
Convite 2010 - Prefeitura

   Número: 040/2010
   Objeto: contratação de empresa especializada de engenharia para execução de
terraplenagem de terreno e serviços diversos para implantação de escola no Bairro Cidade
Aracy, no Município de São Carlos
   Data abertura: 03/11/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 200 KB) 
   
   Número: 039/2010
   Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução de
terraplenagem de terreno e serviços diversos para implantação de escola no Bairro Cidade
Aracy, no Município de São Carlos
   Data abertura: 20/10/2010 (atualizado em 06/10/2010)
   Download Edital (arquivo pdf - 200 KB) 
   Comunicado - entrega das propostas e abertura do certame (atualizado em 06/10/2010)
   
   Número: 038/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de redes de drenagem nas
Avenidas São Carlos e Trabalhador Sãocarlense no Município de São Carlos
   Data abertura: 01/10/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 210 KB) 

  

    

  

   Número: 037/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de redes de drenagem nas
Avenidas São Carlos e Trabalhador Sãocarlense no Município de São Carlos
   Data abertura: 22/09/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 210 KB) 

  

    

  

   Número: 036/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma parcial e
adaptação de espaço escolar para portadores de necessidades especiais (P.N.E.) na CEMEI
Carmelita Rocha Ramalho no Município de São Carlos
   Data abertura: 30/09/2010
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   Download Edital (arquivo pdf - 206 KB) 
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços do certame (atualizado em 2
9/09/2010)
   
   Número: 035/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma parcial e
adaptação de espaço escolar para portadores de necessidades especiais (P.N.E.) na CEMEI
Carmelita Rocha Ramalho no Município de São Carlos
   Data abertura: 27/08/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 207 KB) 

  

    

  

   Número: 034/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na construção de sarjetões,
no Município de São Carlos
   Data abertura: 17/08/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 151 KB) 

  

    

  

   Número: 033/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na construção de sarjetões,
no Município de São Carlos
   Data abertura: 06/08/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 153 KB) 

  

    

  

   Número: 032/2010
   Objeto: Contratação de empresa para execução do isolamento total (fechamento) da área
interditada da antiga entulheira localizada na Avenida Arnoldo Almeida Pires, no Município de
São Carlos
   Data abertura: 12/07/2010
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   Download Edital (arquivo pdf - 156 KB) 

  

    

  

   Número: 031/2010
   Objeto: Contratação de empresa para execução do isolamento total (fechamento) da área
interditada da antiga entulheira localizada na Avenida Arnoldo Almeida Pires, no Município de
São Carlos
   Data abertura: 12/07/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 161 KB) 

  

    

  

   Número: 030/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma na Escola
Municipal de Educação Básica “Profa. Dalila Galli” visando à adequação de espaços às normas
técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
   Data abertura: 19/07/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 221 KB) 
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços do certame (atualizado em 1
6/07/2010)

  

    

  

   Número: 029/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da de reforma no Centro
Municipal de Educação Infantil “Prof. Vicente de Paulo Rocha Keppe” visando à adequação de
espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida
   Data abertura: 05/07/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 222 KB) 
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   Número: 028/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma na
Escola Municipal de Educação Básica “Dr. Antonio Stella Moruzzi”, visando à adequação de
espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida
   Data abertura: 12/07/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 222 KB) 
   Comunicado (21/07/2010)
   Comunicado - prorrogação da data limite para entrega das propostas e abertura do certame
(atualizado em 28/06/2010)

  

    

  

   Número: 027/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma no
Centro Municipal de Educação Infantil “Cônego Manoel Tobias” visando à adequação de
espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida
   Data abertura: 05/07/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 220 KB) 

  

    

  

   Número: 026/2010
   Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução da obra da
Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Santa Felícia – 1ª etapa – terraplanagem, no
Município de São Carlos
   Data abertura: 23/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 248 KB) 
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   Número: 025/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma dos vestiários e
túneis de acesso à quadra do Ginásio Municipal de Esportes “Milton Oláio Filho”, no Município
de São Carlos
   Data abertura: 24/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 202 KB) 

  

    

  

   Número: 024/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma na Escola
Municipal de Educação Básica “Profa. Dalila Galli” visando à adequação de espaços às normas
técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida
   Data abertura: 24/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 215 KB) 

  

    

  

   Número: 023/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da de reforma no Centro
Municipal de Educação Infantil “Prof. Vicente de Paulo Rocha Keppe” visando à adequação de
espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida
   Data abertura: 24/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 217 KB) 

  

    

  

   Número: 022/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma na
Escola Municipal de Educação Básica “Dr. Antonio Stella Moruzzi”, visando à adequação de
espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
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mobilidade reduzida
   Data abertura: 24/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 220 KB) 

  

    

  

   Número: 021/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de reforma no
Centro Municipal de Educação Infantil “Cônego Manoel Tobias” visando à adequação de
espaços às normas técnicas de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida
   Data abertura: 23/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 215 KB) 

  

    

  

   Número: 020/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de entrada de
energia elétrica para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Prado, no Município de São
Carlos
   Data abertura: 18/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 257 KB) 
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços do certame (atualizado em 2
5/06/2010)

  

    

  

   Número: 019/2010
   Objeto: Contratação de empresa para aquisição de armários e gabinetes para instalação na
Unidade de Pronto Atendimento da Vila Prado, no Município de São Carlos
   Data abertura: 18/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 138 KB) 
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   Número: 018/2010
   Objeto: Contratação de empresa especializada de engenharia para execução da obra da
Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Santa Felícia – 1ª etapa – terraplanagem, no
Município de São Carlos
   Data abertura: 15/06/20100
   Download Edital (arquivo pdf - 248 KB) 

  

    

  

   Número: 017/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de reforma dos vestiários e
túneis de acesso à quadra do Ginásio Municipal de Esportes “Milton Oláio Filho”, no Município
de São Carlos
   Data abertura: 15/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 203 KB) 

  

    

  

   Número: 016/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de entrada de
energia elétrica para a Unidade de Pronto Atendimento da Vila Prado, no Município de São
Carlos
   Data abertura: 09/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 257 KB) 

  

    

  

   Número: 015/2010
   Objeto: Contratação de empresa para aquisição de armários e gabinetes para instalação na
Unidade de Pronto Atendimento da Vila Prado, no Município de São Carlos

 7 / 12

images/stories/licitacoes2010/Convite 018.2010 _terraplanagem_UPA_Sta_Felicia_.pdf
images/stories/licitacoes2010/Convite 017.2010 _vestiario_Milton_Olaio_.pdf
images/stories/licitacoes2010/Convite 016.2010 _Elétrica_UPA_Vila_Prado_.pdf


Convite 2010 - Prefeitura

   Data abertura: 09/06/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 147 KB) 

  

    

  

   Número: 014/2010
   Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições aos participantes da VIII
Olimpíadas Serviços Comunitários em Saúde Mental a ser realizada no Município de São
Carlos
   Data abertura: 06/05/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 127 KB) 
   Resposta ao questionamento (Supremo Restaurante e Buffet Ltda ME) (atualizado em 30/0
4/2010)
   Resposta ao questionamento (Supremo Restaurante e Buffet Ltda ME) (atualizado em 06/0
5/2010)
   
   Número: 013/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de ossuário no Cemitério
Nossa Senhora do Carmo, no Município de São Carlos
   Data abertura: 04/05/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 192 KB)

  

    

  

   Número: 012/2010
   Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de refeições aos participantes da VIII
Olimpíadas Serviços Comunitários em Saúde Mental a ser realizada no Município de São
Carlos
   Data abertura: 28/04/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 131 KB)

  

    

  

   Número: 011/2010
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   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reconstrução de gabiões no Córrego
do Gregório, no Município de São Carlos
   Data abertura: 27/04/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 188 KB)

  

    

  

   Número: 010/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a reconstrução de gabiões no Córrego
do Gregório, no Município de São Carlos
   Data abertura: 13/04/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 188 KB)
   
   Número: 009/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de ossuário no Cemitério
Nossa Senhora do Carmo, no Município de São Carlos
   Data abertura: 23/04/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 187 KB) 
   Comunicado - suspensão por tempo indeterminado (atualizado em 05/04/2010)
   Comunicado (FRAGALLI ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME) (atualizado em 09/04/2010)
   Resposta ao questionamento (FRAGALLI ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME) (atualizado em 
09/04/2010)

  

    

  

   Número: 008/2010
   Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos especializados em
manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva, de forma contínua, para as
motocicletas da frota da Prefeitura Municipal de São Carlos, incluindo ainda o fornecimento de
peças e acessórios de reposição
   Data abertura: 16/03/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 178 KB)
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   Número: 007/2010
   Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos especializados em
manutenção elétrica preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos da frota da
Secretaria Municipal de Saúde
   Data abertura: 15/03/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 170 KB)
   Comunicado - interpôs recurso (AUTO ELÉTRICO NOSSA CASA LTDA - ME.) (atualizado
em 18/03/2010)
   Comunicado - abertura dos envelopes (atualizado em 07/04/10)

  

    

  

   Número: 006/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção do pavimento rígido em
plataforma de embarque no ponto de ônibus localizado na Avenida São Carlos, no Município
de São Carlos
   Data abertura: 22/03/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 187 KB)
   Comunicado - abertura dos envelopes de propostas de preços do certame (atualizado em 1
9/03/2010)

  

    

  

   Número: 005/2010
   Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos especializados em
manutenção mecânica e elétrica preventiva e corretiva, de forma contínua, para as
motocicletas da frota da Prefeitura Municipal de São Carlos, incluindo ainda o fornecimento de
peças e acessórios de reposição
   Data abertura: 03/03/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 178 KB)

  

    

  

   Número: 004/2010
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   Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos especializados em
manutenção elétrica preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos da frota da
Secretaria Municipal de Saúde, incluindo ainda o fornecimento de peças e acessórios de
reposição
   Data abertura: 02/03/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 175 KB)

  

    

  

   Número: 003/2010
   Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção do pavimento rígido em
plataforma de embarque no ponto de ônibus localizado na Avenida São Carlos, no Município
de São Carlos
   Data abertura: 02/03/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 196 KB)

  

    

  

   Número: 002/2010
   Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos especializados em
manutenção elétrica preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos leves,
máquinas e equipamentos, e veículos pesados da frota da Prefeitura Municipal de São Carlos
   Data abertura: 01/02/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 212 KB)
   Comunicado (atualizado em 20/01/2010)
   Resposta ao questionamento Convite 002/2010 (Auto Elétrico Casa Vermelha) (atualizado
em 27/01/2
010)

  

    

  

   Número: 001/2010
   Objeto: Contratação de empresa para a execução de serviços técnicos especializados em
manutenção elétrica preventiva e corretiva, de forma contínua, para os veículos leves,
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máquinas e equipamentos, e veículos pesados da frota da Prefeitura Municipal de São Carlos
   Data abertura: 15/01/2010
   Download Edital (arquivo pdf - 275 KB) 
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