Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de Julho de 2016
Nº CONT

Nª PROC

Contratada

Valor

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

R$

2.624.112,00

06/07/2016

Pregão Presencial

Contratação de empresa para assinatura
de uma licença anual para acesso a 12 meses
consulta a base de dados e volution

R$

149.255,53

13/07/2016

Inexigibilidade

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
Totalware Sistemas e Redes contrato de aquisição de licença de
12 meses
Ltda - EPP
solução
antivirus
com
atualização
automática

R$

12.680,00

14/07/2016

398/2016

Construtora
Mota
Rodrigues Ltda-ME

1087/2016

557/2016

Elservier Editora Ltda

414/13

Vigência

Contratação de empresa para prestação
de serviços de limpeza e conservação das
dependências do Campus Barcelona,
Campus Centro, Av. Goiás nº 233,
Farmácia Escola, amos na cidade de São
Caetano
do
Sul,
compreendendo
prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção de áreas
e
verdes, limpeza de vidros, dedetização, 12 meses
desinsetização e desratização, direção,
supervisão, fornecimento de materiais e
equipamentos, bem como o que for
necessário à perfeita execução dos
serviços, numa área total de 53.075,38m²
contemplando salas de aulas, salas
administrativas, laboratórios, passarelas e
passeios.

1086/2016

948/13/03

Objeto

Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de Julho de 2016

1060/16/01

182/2016

Histotech Laminas Didaticas
Ltda-ME

1088/2016

463/2016

Muque Sport's Conception
Artigos Esportivos Ltda-EPP

1050/15/01

760/15

Simpress
Comercio
Locação e Serviços S/A

1027/15/02

985/14

TB Serviços, Transporte,
Limpeza, Gerenciamento e
Recursos Humanos Ltda

1029/15/02

071/15

TB Serviços, Transporte,
Limpeza, Gerenciamento e
Recursos Humanos Ltda

de

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de objeto aquisição de Kits
Lâminas
para
Laboratórios
de 25 dias
Morfufuncional do curso de Medicina
Campus São Paulo
Aquisição de estruturas para tabelas de
basquete, motores de elevação para o
12 meses
Ginásio
Poliesportivo
do
Campus
Barcelona da Contratante
Termo aditivo de inclusão de endereço ao
contrato de prestação de serviços de
(outsourcing de impressão), impressoras
_____
laser ou LED, Scanner, reprografia
corporativa com operador, impressoras
técnicas matriciais
Termo aditivo de rescisão amigável ao
contrato de prestação de serviços de
_____
limpeza e conservação das dependências
do Campus Centro
Termo aditivo de rescisão amigável ao
contrato de prestação de serviços de
limpeza e conservação das dependências
_____
do Campus Barcelona e Farmácia Escola

____

R$

44.000,00

14/07/2016

Pregão Presencial

18/07/2016

Pregão Presencial

_______

22/07/2016

Pregão Presencial

______

25/07/2016

Pregão Presencial

_____

25/07/2016

Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 de Julho de 2016

1089/2016

549/2016

Contratação de empresa especializada
para fornecimento de licença de uso de
software para revisão previdenciária,
objetivando a correta aferição dos
pagamentos dos encargos previdenciários
de acordo com a legislação vigente, para
desoneração da folha de pagamento da
USCS para os períodos subsequentes,
Agência
Brasileira
de bem como a identificação de valores
Planejamento e Economico pagos à maior de acordo com as 12 meses
obrigações acessórias apresentadas nos
e Social - AGEPLAN
últimos exercícios dentro do prazo
prescricional
abrangendo
as
áreas
previdenciária e trabalhista, bem como o
treinamento e capacitação de equipe para
a correta utilização do software

R$

840.000,00

27/07/2016

Pregão Presencial

