Data de abertura

Processo

Modalidade

Status

13/12/2019

11.855/2019

Registro de Preços

Aberto

Objeto
REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE KIT MATER
serem fornecidas à Secretaria Municipal de Educação, do Município de Cajamar, com
entrega PONTO A PONTO nas Unidades Escolares, destinado para todos os alunos da Rede
Municipal de Ensino de Cajamar, conforme especificações constantes do Edital.

13/12/2019

11.955/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de 750 (setecentos e cinquenta)
Kit’s Maternidade, objetivando realizar ações da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social para proporcionar qualidade de vida à mãe e ao bebê, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.

17/12/2019

7705/19

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para construção civil, com experiência em finalização de
obras para dar andamento à obra do Centro Dia do Idoso, conforme Termo de Referência,
Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico Financeiro e Memorial de Descritivo.

Aberto

Registro de preços para aquisição diversos medicamentos para distribuição gratuita
nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades Básicas de Saúde da Família, Unidade de
Pronto Atendimento e também, para atendimento de Processos Judiciais, conforme termo de
referência.

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de bebeteca a serem fornecidas à
Secretaria Municipal de Educação, do Município de Cajamar, destinada para 120 salas de
aulas com crianças de 01 a 03 anos de idade, sendo 01 kit bebeteca para cada sala de
aula, conforme especificações constantes do Edital.

Aberto

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de medicina e
engenharia do trabalho para atender as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho,
NR7, NR9, bem como elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho
– LTCAT, com ênfase nas NR15 e NR16, elaboração do Perfil Profissiográfico
Previdenciário-PPP e atendimento aos afastamentos dispostos nas Leis Complementares 64/05
e 168/18, Decretos 6011/2019 e 4793/2013, conforme exigências, quantidades e demais
especificações contidas no presente edital e seus anexos.

10/12/2019

09/12/2019

02/12/2019

11.794/19

11.855/2019

8.558/2019

Registro de Preços

Registro de Preços

Pregão

28/11/2019

7.725/19

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de
alimentos, tais como lanches e kits lanches para atendimento em atividades socioeducativas
realizadas como os usuários dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e
reuniões de trabalhos

16/12/2019

12.186/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para o fornecimento, implantação e manutenção de MOBILIÁRIOS
METÁLICOS (mobiliário urbano) a serem instalados em paradas de ônibus localizados no
nosso Município, conforme Projeto Básico, Memorial Descrito e Planilha Orçamentária.

25/11/2019

12.054/2019

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada no serviço de locação, instalação e
manutenção elétricas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
iluminação e som e instalação, produção e montagem de efeitos, adereços e elementos
cenográficos alusivos a festividades natalinas, (conforme especificações constantes do
Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II).

27/11/2019

11.980/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição de Cesta Básica, conforme
especificações constantes do termo de referência

28/11/2019

12.652/2019

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para execução de serviços gráficos de Impressão de capa e
contracapa, guias de informação, guias para pagamento em cota única e cotas parceladas
utilizando código de barras padrão FEBRABAN, do IPTU – Imposto Predial e Territorial
Urbano de 2020, a partir de informações transmitidas via correio eletrônico, bem como a
montagem completa do carnê com capa e contracapa, conforme termo de referência que
integra este Edital como Anexo II.

27/11/2019

1.753/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para aquisição de diversos itens de material odontológico, conforme
especificação do edital

26/11/2019

11.708/2019

Pregão

Aberto

Registro de preços para contratação de empresa para fretamento de transporte
rodoviário intermunicipal e interestadual para participantes dos programas sociais,
esportivos e acadêmicos desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Cajamar, pelo período
de 12 meses.

26/11/2019

11.045/2019

Pregão

Aberto

Aquisição de gêneros alimentícios de natal – Kits de Natal, conforme
especificações do edital.

25/11/2019

9.061/2019

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada para o desenvolvimento do evento literário
“Cajamar e suas histórias, sobre os montes do saber” conforme especificações do
edital.

21/11/2019

10746/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de preços para aquisição de kits coletivos e individuais de higiene bucal para
uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, conforme termo de referência que integra este
Edital como Anexo II.

21/11/2019

9.550/2018

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para fornecimento de Kits Lanches para atletas em disputa de
jogos, competições, festivas e eventos em conformidade com todas exigências contida no
anexo II do Edital

Aberto

Contratação de empresa de engenharia para execução de tubulações em concreto armado;
poços de visita; boca de lobos - dupla; guias pré-moldadas de concreto e sarjetas
inclusive execução de passeio (calçada) pública, conforme projeto básico, memorial
descritivo e planilha de preços.

13/11/2019

7.572/2019

Tomada de Preços

04/11/2019

22/11/2019

7.972/2019

10.953/2019

Pregão

Chamamento Público

Aberto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AP
GUARDA, RESGATE, ASSISTÊNCIA MÉDICA VETERINÁRIA, TRANSPORTE E POSSÍVEL S
ANIMAIS EM ABANDONO OU EM ESTADO DE SOLTURA na rodovia Anhanguera, vias públic
município de Cajamar, bem como apreensão de animais de produção de criatórios
situados em áreas urbanizadas do município, conforme exigências, quantidades e demais
especificações contidas no presente edital e seus anexos.

Suspenso

Seleção pública de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, previamente
qualificada como Organização Social, pelo Poder Executivo do Município de Cajamar, nos
termos da Lei Municipal 1.186/2005, através de CHAMAMENTO PÚBLICO, tipo MELHOR PRO
- TÉCNICA E PREÇO para celebração de CONTRATO DE GESTÃO visando o GERENCIAMEN
OPERACIONALIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE,
HOSPITAL MUNICIPAL ENFERMEIRO ANTÔNIO POLICARPO DE OLIVEIRA – HMEAPO DE
modo a assegurar assistência universal e gratuita à população atendida, cons...

13/12/2019

9.843/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em consultoria energética para recebimento do
ativo de iluminação pública da distribuidora de energia elétrica, com serviços de
gestão completa e execução do Sistema de Iluminação Pública do Município com
fornecimento de mão-de-obra e materiais, assessoria, auditoria, implantação de um canal
permanente de relação com os contribuintes, ampliação e telegestão, conforme Projeto
Básico.

30/10/2019

9.116/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preço para eventual aquisição de mobiliário escolar, conforme
especificações constantes deste edital.

22/10/2019

7.935/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para aquisição de Estabilizador, Nobreak, Roteador, Switch, Memoria,
Projetor, Tela de Projeção, Cabos, Memorias e periféricos para atender as Secretarias
do Município de Cajamar.

01/01/0001

7.773/2019

Pregão

Suspenso

Contratação de empresa para fornecimento de Colete Balístico, conforme termo de
referência que integra este Edital como Anexo II.

05/11/2019

7.734/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza predial em
ambiente escolar, conforme especificações do edital.

30/09/2019

4788/2019

Convite

Aberto

Contratação de empresa para execução de piso em concreto para implantação de
equipamentos de Academia ao Ar Livre nos seguintes locais: Praça da Bíblia – Distrito
do Polvilho e Praça Anna Maria Aró – Distrito de Jordanesia.

30/09/2019

7.925/2019

Pregão

Aberto

Contratação de empresa para fornecimento de Estante de aço, (conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II).

03/10/2019

9.217/2019

Pregão

Aberto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de LOCAÇÃO DE ÁREA
FECHADA TIPO SÍTIO, CHÁCARA OU ESTÂNCIA, com meio ambiente preservado e atuação
contexto ecologicamente correto, com práticas em recreação lúdica e educação
voltada às ciências ambientais e biológicos, no intuito do atendimento à visitação
por parte dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cajamar, conforme exigências,
quantidades e demais especificações contidas no presente edital e seus anexos

29/10/2019

8.781/2019

Chamamento Público

Aberto

CONCURSO PUBLICO - Concurso para criação de logotipos ou logomarcas da Prefeitura
Municipal de Cajamar para vinculação institucional das marcas do Governo e Gestão
Municipal.

27/09/2019

3.686/2019

Registro de Preços

Revogada

Registro de preços para aquisição de microcomputadores, Notebooks, Dispositivos Móveis
Portáteis – Tablet 4G, Fragmentadoras de papel e HD Externo para atender as Secretarias
da Prefeitura do Município de Cajamar

26/09/2019

7.248/2019

Registro de Preços

Suspenso

Registro de preços para Eventual e Futura Aquisição de insumos para controle
Glicêmico, para uso em todas as unidades da Saúde do Município, (conforme
especificações constantes d Termo de Referência que integra o Edital como Anexo II).

Aberto

Contratação de empresa para fornecimento de sistema educacional pedagógico de ensino,
com material para alunos e professores da Creche, Educação Infantil de 2, 3, 4 e 5 anos,
alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I e alunos do 6º a 9º ano do Ensino
Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos, além de sistema de avaliação digital,
portal com tecnologia educacional, assessoria editorial e pedagógica, conforme Termo de
Referência – Anexo II, que faz parte integrante deste memorial.

31/10/2019

8.192/2019

Concorrência

24/09/2019

8.020/2019

Pregão

Suspenso

Contratação de empresa para aquisição de licença de uso permanente com fornecimento
de pacotes de instalação e transferência da propriedade intelectual de sistema de
Gestão Escolar web e Portal da Educação, incluindo treinamento, implantação e suporte
técnico, conforme exigências, quantidades e demais especificações contidas no presente
edital e seus anexos.

19/10/2019

8.212/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para o fornecimento, implantação e manutenção de MOBILIÁRIOS
METÁLICOS (mobiliário urbano) a serem instalados em paradas de ônibus localizados no
nosso Município, conforme Projeto Básico, Memorial Descrito e Planilha Orçamentária.

27/09/2019

9.121/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preços para Eventual e Futura aquisição de Medicamentos para distribuição
gratuita nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades Básicas de Saúde da Familiar, Unidade
de Pronto Atendimento e também para atendimento de Processos Judiciais, (conforme
especificações constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo
II).

03/10/2019

5.996/2019

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Materiais Esportivos e
Premiações, (conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra
este Edital como Anexo II).

16/09/2019

11/09/2019

9.240/2019

7.961/2019

Registro de Preços

Registro de Preços

Aberto

Registro de Preços para Locação de Som, Iluminação, Sky Walker, Portal de Entrada,
Box truss, Palco, Praticável, Barricadas, Grades de Contenção, Fechamento em Zinco,
Container Bilheteria, Tendas, Galpão, Camarim, Arquibancada, Painel de Led, Telão,
Gerador, Decoração Lycra Tensionada, Trio Elétrico, Carro De Som e Torre de
Iluminação, para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da
Prefeitura Municipal de Cajamar, (conforme especificações constantes do Termo de
Referência que integra este Edital como Anexo II).

Aberto

Registro de preços visando a contratação de empresa especializada no fornecimento de
materiais rochosos para serem utilizados na manutenção de ruas e estradas sem
pavimentação no município e também são utilizados para confecção e manutenção de
sarjetas, guias, sarjetões e passeios públicos

29/11/2019

8.679/2019

Pregão

Aberto

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços de para execução de
revitalização de praças e parques públicos existentes no município de Cajamar,
compreendendo serviços simples de demolições, remoções, movimentos de terra,
fundações, estrutura, alvenaria, pisos, pinturas, hidráulicas, drenagens, instalações
elétricas, jardinagens e equipamentos poliesportivos, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra o Anexo II deste Edital.

26/09/2019

8.825/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para infraestrutura urbana de
pavimentação e drenagem do bairro São Benedito, conforme Projeto Básico, Memorial
Descrito e Planilha Orçamentária

19/09/2019

7.527/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para execução das obras de revitalização urbana de
jordanésia, conforme Projeto Básico, Memorial Descrito e Planilha Orçamentária.

23/09/2019

8.510/19

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa para implantação e execução da obra de reconstrução do
plano de terreno inclinado, garantindo a estabilidade do aterro, incluindo também a
infraestrutura urbana, pavimentação e drenagem, conforme Projeto Básico, Memorial
Descrito e Planilha Orçamentária.

29/08/2019

7.819/2019

Pregão

Aberto

Registro de preços de materiais para sinalização, controle e monitoramento de
trânsito, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra o
Anexo II deste Edital

Aberto

Contratação de empresa para execução das obras de implantação e/ou modernização de
infraestrutura esportiva do Ginásio de Esportes “Antônio Carlos Tramassi”, sito na
Rua Creusa Ferreira de Lima Souza Araujo, nº 120 – Distrito do Polvilho – Município
de Cajamar/SP

20/09/2019

2.856/2019

Tomada de Preços

22/08/2019

7.523/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada em locação e manutenção de sistema de
segurança eletrônica incluindo pontos de vídeo monitoramento eletrônico (câmeras
speed dome, câmeras fixas, ponto de coleta, totens de segurança, rede de fibra ótica e
rede wireless) em diversos pontos do município, montagem completa da sala de vídeo
monitoramento, sistema gestor de segurança e sistema de análise e inteligência,
conforme projeto deste termo de referência, incluindo a manutenção preventiva e
corretiva de todo o sistema ofertado.

21/08/2019

7.445/2019

Pregão

Encerrada

Registro de preços para eventual contratação de serviços de locação de 01 veículo
(carreta) para unidade móvel de atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

20/08/2019

7.859/2019

Pregão

Aberto

Registro de preços para eventual e futura aquisição Cesta Básica do Tipo 1, conforme
Edital.

04/09/2019

6.581/2019

Concorrência

Aberto

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e
conservação de praças (Lote 1); operação de sistema de eco-pontos de resíduos;
capina mecanizada de vias públicas; capinas manual de vias; varrição mecanizada de vias
públicas; raspagem/limpeza de vias; fornecimento de equipe padrão; roçada mecanizada;
roçada manual (Lote 2) e caição de meio-fio (Lote 3).

14/08/2019

1.657/2019

Pregão

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de cloro, clarificante/floculante e
algicida para manutenção das piscinas do Conjunto Aquático, conforme Edital

Aberto

Registro de preços para contratação de empresa especializada para serviços de LOTE 01:
Recuperação de Vias Públicas não Pavimentadas e LOTE 02: Manutenção de encostas,
córregos e rios, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra
o Anexo II deste Edital.

Aberto

Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como
Organização Social no âmbito do Município de Cajamar, para celebração de Contrato de
Gestão, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de educação, na ESCOLA MUNICIPAL – SEM DENOMINAÇÃO, situada à Rua dos
Jatobás, nº 751, Portal dos Ipês, Polvilho, Cajamar - SP, conforme definido neste
Edital e seus Anexos, que são parte integrante e indissociável deste instrumento

Aberto

Seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como
Organização Social no âmbito do Município de Cajamar, para celebração de Contrato de
Gestão, objetivando o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e
serviços de educação, na ESCOLA MUNICIPAL “PORTAL DOS IPÊS III”, situada à Rua
Narciso, nº 342, Portal dos Ipês, Polvilho, Cajamar - SP, conforme definido neste Edital
e seus Anexos, que são parte integrante e indissociável deste instrumento.

Encerrada

Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada no fornecimento e
aplicação de massa asfáltica – CBUQ, para recuperação de pavimento asfáltico Tapa Buraco em diversas ruas do Município de Cajamar, conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra o Anexo I deste Edital.

29/08/2019

03/09/2019

30/08/2019

07/08/2019

7.818/2019

7.851/19

7850/19

7819/2019

Concorrência

Chamamento Público

Chamamento Público

Registro de Preços

08/08/2019

827/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de
Modernização e Gestão Pública, visando atender às áreas de Orçamento – Programa,
Execução Orçamentária, Contabilidade Pública e Tesouraria; IPTU, ITBI – Outras
Receitas, Contribuição de Melhoria e Dívida Ativa; ISS – Taxas e Dívida Ativa; IPTU,
ITBI WEB – (emissão de 2ª vias de carnês e certidões de débitos); ISS WEB (emissão
de 2ª vias de carnês e certidões de débitos e alvarás); Administração de Pessoal;
Portal do Servidor; Patrimônio; Protocolo; Almoxarifado (4 Unidades);...

31/07/2019

7.461/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de mochilas escolares, que
compreende a embalagem, o transporte e a entrega ponto a ponto, (conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II).

Encerrada

Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa Especializada na Área de
Engenharia e/ou Arquitetura; para Prestação de Serviços Técnicos de Elaboração de
Projetos Básicos e Executivos; pelo período de 01 (um) ano; para as diversas Secretarias
Municipais desta Prefeitura.

23/08/2019

6.597/2019

Concorrência

12/07/2019

7.000/2019

Registro de Preços

Revogada

Registro de preços para locação e operação de máquinas pesadas, visando à
manutenção e conservação de vias e áreas públicas, serviços de terraplenagem e
demais serviços correlatos, conforme especificações constantes do Termo de Referência
que integra o Anexo I deste Edital.

11/07/2019

6.631/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Kit de uniformes escolares, que
compreende a embalagem, o transporte e a entrega ponto a ponto, (conforme especificações
constantes do Termo de Referência que integra este Edital como Anexo II).

18/07/2019

6.650/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para execução de serviços de reformas diversas, ampliações e
manutenções preventivas e corretivas de instalações prediais em unidades da Prefeitura
Municipal de Cajamar.

02/07/2019

2.317/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços visando a Eventual e Futura Contratação dos Serviços de
Esterilização (Castração) de Animais de Pequeno Porte (Cães e Gatos de ambos os
sexos); com o fornecimento de Materiais e Equipamentos (conforme especificações
constantes do Termo de Referência do Edital.

01/07/2019

2.977/2018

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Dieta Enteral, Suplemento e
Nutrição em pó

28/06/2019

1.268/2019

Registro de Preços

Suspenso

Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Materiais de Escritório

19/06/2019

1.464/2019

Registro de Preços

Suspenso

Registro de preços de medicamentos utilizados e distribuídos na Rede Municipal de
Saúde, inclusive medicamento(s) objeto(s) de mandado(s) judicial(ais).

23/04/2019

4.454/18

Pregão

Encerrada

Aquisição de equipamentos para implantação de 02 Academias ao Ar Livre, conforme
Convenio nº 69/2018 – Processo SELJ nº 0498/2018, firmado entre A Prefeitura de
Cajamar e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo

16/04/2019

116/2018

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recebimento e
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos, domiciliares,
comerciais e públicos oriundos da coleta regular do Município de Cajamar, através de
Aterro Sanitário classe II A, devidamente Licenciado pela CETESB.

16/04/2019

3057/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de água mineral

04/04/2019

2.495/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços de ovos de páscoa (chocolate), que serão distribuídos aos alunos da
Rede Municipal de Ensino e ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da
Proteção Social Básica, bem como Proteção Social Especial de Média Complexidade.

29/03/2019

1708/2019

Registro de Preços

Suspenso

Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de Empresa Especializada em
Locação e Operação de Máquinas Pesadas, para Prestação de Serviços de Manutenção
e Conservação de Vias e Áreas Públicas, bem como atender à Coordenadoria Municipal de
Proteção e Defesa Civil (em eventos imprevisíveis; ou previsíveis, mas de difícil
quantificação).

28/03/2019

11391/2018

Registro de Preços

Revogada

Registro de preços para eventual e futura aquisição de cesta básica do tipo I,
conforme Edital

26/03/2019

1267/2019

Pregão

Encerrada

Registro de preço para eventual contratação de empresa para a prestação de serviços
de confecção de impressos gráficos, para atender as necessidades de diversos projetos
culturais, esportivos, educacionais, administrativos, entre outros conforme edital

21/03/2019

863/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e
manutenção de logradouros públicos e áreas verdes no perímetro urbano, compreendendo
os serviços de capinagem, roçagem manual e mecanizada, varrição de espaços públicos
e caiação de meio fio, conforme edital

18/03/2019

230/2019

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços para eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com aplicação de peças e/ou acessórios originais ou genuínos, em veículos
da frota Municipal.

12/03/2019

1965/2019

Pregão

Encerrada

Contratação de empresa para realização de transporte para estudantes de Nível
Técnico, Tecnólogo e Universitário, conforme edital

27/02/2019

10546/18

Chamamento Público

Suspenso

credenciamento de instituições financeiras para recolhimento de tributos, em padrão
FEBRABAN, conforme Edital.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/02/2019

7450/2018

Registro de Preços

Encerrada

Registro de preços de insumos/materiais para serviços de manutenção e construção
civil em geral , conforme edital

12/02/2019

3884/2018

Registro de Preços

Encerrada

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de urnas funerárias, conforme
edital

14/02/2019

10.707/2018

Pregão

Encerrada

Registro de Preços para eventual e futura aquisição de refeições prontas (marmitex),
refrigerante pet 2 litros e agua mineral 200ml, conforme edital

19/02/2019

11.265/2018

Pregão

Anulado

Contratação de empresa para realização de transporte para estudantes de Nível
Técnico, Tecnólogo e Universitário, conforme edital

