Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 agosto de 2014
Nº CONT

Nª PROC

Contratada

Objeto

Vigência

1015/14

623/2014

QUALITYSEG COMERCIAL
E
SERVIÇOS
EM
INFORMÁTICA
E
TECNOLOGIA LTDA

Prestação de serviços de manutenção 12 meses
preventiva contínua e corretiva com troca de
peças
e
componentes,
para
os
equipamentos de informática que englobam
impressoras e multifuncionais de tecnologia,
laser, jato de tinta, térmica e matriciais,
scanners, microcomputadores, servidores,
notebooks e monitores de vídeo, para os
Campi Barcelona, Centro e Farmácia
Escola da USCS.

R$

88.273,32

11/08/2014 Pregão Presencial

1016/14

574/2014

10.070,00

11/08/2014 Pregão Presencial

621/2014

Serviços de impressão gráfica do jornal “Olhar 18 meses
Social”
Fornecimento, montagem e instalação de 45 dias
mobiliário para o Laboratório Hipermídias de corridos
Comunicações
Culturais
(LHCC)
da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul

R$

1017/14

TRESS IMPRESSOS DE
SEGURANÇA
Kass Móveis para Escritório
Ltda-EPP

R$

7.186,00

14/08/2014 Pregão Presencial

1018/14

621/2014

R$

9.633,80

14/08/2014 Pregão Presencial

Ufficio Mackey Indústria de Fornecimento, montagem e instalação de 45 dias
mobiliário para o Laboratório Hipermídias de corridos
Móveis Ltda

Valor

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

Comunicações
Culturais
(LHCC)
da
Universidade Municipal de São Caetano do Sul

948/13/01

414/13

Totalware Sistemas e Redes Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
Ltda
contrato de aquisição de licença de software
antivírus com atualização automática

R$ 12.680,00

12/08/2014 Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 agosto de 2014
993/14/01

631/13

Cavassani Publicidade Ltda

Termo aditivo de alteração da razão social ______
de Cavassani Publicidade Ltda para CIN
Comunicação Integrada Ltda-EPP ao
contrato de prestação de serviços de
publicidade compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integralmente que
tenham por objeto o estudo, o planejamento
a conceituação, a concepção, a criação, a
execução interna, a intermediação e a
supervisão da execução externa e a
distribuição de publicidade aos veículos e
demais meios de divulgação, com o intuito
de atender ao principio da publicidade e ao
direito à informação, de promover serviços,
de difundir ideias, princípio, iniciativas ou
instituições ou de informar público em geral

_______

22/08/2014 Concorrência Pública

758/09/07

259/09

TB Serviços, Transporte, Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 90 dias
Limpeza, Gerenciamento e contrato de prestação de serviços de
Recursos Humanos Ltda
limpeza e conservação das dependências
do Campus Centro da USCS.

R$ 167.940,93

22/08/2014 Tomada de Preços

935/13/02

111/13

Lanchonete Viana & Bueno Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 8 meses
Ltda ME
contrato de prestação de serviços de
fornecimento de Lanches aos docentes dos
cursos de pós graduação da USCS.

R$ 199.998,72

25/08/2014 Pregão Presencial

Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 agosto de 2014
950/13/01

369/13

Power
Segurança
Vigilância Ltda

e Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
contrato de prestação de serviços
integrados de segurança, através de
segurança patrimonial com instalação e
monitoramento
de
equipamentos
de
sistema de CFTV - Circuito Fechado de TV
nas dependências do Campus Centro.

R$ 1.174.999,99

29/08/2014 Pregão Presencial

