
Convite 2011 - Pró-Memória

  Número: 009/2011
  Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de mobiliários em madeira
maciça e MDF com vidro temperado incolor, para exposição japonesa
  Data abertura: 19/12/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 91,8 KB)
  Anexo VI:
  Expo_Japao_Exec_01 PR-001
  Expo_Japao_Exec_01 PR-002
  Expo_Japao_Exec_01 PR-003
  Expo_Japao_Exec_01 PR-004
  Expo_Japao_Exec_01 PR-005

   

  Número: 008/2011
  Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de mobiliários em madeira
maciça e MDF com vidro temperado incolor, para exposição japonesa
  Data abertura: 06/12/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 91,5 KB)
  Anexo VI:
  Expo_Japao_Exec_01 PR-001
  Expo_Japao_Exec_01 PR-002
  Expo_Japao_Exec_01 PR-003
  Expo_Japao_Exec_01 PR-004
  Expo_Japao_Exec_01 PR-005

   

  Número: 007/2011
  Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços gráficos para impressão da
revista “A Guerra de Canudos em Quadrinhos” em comemoração a Semana Euclidiana de
2011
  Data abertura: 25/11/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 65 KB)
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  Número: 006/2011
  Objeto: contratação de empresa especializada em serviços gráficos para impressão da
revista “A Guerra de Canudos em Quadrinhos” em comemoração a Semana Euclidiana de
2011
  Data abertura: 16/11/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 68,4 KB)

   

  Número: 005/2011
  Objeto: Contratação de empresa especializada para impressão de 1.000 unidades do
Caderno de Pesquisa previsto no projeto “Valorização da Cultura Nipo-Brasileira na Cidade –
Sua História e Tradições
  Data abertura: 09/09/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 66,7 KB)
  Resposta ao questionamento (atualizado em 01/09/2011)
  Ata de sessão de abertura dos envelopes (atualizado em 14/09/2011)
  Ata de reunião de julgamento da comissão de licitações (atualizado em 15/09/2011)
  Homologação e adjudicação (atualizado em 15/09/2011)
  
  Número: 004/2011
  Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pintura com
fornecimento de material e mão de obra no edifício da Estação Cultura – antiga estação
ferroviária, no município de São Carlos-SP
  Data abertura: 08/09/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 425 KB) (atualizado em 25/08/2011)
  Ata de sessão de abertura dos envelopes (atualizado em 14/09/2011)
  Ata de sessão de análise da documentação de habilitação das empresas (atualizado em
15/09/2011)
  Notificação abertura dos envelopes (atualizado em 23/09/2011)
  Ata de sessão de abertura dos envelopes (atualizado em 30/09/2011)
  
  Número: 003/2011
  Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pintura com
fornecimento de material e mão de obra no edifício da Estação Cultura – antiga estação
ferroviária, no município de São Carlos-SP
  Data abertura: 25/08/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 421 KB) (atualizado em 17/08/2011)
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  Número: 002/2011
  Objeto: Contratação de empresa produtora de audiovisual que ficará responsável pela
produção, assistência de produção, operação técnica, edição e finalização de vídeo
documentário, com duração entre 25 – 30 minutos, sobre a história e tradição da Associação
Nipo Brasileira de São Carlos e a sua importância para a comunidade japonesa local.
  Data abertura: 03/03/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 73,1 KB)

   

  Número: 001/2011
  Objeto: Contratação de empresa produtora de audiovisual que ficará responsável pela
produção, assistência de produção, operação técnica, edição e finalização de vídeo
documentário, com duração entre 25 – 30 minutos, sobre a história e tradição da Associação
Nipo Brasileira de São Carlos e a sua importância para a comunidade japonesa local, tudo de
acordo com projeto que visa valorizar a cultura nipo-brasileira na cidade. 
  Data abertura: 21/02/2011
  Download Edital (arquivo pdf - 73,6 KB)
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