asfáltica com reparos localizados (tapa buraco), fornecimento de mão-de-obra, veículos e
equipamentos para a manutenção das vias urbanas e rurais do município de São Carlos
.
   Data abertura: 13/10/2011
   Cadastro de empresa e downlad edital
   Resposta ao questionamento (SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
TÉCNICOS LTDA.) (atualizado em 10/10/2011)
   Comunicado de Suspensão
   
   Número: 008/2011
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   Objeto: Alienação de área pública, constituída de parte da Fazenda Rancho Alegre,
localizada nos altos do bairro Parque Santa Felícia Jardim no Município de São Carlos, com
uma área de 50.000 metros quadrados, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Carlos sob o nº 117.210, destinada ao uso e atividades compatíveis com o
uso residencial
   Data abertura: 02/09/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 128KB)

  

    

  

   Número: 007/2011
   Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de
publicidade institucional, compreendendo o estudo, a concepção e a execução de campanhas
e peças publicitárias, o desenvolvimento e execução de ações promocionais, desenvolvimento
e elaboração de pesquisas de mercado e 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, em todos os
assuntos e temas de competência da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos
   Data abertura: 12/09/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 237KB)
   Resposta ao questionamento (Babenko Propaganda Ltda.) (atualizado em 24/08/2011)
   Resposta ao questionamento (Babenko Propaganda Ltda.) (atualizado em 08/09/2011)
   Comunicado (atualizado em 26/10/2011)
   Abertura do certame (atualizado em 24/11/2011)
   
   Número: 006/2011
   Objeto: Alienação de área pública, constituída de parte da Fazenda Rancho Alegre,
localizada nos altos do bairro Parque Santa Felícia Jardim no Município de São Carlos, com
uma área de 50.000 metros quadrados, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Carlos sob o nº 117.210, destinada ao uso e atividades compatíveis com o
uso residencial
   Data abertura: 29/07/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 128KB)

  

    

  

   Número: 005/2011
   Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de execução,
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manutenção e conservação de reflorestamentos em áreas no Município de São Carlos
   Data abertura: 17/08/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 190KB)
   Resposta ao questionamento (Florestana Paisagismo Construções e Serviços Ltda.) (atualiz
ado em 15/07/2011)
   Ata de sessão de julgamento da documentação de habilitação (atualizado em 27/07/2011)
   interpôs recurso (CORPOTEC &ndash; Construtora e Empreendimentos Imobiliários Ltda) (
atualizado em 29/07/2011)
   Abertura dos envelopes de propostas de preços do certame (atualizado em 12/08/2011)
   interpôs recurso (ALFALIX AMBIENTAL LTDA.) (atualizado em 10/10/2011)
   
   Número: 004/2011
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de reforma, recuperação,
manutenção e conservação de unidades escolares e da sede da Secretaria Municipal de
Educação no Município de São Carlos
   Data abertura: 28/06/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 220KB)

  

    

  

   Número: 003/2011
   Objeto: Alienação de área pública, constituída de parte da Fazenda Rancho Alegre,
localizada nos altos do bairro Parque Santa Felícia Jardim no Município de São Carlos, com
uma área de 50.000 metros quadrados, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Carlos sob o nº 117.210, destinada ao uso e atividades compatíveis com o
uso residencial
   Data abertura: 21/06/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 127KB)

  

    

  

   Número: 002/2011
   Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vídeo
monitoramento, com fornecimento de software, hardware, equipamentos, materiais, sistemas e
mão de obra, para o gerenciamento e armazenamento de imagens de vias e estabelecimentos
públicos no Município de São Carlos
   Data abertura: 25/07/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 290KB)
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   Resposta ao questionamento (SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.) (atuali
zado em 11/05/2011)
   Resposta ao questionamento (POWER SYSTEMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e
ENGEBRAS S/A &ndash; INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, e
eSPLICE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ) (atualizado em 16/05/2011)
   Anexo VII - Termo de Referência) (atualizado em 16/05/2011)
   Abertura do certame (atualizado em 16/05/2011)
   Resposta ao questionamento (ENGEBRAS S/A &ndash; INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA)
   Resposta ao questionamento (TELEFÔNICA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO BRASIL
LTDA.)
   Abertura dos envelopes de propostas de preços do certame (atualizado em 22/07/2011)
   
   Número: 001/2011
   Objeto: Alienação de área pública, constituída de parte da Fazenda Rancho Alegre,
localizada nos altos do bairro Parque Santa Felícia Jardim no Município de São Carlos, com
uma área de 50.000 metros quadrados, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São Carlos sob o nº 117.210, destinada ao uso e atividades compatíveis com o
uso residencial
   Data abertura: 18/05/2011
   Download Edital (arquivo pdf - 127KB)
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