Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 28 de Fevereiro de 2017
Nº CONT

Nª PROC

1052/16/02

029/16

924/12/04

315/12

1109/2017

Contratada

Objeto

Vigência

Termo aditivo de prorrogação de prazo e
Instituto Phorte de Educação acréscimo ao contrato de locação de bem
12 meses
Ltda
imóvel, localizado na Rua Treze de Maio,
669/674 - Bela Vista - SP
Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
telefonia fixa-comutada (STFC), destinada
Telefonica Brasil S.A
12 meses
ao trafego de chamadas entrantes e
saintes de ligações telefonicas da USCS

1128/2016 Gente Seguradora S.A

Contratação de empresa seguradora, para
fornecimento de serviços de seguro contra
acidentes pessoais, morte acidental,
invalidez permanente total ou parcial por
acidente, auxilio funeral para alunos
regularmente matriculados nos cursos de
Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia,
Nutrição,
Medicina,
Pedagogia, Psicologia e Direito da USCS, 12 meses
idades entre 18 a 70 anos nas
modalidades presencial e a distância,
englobando os discentes em atividades
didatico-pedagógicas internas, em estágio
obrigatório, intercâmbio, viagens técnicas,
participação em eventos desportivos,
congressos, seminários, encontros, desde
que estejam representando a USCS

Valor

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

R$

2.125.709,00

02/02/2017

Dispensa

R$

160.365,24

04/02/2017

Pregão Presencial

R$

10.069,20

06/02/2017

Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 28 de Fevereiro de 2017

964/13/02

427/13

Vogel
Soluções
Telecomunicações
Informática S.A

Termo aditivo de alteração da razão social
em do contrato de prestação de serviços de
e implementação e manutenção da fibra
ótica apagada entre os campi da USCS

_____

________

10/02/2017

Pregão Presencial

Contratação de empresa seguradora, para
fornecimento de serviços de seguro contra
acidentes pessoais, morte acidental,
invalidez permanente total ou parcial por
acidente, auxilio funeral para alunos
regularmente matriculados nos cursos de
Educação Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia,
Nutrição,
Medicina,
Pedagogia, Psicologia e Direito da USCS, 12 meses
idades entre 18 a 70 anos nas
modalidades presencial e a distância,
englobando os discentes em atividades
didatico-pedagógicas internas, em estágio
obrigatório, intercâmbio, viagens técnicas,
participação em eventos desportivos,
congressos, seminários, encontros, desde
que estejam representando a USCS

R$

10.069,20

06/02/2017

Pregão Presencial

Fornecimento de coelhos e suinos para
Roberto Giannichi Filho - ME aulas práticas de habilidades cirurgicas do 12 meses
Curso de Medicina da USCS

R$

38.799,60

20/02/2017

Pregão Presencial

1109/2017

1128/2016 Gente Seguradora S.A

1110/2017

031/2017

