Relação de Contratos e Aditivos efetuados no
período de 01 a 31 Julho de 2015
Nº CONT

Nª PROC

Contratada

Objeto

Vigência

1038/2015
1010/14/01

277/2015
565/14

Prestação de serviços na emissão de
LNX Travel Viagens e
passagens aéreas nacionais e
12 meses
Turismo Eireli-ME
internacionais
Modo Novo Consultoria e Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
Informática Ltda
contrato de prestação de suporte ao
software Informabiblioteca Eletrônica

1039/2015

352/2015

Advocacia Luiz Felipe

Contratação de sociedade de advogados 12 meses
para prestação de serviços especializados
na cobrança e execução dos créditos
decorrentes de contratos de prestação de
serviços educacionais, bem como a
defesa da Universidade Municipal de São
Caetano do Sul - USCS em processos
oriundos desses serviços por um periodo
contratual de 12 meses

1040/2015

446/2015

Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos

Contratação de coleta, triagem e
12 meses
postagem de correspondências da USCS
e CAIP, por um periodo de 12 meses

Valor

R$

133.719,29

R$

6.738,48

R$ 309,000,00

R$ 135.450,00

Data
Assinatura

de Modalidade
Fundamental

01/07/2015 Pregão Presencial
03/07/2015 Inexigibilidade

06/07/2015 Pregão Presencial

06/07/2015 Dispensa
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950/13/03

369/13

Power
Segurança
Vigilância Ltda

e Termo aditivo de alteração de contrato de ______
prestação de serviços integrados de
segurança,
através
de
segurança
patrimonial
com
instalação
de
equipamentos de sistema de circuito
fechado de TV para as dependências do
Campus Centro, ficando acrescido em
6,42% que passará o valor mensal para
R$ 83.834,50

R$

83.834,50

08/07/2015 Pregão Presencial

923/12/04

267/12

Power
Segurança
Vigilância Ltda

e Termo aditivo de alteração de contrato de _____
prestação de serviços integrados de
segurança,
através
de
segurança
patrimonial
com
instalação
de
equipamentos de sistema de circuito
fechado de TV para as dependências do
Campus Barcelona e Farmacia Escola,
ficando acrescido em 2,56% que passará
o valor mensal R$ 150.894,40

R$

150.894,40

08/07/2014 Pregão Presencial

855/11/04

175/11

Lanchonete Viana e Bueno Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
Ltda
termo de outorga de permissão de uso
especial
de
espaço
físico
nas
dependências dos Campus da USCSpara
cantina escolar/lanchonete na praça de
alimentação, para atendimento aos
alunos, funcionários, docentes e público
em trânsito (Box I)

_______

13/07/2015 Concorrência
Pública
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858/11/04

175/11

Renaldo Paulo de Almeida Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
Cantina ME
termo de outorga de permissão de uso
especial
de
espaço
físico
nas
dependências dos Campus da USCSpara
cantina escolar/lanchonete na praça de
alimentação, para atendimento aos
alunos, funcionários, docentes e público
em trânsito (Box II)

_________

13/07/2015 Concorrência
Pública

857/11/04

175/11

Marcos de Araújo Morais - Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 12 meses
ME
termo de Outorga de permissão de uso
especial
de
espaço
físico
nas
dependências do campus Barcelona Box
IV prédio B, para exploração de serviços
de livraria, papelaria e produção de cópias
para exploração de serviços de livraria,
papelaria e produção de cópias para
atendimento, aos alunos, funcionários,
docentes e público em trânsito

_________

14/07/2015 Concorrência
Pública

923/12/05

267/12

Power
Segurança
Vigilância Ltda

e Termo aditivo de prorrogação de prazo ao 10 meses
contrato de prestação de serviços
integrados de segurança, através de
segurança patrimonial com instalação de
equipamentos de sistema de ciruito
fechado de TV para as dependências do
campus Barcelona e Farmácia Escola

R$

1.508.944,00

15/07/2015 Pregão Presencial
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1041/2015

533/2015

Elservier Editora Ltda

Assinatura de uma licença anual para
acesso e consulta a base de dados evolution

12 meses

R$

81.000,00

29/07/2015 Inexigibilidade

1042/2015

437/2015

Minha Biblioteca Ltda

Assinatura de uma licença anual para
acesso e consulta a biblioteca digital
"Minha Biblioteca"

12 meses

R$

84.540,00

29/07/2015 Inexigibilidade

