UPP / GSAC - CONTROLE DE EMISSÃO DE ATESTADOS - DEZEMBRO/2013

Nº ATEST.

SOLICITANTE / FORNECEDOR

227/2013

Moura & Moura Cozinha Industrial Ltda ME

DATA
EMISSÃO
03/12/13

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

PRO.00.6377

Prestação de serviços de copa, cofee-break e atendimento a outros eventos
correlatos, incluindo limpeza, higiene e organização do espaço físico,
distribuição de café e chá, com fornecimento de mão de obra, nos endereços
e condições abaixo:

Alvaro José de Paula

Prestação de serviços de comunicação, publicidade e marketing,
compreendendo: estudo, planejamento, criação, produção, distribuição,
veiculação de utilidade pública e institucional e controle de resultados de
campanhas e peças publicitárias; assessoramento, apoio e gerenciamento na
execução de ações de promoção e de parcerias, assessoria de imprensa e
relações públicas; desenvolvimento e gerenciamento de pesquisas de opinião
e de mercado; assessoramento no desenvolvimento de produtos e serviços;
elaboração e registro de marcas, expressões de propaganda e marketing,
logotipos e outros elementos de identificação e fixação de programação
visual; planejamento e elaboração de produtos; organização de eventos
tantos internos quanto externos; montagem de estandes em feiras e
exposições; planejamento e execução de projetos audiovisuais, projetos
multimídia, e demais ferramentas de comunicação e marketing, supervisão e
serviços terceirizados e coordenação das demais atividades necessárias para a
melhor divulgação e implementação dos atos da Prodesp; prestação de
serviços, diretamente ou por terceiros, tais como: telemarketing,
documentação em vídeo ou fotos, distribuição de material e aferição de
conteúdos das matérias veiculadas nos meios de comunicação (rádio e TVescuta); e suporte e manutenção de websites, de acordo com o Edital da
Concorrência Prodesp n° 002/2009, homologada pela Diretoria Executiva em
24/09/2009, às folhas 2997, do Processo Arquivo Geral n° 84.782, respectiva
Proposta Técnica e Proposta de Política de Preços que serviu como
parâmetro de negociação e demais documentos constantes do processo.

Carlos Alberto Jesus Barreira

GESTOR (ES)

229/2013

Nova/SB Comunicação Ltda

05/12/13

PRO.00.5708

230/2013

Albergaria Comércio de Tintas e Ferragens
Ltda

06/12/13

PC: 27.354

Parafuso para vaso sanitário latão cromada S8 com bucha (cartela com 2
peças) (10 unidades) e Torneira automática temporizada para lavatório de
mesa com fixação de 1/2 polegada (15 unidades).

Paulo de Lucca Souza

231/2013

Albergaria Comércio de Tintas e Ferragens
Ltda

06/12/13

PC: 27.354

Graxa - 500g de boa qualidade - para barramentos e guias (04 unid.); Seal
tubo 2” (30 m); Curva Horizontal para Perfilado 38x38mm (80 pçs); Emenda
Interna em “I” Perfilado 38x38mm (50 pçs).

Antonio Martinez Carrara

233/2013

Albergaria Comércio de Tintas e Ferragens
Ltda

06/12/13

PC.29.425

Reator eletromagnético para lâmpada fluorescente 40 W, partida rápida (20
pçs).

Maria Auxiliadora Teixeira Pinto
Montenegro
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234/2013

Cralimp Tecnologia e Serviços Gerais Ltda ME

09/12/13

PC.30.091

235/2013

CTIS Tecnologia S/A

12/12/13

PRO.00.6168

OBJETO

GESTOR (ES)

Café - preparo e fornecimento (2400 unid.) e Chá – preparo e fornecimento
(1080 unid.).
Prestação de serviços de apoio técnico especializado e suporte técnico para
ambientes de Alta Plataforma em mainframes Unisys. (OS 001/2011)

Maria Auxiliadora Teixeira Pinto
Montenegro
Sidney Morrillas e Gerci Alves
Martins

Paulo Cesar Haddad

236/2013

BPS Manutenção Elétrica Ltda - ME

11/12/13

PRO.00.6399

Prestação de serviços de pintura, conforme especificado no Anexo I Memorial Descritivo Campinas Centro e no Anexo III - Memorial descritivo
Campinas Shopping, nos endereços Poupatempo Campinas Centro e
Campinas Shopping e horários estabelecidos no item 2.6.

237/2013

CTIS Tecnologia S/A

12/12/13

PRO.00.6168

Prestação de serviços de apoio técnico especializado e suporte técnico para
ambientes de Alta Plataforma em mainframes Unisys. (OS 004/2012)

Alexandre Di Raimo Marchese e
Gerci Alves Martins

238/2013

CTIS Tecnologia S/A

12/12/13

PRO.00.6168

Prestação de serviços de apoio técnico especializado e suporte técnico para
ambientes de Alta Plataforma em mainframes Unisys. (OS 007/2013).

Robinson Fernandes Boneto e Gerci
Alves Martins

239/2013

Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

12/12/13

PRO.00.6302

Fornecimento de 405.000 litros de óleo diesel metropolitano S-500, para o
abastecimento das caldeiras a vapor e usina de geradores do Data Center da
Prodesp.

Guilherme Jorge Lourenção

240/2013

José Antônio da Silva Persianas - ME

13/12/13

PRO.00.6420

Fornecimento e instalação, de persianas para a Sede da Prodesp, Cidade IV,
Secretária de Segurança Pública e Palácio do Governo, de acordo com as
especificações contidas no contrato supracitado.

Paulo de Lucca Souza

Antonio Martinez Carrara

Dalva Maria Cordeiro Pedra Bueno

241/2013

Aynil Soluções S/A

16/12/13

PRO.00.6443

Fornecimento de 02 (dois) Comutadores Ethernet (Switch) de distribuição,
gerenciável, empilhável (stackable), com as funcionalidades de níveis 2, 3 e 4
do modelo de referência OSI e suporte a recursos de roteamento estático e
dinâmico, QoS (Qualidade de Serviço), VLAN e segurança básica, de 02 (dois)
Appliances de Firewall para funcionamento em contigência do tipo ativopassivo (H. A. - High Availability) que daqui por diante serão designados,
simplesmente, como Produtos, bem como a prestação de serviços de
instalação, garantia e assistência técnica e treinamento, de acordo com as
Especificações Técnicas Básicas Requeridas - Anexo I e as condições
estabelecidas no contrato supracitado.

242/2013

DW Porto Alegre - Consultoria e Serviços de
Informática S/A

16/12/13

PRO.00.6277

Prestação de serviços de saneamento do cadastro de clientes e suporte
técnico para acompanhamento e atualização da base de dados de clientes dos
sistemas e-CNHsp e e-CRVsp.
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Nº ATEST.

243/2013

SOLICITANTE / FORNECEDOR

CPM Braxis Outsourcing S/A

DATA
EMISSÃO

27/12/13

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

PRO.00.5732

OBJETO
Prestação de serviços de manutenção e suporte técnico em Switches
fabricados pela Cisco Systems, que interligam a rede de comunicação de
dados dos Postos Poupatempo Itaquera e São Bernardo do Campo,
discriminado no Anexo I - Especificação dos equipamentos, que faz parte
integrante do presente contrato, incluindo a substituição de peças, módulos e
equipamentos através de spare parts (backup), bem como apoio técnico nas
reconfigurações dos Equipamentos.
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GESTOR (ES)

Tânia Virgínia de Souza Andrade

