Relação de Contratos e Aditivos efetuados no período de 01 a 31 Dezembro de 2013
Contratada

Objeto

Vigência

Valor

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

Nº CONT

Nª PROC

703/08/06

379/08

Cavassani Publicidade Ltda

Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 90 dias
contrato
de
serviços
publicitários
e
promocionais

973/13

556/13

Zeppelini Editorial Ltda-EPP

Prestação
de
serviços
de
revisão, 12 meses
diagramação de artigos e apoio a indexações
para as revistas Comunicação & Inovação,
Gestão & Regionalidade e revista Brasileira de
Ciências da Saúde a setem produzidas pela
Contratante no segundo semestre de 2013 e
primeiro semestre de 2014

R$ 62.000,00

02/12/2013 Pregão Presencial

974/13

632/13

Smarapd Informática Ltda

Fornecimento de software de folha de 12 meses
pagamento e administração de recursos
humanos

R$ 105.000,00

02/12/2013 Pregão Presencial

______

03/12/2013 Concorrência Pública
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Contratação de serviços de engenharia a serem 120 dias
executados no Campus Barcelona da USCS
localizado na Avenida Goiás, nº 3.400 – Bairro
Barcelona, em São Caetano do Sul, onde serão
realizados os serviços de restauração de concreto,
pintura interna e externa, manutenção de estrutura
metálica, troca de telhados, calhas, rufos,
condutores de água pluvial, Ginásio Poliesportivo,
Didap, Refeitórios, Portarias, Muros, Muretas e
Gradis, incluindo material, mão de obra, máquinas,
equipamentos e ferramentas

647/13

Construtora Ubiratan Ltda

976/13

697/13

Directweb
Tecnologia
Informática Ltda

977/13

625/13

Diniz Som Foto Áudio Ltda- Fornecimento de equipamentos de foto e 30 dias
EPP
vídeo para os cursos de Comunicação Social

R$ 61.392,00

978/13

625/13

SSD Comercio e Assistência Fornecimento de equipamentos de foto e 30 dias
Técnica em Equipamentos vídeo para os cursos de Comunicação Social
Eletrônicos Ltda-EPP

R$ 3.601,64

12/12/2013 Pregão Presencial

979/13

625/13

ART Áudio Vídeo, Projeções & Fornecimento de equipamentos de foto e 30 dias
Informática Ltda-EPP
vídeo para os cursos de Comunicação Social

R$ 49.900,00

12/12/2013 Pregão Presencial

em Prestação de serviços de hospedagem e 24 meses
migração de dados de serviços da
Contratante com serviços de manutenção e
suporte por um período contratual de 24
meses

R$ 1.338.976,81

02/12/2013 Concorrência Pública

975/13

R$ 240.000,00

03/12/2013 Pregão Presencial

12/12/2013 Pregão Presencial
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980/13

520/13

Construvolt
Serviços
Construções Ltda

e Prestação de serviços de construção civil de 60 dias
três laboratórios de informática no subsolo do
Prédio A do Campus Barcelona da
Contratante, com alteração da rede de
incêndio, mudança do Diretório Central dos
Estudantes - DCE e sala para instalação da
central de estabilizadores e painéis elétricos

R$ 144.125,41

16/12/2013 Carta Convite

981/13

436/13

E.P
Empreendimento
Construção Ltda

em Contratação de serviços de engenharia a serem 120 dias

R$ 582.001,97

17/12/2013 Tomada de Preços

982/13

909/13

executados no Campus Centro da USCS
localizado na Rua Santo Antonio, nº 50 – Centro São Caetano do Sul, onde serão realizados os
serviços de restauração, impermeabilização de
06(seis)
caixas
d’agua
interligadas;
impermeabilização total da laje de cobertura do
prédio, inclusive dos locais aonde estão instalados
os aparelhos de ar condicionado, telhado dos
2(dois) lados do prédio, reforço da estrutura
metálica, cochos, calhas, condutores, rufos,
pingadeiras e marquise da frente do prédio,
incluindo material, mão de obra, máquinas,
equipamentos e ferramentas

World
OnLine
Provedor Contratação de empresa especializada na 12 meses
prestação de serviços de criação e manutenção de
Internet e Consultoria Ltda
páginas on line (HTTP) da USCS

R$ 78.960,00

19/12/2013 Carta Convite
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983/13

742/09/05

783/13

218/09

Pró-Divisa
Comercio
Divisorias Ltda-ME

Luciano Hidalgo Peres -ME

de Contratação de empresa para reforma e instalação 60 dias

R$ 40.400,00

20/12/2013 Pregão Presencial

R$ 86.360,00

20/12/2013 Concorrência Pública

de laboratorio hipermídias de comunicações
culturais (LHCC) no Campus Centro da USCS,
contemplando remoção, fornecimento e instalação
de divisórias, bem como rede elétrica e
lógica;revestimento de lã vidro para paredes,
revestimento em sonex , revestimento de piso
vinilico; fornecimento e instalação de equipamento
de ar condicionado, pintura e limpeza, incluindo
fornecimento de mão de obra, ferramentas e
equipamentos necessários para a realziação da
reforma

Termo aditivo de prorrogação prazo ao 06 meses
contrato de prestação de serviços de suporte
técnico e operacional aos professores e
alunos do cursos de publicidade e
propaganda, jornalismo e radialismo na
execução dos trabalhos de edição de áudio
vídeo, captação de audio e fotografia nos
laboratórios de rádio, televisão, fotografia
editoração e redação e em atividades de
natureza laboratorial que venham a ocorrer
fora das dependências da USCS

