
LICITAÇÕES 2015 

ITEM Licitação Processo Nº Objeto Observações 

1 Concorrência 23089. 030167/2014-81 005/2015 Cessão de uso xerox/reprografia   

2 Dispensa 23089.030178/2015-42 073/2015 Repelente para pombos   

3 Dispensa 23089.030183/2015-55 132/2011 Conserto guarda volumes   

4 Dispensa 23089.030204/2015-32 169/2015 Pneus e câmaras   

5 Inexigibilidade 23089.030181/2015-66 081/2014 Base de dados proquest   

 
6 Inexigibilidade 23089.030130/2015-34 021/2015 

Associação nacional de pós-graduação 
e pesquisa-anpad   

7 Inexigibilidade 23089.030121/2015-43 021/2015 Economática   

8 Inexigibilidade 23089.030127/2015-11 022/2015 Eletropaulo   

9 Inexigibilidade 23089.030104/2015-14  Sabesp   

 
10 

Srp 23089.030020/2014-91 087/2015 

Confecção e instalação de esquadria 
de alumínio para a execução de 
fechamento em caixilharia para o 
pátio coberto da unifesp campus 
osasco   

 
11 

Pe 23089.030103/2014-81 493/2015 

Reforma de fissuras - prestação de 
serviços de engenharia civil para 
execução de recuperação e 
tratamento de trincas e juntas de 
dilatação estrutural dos pavimentos 
do edifício do campus osasco   

12 Srp 23089.030003/2015-35 006/2015 Materiais de copa e cozinha   

 
13 Srp 23089.030002 /2015-91 011/2015 

De materiais permanentes e de 
consumo para o campus osasco   

14 
Srp 23089.030001/2015-46 013/2015 

Materiais de consumo para o campus 
osasco   

 
 

15 

Srp 23089.030177/2014-17 022/2015 

Uab-prestação de serviço de 
roteirização, produção, captação, 
edição, direção e finalização para a 
realização de vídeo-aulas com duração 
de 50 minutos cada, para atender as 
necessidades dos cursos de gestão 
pública e gestão pública municipal da 
uab/unifesp   

 
 

16 

Srp 23089.030030/2015-16 59/2015 

Ru-fornecimento de refeição, que 
poderá ser transportada, incluindo o 
preparo e distribuição para os alunos, 
servidores, 
Terceirizados, visitantes autorizados e 
estagiários da unifesp campus osasco 
com cessão administrativa de uso de 
área 
Para exploração de restaurante e 
cantina nas dependências do campus.   

 
17 

Srp 23089.030131 /2015-89 110/2015 

Prestação de serviços de manutenção, 
recarga nos extintores, testes 
hidrostáticos nas mangueiras de 
incêndio, com eventual substituição   



de mangueiras defeituosas, da 
universidade federal de são paulo- 
campus osasco 

 
18 

Srp 23089.030139/2015-45 116/2015 

Itens de segurança: placas de 
sinalização e equipamentos de 
proteção para cabine primária para o 
campus osasco   

 
19 

Srp 23089.030142/2015-69 162/2015 

Aquisição de um motor acoplado com 
bomba hidráulica para o campus 
osasco   

 
20 

Srp 23089.030158/2015-71 171/2015 

Aquisição de materiais bibliográficos 
nacionais e estrangeiros para o 
campus osasco.   

21 
Srp 23089.030073/2014-11 183/2015 

Materiais de consumo para o projeto 
eppen 3 r`s   

 
 

22 

Srp 23089.030164/2015-29 188/2015 

Fornecimento e entrega de jornais e 
revistas, anualmente, (inclusive 
edições especiais), em dias úteis, fins 
de semana, dias de ponto facultativo e 
feriados, na universidade federal de 
são paulo campus osasco Frustrado 

 
 
 
 
 
 

23 

Srp 23089.030084/2015-73 228/2015 

Manutenção predial - contratação de 
empresa especializada na prestação 
de serviços continuados de 
manutenção predial preventiva e 
corretiva, incluindo pequenos reparos, 
adequações às normas e legislações, 
com ações em instalações hidráulicas, 
elétricas, eletrônicas, pintura, 
marcenaria, serralheria, serviços de 
alvenaria, forros, pisos e divisórias, 
fachadas (limpeza), coberturas e 
impermeabilizações, vidraçaria e 
chaveiro, ar condicionado e 
telecomunicações, pelo período de 12 
(doze) meses, com carga horária por 
posto de 44 horas/semanais, incluindo 
o fornecimento, sob autorização da 
administração, de peças e materiais, 
necessários à execução dos serviços 
no campus osasco 

Frustrado/NO
VAMENTE EM 
ANDAMENTO 

 
 
 

24 

Srp 23089.030194/2015-35 263/2015 

Ru-fornecimento de refeição, que 
poderá ser transportada, incluindo o 
preparo e distribuição para os alunos, 
servidores, 
Terceirizados, visitantes autorizados e 
estagiários da unifesp campus osasco 
com cessão administrativa de uso de 
área 
Para exploração 

Em 
andamento 

25 Srp 23089.030195/2015-80 282/2015 Ti-aquisição de diversos materiais Em 



permanentes e de consumo,  para 
atender a demanda de todos os campi 
desta instituição 

andamento 

 
26 

Srp 23089.030051/2014-42 457/2015 

Uab-prestação de serviços de 
impressão de material gráfico didático 
para os cursos ead de gestão pública e 
gestão pública municipal da uab / 
universidade federal de são paulo   

 
27 

Srp 23089.030161/2014-12 463/2014 

Soluções microsoft destinados aos 
equipamentos (estações de trabalho e 
servidores de rede)   

 
 
 

28 

Srp 23089.000019/2015-13 51/2015 

O presente pregão tem por objeto a 
contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço telefônico fixa 
comutada (stfc), a serem executados 
de forma contínua, prevendo a 
destinação de 19 (dezenove) 
entroncamentos digitais (e1) e linhas 
diretas, destinado ao uso da 
universidade federal de são paulo Institucional 

 


