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

966/13/03

Nª PROC

435/13

1086/16/01

398/16

922/12/05

316/12

Contratada

Objeto

Vigência

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao
contrato de prestação de serviços de
Elevadores São Paulo Ltda - manutenção preventiva e corretiva com
12 meses
fornecimento de peças nos elevadores de
EPP
passageiros dos Campi da USCS
Termo aditivo de acréscimo ao contrato de
prestação de serviços de limpeza e
conservação das dependências do
Campus Barcelona, Campus Centro, Av.
Goiás nº 233, Farmácia Escola, ambos na
cidade de São Caetano do Sul,
compreendendo prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção de
Construtora
Mota
e áreas verdes, limpeza de vidros,
_____
Rodrigues Ltda-ME
dedetização,
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.
Termo aditivo de prorrogação do contrato
de prestação de serviços de manutenção
Mac Chips Informática Ltda do sistema de apuração de frequencia de 12 meses
pessoal, acesso e ponto da USCS

Valor

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

R$

27.000,00

07/10/2016

Pregão Presencial

R$

9.409,22

10/10/2016

Pregão Presencial

R$

17.776,08

10/10/2016

Inexigibilidade

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

1101/2016

1102/2016

1103/2016

DryWork Comércio e
Construção Ltda

Prestação de serviços de pintura e
restauração de fachadas, manutenção de
portões e gradis, revisão nos caixilhos,
200 dias
troca de piso e revisões elétrica e
hidraulica no Campus Centro da
Contratante

R$

1.890.000,00

10/10/2016

Pregão Presencial

808/2016

Kin Engenharia Ltda-EPP

Prestação de serviços de adequação dos
prédios as necessidades do projeto do
Corpo de Bombeiros e homologação do 90 dias
AVCB junto ao Corpo de Bombeiros nos
Campi Barcelona e Centro da Contratante

R$

279.000,00

11/10/2016

Pregão Presencial

886/2016

Contratação
de
empresa
para
fornecimento, instalação e implementação
de equipamentos e acessórios com
integração dos equipamentos ofertados,
Centertec Informática Eireli- sob a forma solução para o Parque
36 meses
EPP
Tecnologico do Laboratório Hipermidias
de Comunicação e Culturas (LHCC) da
USCS, localizado no 1º andar, Campus
Centro - Rua Santo Antonio, 50 - Centro
São Caetano do Sul

R$

184.300,00

21/10/2016

Pregão Presencial

723/16

