Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 30 abril de 2015
Contratada

Nº CONT

Nª PROC

952/13/01

485/13

DirectSat
Provedor
Acesso
e
Redes
Telecomunicações Ltda

1034/2015

103/2015

Drywork
Comércio
Construção LTDA EPP

1003/14/01

227/14

1035/2015

182/2015

Objeto

Vigência

de Termo aditivo de acréscimo de 25% ao --de contrato de prestação de serviços de
enlace ponto a ponto
e Construção de sala de coordenação dos 3 meses
cursos de comunicação ao lado da
Biblioteca do Campus Barcelona

Valor
R$

13.285,93

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

01/04/2015 Pregão Presencial

R$

145.416,10 06/04/2015

Carta Convite

Allegretti Galvez Advogados Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
Associados
contrato de prestação de serviços
advocatícios nas areas de direito de
trabalho e previdenciário da USCS

R$

78.000,00 06/04/2015

Carta Convite

Dimep
Comércio
e Fornecimento e instalação de sistema e 12 meses
Assistência Técnica LTDA
licença de softwares nas catracas
eletrônicas do sistema, com a devida
expansão da capacidade de leitura
biométrica, e servoços de treinamento e
manutenção do sistemade controle de
acessp (DMP ACESSO) de alunos,
visitantes e funcionários aos campus
Barcelona e Centro da contratante

R$

61.716,00 10/04/2015

Inexibilidade

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 30 abril de 2015
1036/2015

253/2015

Dimep
Comércio
e Prestação de serviços de manutenção 12 meses
Assistência Técnica LTDA
preventiva (STM) e corretiva das catracas
de uso dos Campus Barcelona e Centro
da Contratante

1011/14/01

334/14

MC3 Tecnologia e Logistica Termo aditivo de alteração ao contrato de a partir de
R$
LTDA
xxecução de serviços técnicos e 01/05/201 mensal
substituição de suporte de acervo 5
documental com a gestão inteligente e
integrada de informações, que consiste na
transferência,
digitalização,
armazenamento físico e digital, indexação
com a gestão inteligente e integrada de
informações, ficando reduzido em 20%
(vinte por cento), que resultará o valor
mensal de R$ 64.826,00

R$

79.503,48 10/04/2015

64.826,00 29/04/2015

Inexibilidade

Pregão Presencial

