Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de agosto de 2017
Nº CONT

Nª PROC

Contratada

Objeto

029/16

Termo Aditivo de acréscimo ao contrato
Instituto Phorte de Educação de locação de bem imóvel, localizado na
Ltda
Rua Treze de Maio, 669/671 (Medicina
São Paulo) Bela Vista - São Paulo

1093/16/01

633/16

Diplograph Artes
em Diplomas Ltda

1086/16/02

398/16

Construtora
Mota
Rodrigues Ltda-ME

1052/16/01

Vigência

______

Termo aditivo de prorrogação de prazo do
item "2" ao contrato de confecção de 12 meses
diplomas
Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
limpeza e conservação das dependências
dos Campi da USCS, compreendendo a
prestação de serviços de limpeza,
conservação das áreas verdes, limpeza de
vidros, dedetização, desistetização e
e desratização,
direção,
supevisão,
04 meses
fornecimento
de
materiais
e
equipamentos, bem como, o que for
necessário á perfeita execução dos
serviços, numa área total de 53.075,38m²
contemplando salas de aula, salas
adminsitrativas, laboratórios, passarelas e
passeios

Valor

R$

Gráficas

R$

24.444,26

Data
Assinatura

02/08/2017

de Modalidade
Fundamental

Dispensa

_____

03/08/2017

Pregão Presencial

1.043.611,10

11/08/2017

Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de agosto de 2017

950/13/08

369/13

1097/16/02

620/16

1098/16/03

620/16

1053/16/01

760/15

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços
integrados de segurança, através de
Power
Segurança
e segurança
patrimonial
com
06 meses
Vigilância Ltda
implementação de equipamentos, sistema
de alarme e circuito fechado de TV
(CFTV) para as dependências do Campus
Centro e Pós da Contratante
Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao
Direta Locadora de Veiculos contrato de prestação de serviços de
06 meses
Ltda-ME
transporte de alunos em Vans, de no
minimo 12 lugares
Termo Aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
A.A Multiserviços Ltda-EPP
06 meses
transporte de alunos em Vans, de no
minimo 12 lugares
Termo Aditivo de acréscimo ao contrato
de prestação de serviços de (outsourcing
de impressão), impressoras laser ou LED,
Scanner, reprografia corporativa com
operador,
impressoras
térmicas
e
Simpress
Comércio,
matriciais, instalação de software de
_____
Locação e Serviços S/A
gerenciamento, contabilização e devida
manutenção
e
fornecimento
de
suprimentos (exceto papel), materiais e
equipamentos

R$

685.100,70

18/08/2017

Pregão Presencial

R$

132.360,00

21/08/2017

Pregão Presencial

R$

99.810,00

21/08/2017

Pregão Presencial

R$

1.295,00

21/08/2017

Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de agosto de 2017

1096/16/01

1099/16/02

760/15

735/16

Termo Aditivo de acréscimo ao contrato
de prestação de serviços de (outsourcing
de impressão), impressoras laser ou LED,
Scanner, reprografia corporativa com
operador,
impressoras
térmicas
e
Simpress
Comércio,
matriciais, instalação de software de
Locação e Serviços S/A
gerenciamento, contabilização e devida
manutenção
e
fornecimento
de
suprimentos (exceto papel), materiais e
equipamentos

Fundação
FGV

Getulio

____

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços
especializados de assessoria à que tem
objetivo apoiar a Comissão Interna de
Procedimento
de
Manifestação
de
Interesse da Universidade Municipal de
São Caetano do Sul (USCS) e a
Comissão Gestora Municipal de Parcerias
Vargas Público-Privadas, no que tange o processo
12 meses
licitatório de estruturação de Parceria
Público-Privada (PPP) na modalidade
concessão
administrativa,
para
a
construção, operação e manutenção do
novo edifício no Campus Barcelona, bem
como a operação e manutenção dos
edifícios já existentes da universidade

R$

2.372,50

_______

21/08/2017

Pregão Presencial

22/08/2017

Dispensa

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de agosto de 2017

1133/2017

1134/2017

1135/2017

1136/2017

617/2017

Janete de Oliveira Félix

Concessão administrativa não onerosa de
uso de espaço fisico da CONTRATAMTE
para exploração de serviços de cantina
12 meses
nos Campi Barcelona e Centro, visando
atender alunos, funcionarios, professores
e visitantes da instituição

-

28/08/2017

Pregão Presencial

617/2017

Concessão administrativa não onerosa de
uso de espaço fisico da CONTRATAMTE
para exploração de serviços de cantina
Caetano & Oliveira Ltda-ME
12 meses
nos Campi Barcelona e Centro, visando
atender alunos, funcionarios, professores
e visitantes da instituição

-

28/08/2017

Pregão Presencial

617/2017

Concessão administrativa não onerosa de
uso de espaço fisico da CONTRATAMTE
Márcia Packer de Oliveira- para exploração de serviços de cantina
12 meses
ME
nos Campi Barcelona e Centro, visando
atender alunos, funcionarios, professores
e visitantes da instituição

-

28/08/2017

Pregão Presencial

617/2017

Concessão administrativa não onerosa de
uso de espaço fisico da CONTRATAMTE
Alimentação para exploração de serviços de cantina
12 meses
nos Campi Barcelona e Centro, visando
atender alunos, funcionarios, professores
e visitantes da instituição

-

28/08/2017

Pregão Presencial

Uni Lanches
Ltda-ME

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de agosto de 2017

1019/14/03

705/14

Interquattri Informática
Telecomunicações Ltda

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
manutenção preventiva remota contínua e
e
corretiva em equipamentos storage do 12 meses
fabricante EMC, com troca de peças,
componentes e correção ou atualização
de software

R$

90.827,04

30/08/2017

Pregão Presencial

