Licitação

Modalidade

Objeto

Processo

Publicação

Abertura

11/2021

Contratação
de empresa
para reformas
11 - PREGÃO
369/2021
de
adequações
em banheiros

18/08/2021

31/08/2021

12/2021

Contratação
de serviços de
administração,
gerenciamento
, emissão e
fornecimento
de ValeRefeição, na
forma de
cartão
11 - PREGÃO
425/2021
eletrônico com
chip ou tarja
magnética,
para 191
servidores
ativos que
prestam
serviços na
Câmara
Municipal

10/08/2021

23/08/2021

10/2021

Aquisição de
combustíveis
para os
veículos
11 - PREGÃO oficiais e
269/2021
Geradores da
Câmara de
Vereadores de
Piracicaba.

30/04/2021

13/05/2021

9/2021

contratação de
emrpresa
especializada
na prestação
de serviços de
impressão,
reprografia,
encadernação,
plastificação,
plotagem e
digitalização
11 - PREGÃO
240/2021
de
documentos,
com
fornecimento,
instalação e
configuração
dos
equipamentos,
software de
bilhetagem,
forn

28/04/2021

10/05/2021

8/2021

***
11 - PREGÃO CANCELADO 221/2021
***

22/03/2021

06/04/2021

7/2021

prestação de
serviços de
colocação de
molduras com
11 - PREGÃO fornecimento 187/2021
de material
para a Câmara
de Vereadores
de Piracicaba

03/03/2021

15/03/2021

5/2021

*** EDITAL
REPUBLICAD
O ***
Aquisição e
11 - PREGÃO instalação de 73/2021
sistema de
transmissão de
áudio por IP
(AOIP)

17/02/2021

04/03/2021

4/2021

Aquisição de
cobertura de
policarbonato
alveolar em
11 - PREGÃO estrutura
metálica com
fornecimento
de material e
mão de obra.

60/2021

08/02/2021

23/02/2021

3/2021

Aquisição de
Microcomputa
dores,
11 - PREGÃO
55/2021
monitores de
vídeo e
Notebooks.

05/02/2021

22/02/2021

6/2021

Troca do piso
com
impermeabiliza
11 - PREGÃO
114/2021
ção do quarto
andar do
prédio anexo

02/02/2021

12/02/2021

1/2021

Contratação
de Serviços de
Locação de
solução
completa para
Geração de
Legendas
Ocultas para
TV Digital
11 - PREGÃO
38/2021
(Closed
Caption), ao
Vivo, com
reconheciment
o automático
de áudio,
incluindo
suporte técnico
especializado

26/01/2021

05/02/2021

2/2021

Fornecimento
mensal de
aproximadame
nte 220 cestas
básicas de
alimentos,
limpeza e
higiene
11 - PREGÃO pessoal a serm 40/2021
distribuídas
aos servidores
da Câmara de
Vereadores de
Piracicaba
para o
exercício de
2021

15/01/2021

27/01/2021

