UPP / GSAC - CONTROLE DE EMISSÃO DE ATESTADOS - MARÇO/2013
Nº ATEST.

012/2013

013/2013

014/2013

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Fortec Serviços Gerais Ltda - ME

Consórcio STTB Engenharia em Atendimento

Partwork Auditores Independentes Ltda

DATA
EMISSÃO

04/03/13

05/03/13

06/03/13

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

PRO.00.6288

Prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portaria e
edifícios, em 05 (cinco) postos diurnos de 44 horas semanais de segunda-feira
a sexta-feira, 02 (dois) postos diurnos de 12 horas diárias de segunda-feira a
domingo, para os seguintes locais; Prodesp Sede e Superintendência Saúde.

William Domingos Bellizzi

PRO.00.5408

Prestação de Serviços de Gestão abrangendo a prestação integrada de serviços
de adequação de imóvel, de implantação, operação e manutenção do Posto
Poupatempo São José do Rio Preto, de acordo com o Caderno de
Especificações Técnicas constantes do ANEXO I e nas condições estabelecidas
neste contrato.

Simone Martins Olivero

PRO.00.6241

Prestação de serviços de execução de inventário físico de aproximadamente
100.000 (cem mil) bens patrimoniais e conciliação dos bens inventariados com
os registros contábeis da Prodesp, fornecimento e colocação das novas
etiquetas de identificação com o código de barras nos bens patrimoniais, que
serão executadas nas dependências da Prodesp e nas de seus clientes
localizados no Estado de São Paulo, conforme Anexo I - Memorial Descritivo /
Especificações Técnicas.

Dalva Maria C. Pedra Bueno

Prestação de Serviços de Gestão, abrangendo execução integrada dos serviços
de adequação de imóvel, de implantação, de operação e de manutenção do
Posto Poupatempo Suzano, de acordo com o Caderno de Especificações
Técnicas - ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato.

Simone Martins Olivero

Tablet, marca Motorola - modelo XOOM (100 unidades)

Edson Bonucci

PRO.00.6073

Prestação de serviços de manutenção de 99 (noventa e nove) módulos de
caixilho compostos por 4 janelas pivotantes de vidro temperado situadas entre
2 pilares metálicos, contemplando a substituição dos acessórios dos vidros,
realinhamento e reforço das estruturas metálicas horizontais, bem como a
alteração de apoios do corrimão, com fornecimento de todo material
necessário, de acordo com o Anexo I - Memorial Descritivo.

Marcelo Ribeiro Pedrosa

PC: 28.053

Serviços de confecção, fornecimento e instalação de 62 esquadrias de
alumínio na forma de portas de giro, com o fornecimento de todos os serviços
e materiais necessários, em substituição das peças existentes de ferro
instaladas nas dependências do Posto Poupatempo São Bernardo do Campo,
compreendidas nos quatro banheiros e nos dois vestiários, serviços estes
realizados conforme o memorial descritivo - "Anexo VIII" do edital do pregão
eletrônico n° 080/2012 (62 unidades).

José Wagner Dalsan Leme

015/2013

Consórcio Bkdaher Suzano

07/03/13

PRO.00.6256

016/2013

Microtécnica Informática Ltda

11/03/13

PC: 28785

017/2013

018/2013

Climax Sac Comércio, Indústria, Exportação e
Serviços Ltda - ME

Climax Sac Comércio, Indústria, Exportação e
Serviços Ltda - ME

15/03/13

15/03/13
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GESTOR (ES)

Nº ATEST.

019/2013

020/2013

021/2013

022/2013

023/2013

024/2013

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Projecto - Gestão, Assessoria e Serviços Ltda.

Projecto - Gestão, Assessoria e Serviços Ltda.

Projecto - Gestão, Assessoria e Serviços Ltda.

Voetur Turismo e Representações Ltda

Instituto de Previdência e Assistência
Odontológica Ltda

Consórcio Poupatempo Maírilia

DATA
EMISSÃO

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

19/03/13

PRO.00.4844 / 5358 /
5589 / 5858 / 5783 e
6106

Serviços de recepção, informação, orientação e atendimento presencial ao
público nas Unidades Poupatempo

Cesar Augusto Giavarotti Barbosa,
Otacílio Guimarães Cecchini,
Simone Martins Olivero e Vitor
Pascoal Machado de Minas

19/03/13

PRO.00.4844 / 5358 /
5589 / 5858 / 5783 e
6106

Serviços de gestão, abrangendo serviços integrados de adequação de imóvel,
de implantação, de Operação e de Manutenção de Unidades Poupatempo

Cesar Augusto Giavarotti Barbosa,
Otacílio Guimarães Cecchini,
Simone Martins Olivero e Vitor
Pascoal Machado de Minas

19/03/13

PRO.00.4844 / 5358 /
5589 / 5858 / 5783 e
6106

Serviços de adaptação do imóvel, instalações elétricas e instalações de arcondicionado para recebimento das instalações dos Postos Poupatempo

Cesar Augusto Giavarotti Barbosa,
Otacílio Guimarães Cecchini,
Simone Martins Olivero e Vitor
Pascoal Machado de Minas

PRO.00.6132

Prestação de serviços de agenciamento, por empresa especializada, para o
fornecimento de passagens aéreas nacionais e passagens aéreas
internacionais, na forma de execução contínua e em regime de empreitada
por preço unitário, para atender aos funcionários/ prepostos para viagens a
serviço da Prodesp, conforme condições estabelecidas neste contrato e no
Memorial Descritivo - Anexo I.

Dalva Maria Cordeiro Pedra Bueno

PRO.00.6171

Prestação, sob o regime de mensalidade pré-fixada, serviços de assistência
odontológica, clínica, cirúrgica, especializada e pronto atendimento 24 horas,
por intermédio de profissionais credenciados ou cooperados, obrigando-se
pelos serviços direcionados, inclusive à prevenção das doenças, à promoção e
manutenção da saúde, bem como à recuperação e reabilitação, compreendida
nos termos das cláusulas e condições ora ajustadas e previstas no Memorial
Descritivo para: funcionários da Prodesp e seus respectivos dependentes,
lotados na região metropolitana de São Paulo, funcionários desligados da
Prodesp (demitidos/ aposentados) e seus respectivos dependentes,
reintegrados ao Plano de Assistência Odontológica por força de ação judicial.

Maria do Carmo Graciano

PRO.00.5782

Prestação de serviços de gestão abrangendo serviços integrados de adequação
de imóvel, de implantação, de operação e de manutenção do Posto
Poupatempo Marília, de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas
constantes do Anexo I e nas condições estabelecidas neste contrato.

Vitor Pascoal Machado de Minas

20/03/13

21/03/13

22/03/13

OBJETO
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GESTOR (ES)

Nº ATEST.

025/2013

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Aynil Soluções S.A

DATA
EMISSÃO

25/03/13

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

GESTOR (ES)

PRO.00.6347

Prestação de serviços gerais de infraestrutura de cabeamento de rede lógica
certificada (dados/voz) e elétrica, compreendendo as atividades de instalação,
desinstalação, manutenção corretiva e remanejamento, e/ou ao fornecimento
de materiais e/ou equipamentos de proteção contra quedas e oscilações de
energia elétrica, equipamentos de rede sem fio wi-fi Indoor e comutadores
Ethernet com serviços de instalação, operação assistida, manutenção e
suporte técnico para ativos de rede, a serem executados nas dependências da
Prodesp e nas de seus Clientes localizados no Estado de São Paulo, indicados
no subitem 1.1.1., conforme Ata de Registro de Preços N° 001/2012, que
integra o contrato supracitado como Anexo II (suprimido no contrato,
conforme item 11.1. da Cláusula XI - Anexos).

Antonio Martinez Carrara

Paulo Sérgio de Andrade

026/2013

SNW Tecnologia da Informação Ltda - ME

26/03/13

PRO.00.6026

Fornecimento e prestação de serviços de manutenção técnica de uma licença
de uso do software de tarifação telefônica Soma Tarifador, que deverá ser
instalado nas dependências do posto Poupatempo Campinas Shopping, de
acordo com as Especificações Técnicas Básicas Requeridas - Anexo I do
contrato.

027/2013

Decom Microfilmagem e Informática Ltda

27/03/13

PRO.00.6094

Prestação de serviços de Microfilmagem, nas dependências da Prodesp,
conforme Especificações Técnicas Básicas Requeridas - Anexo I, partes
integrantes supracitado no contrato.

Antonio Martinez Carrara

Prestação de serviços de impressão, pós-acabamento, gestão de processos e
logística de distribuição, preparo de relatórios e envio dos produtos aos
clientes da Prodesp, conforme Especificações Técnicas Básicas Requeridas Anexo I. Os serviços serão prestados em duas localidades: Print Center
Taboão da Serra.

Antonio Martinez Carrara

Contratação de Pesquisa de Clima Organizacional para cerca de 1800
funcionários da Prodesp 100% via internet com distribuição das chaves de
acesso via e-mail.

Maria do Carmo Graciano

Fornecimento, transporte e entrega da quantidade total estimada de 8.200
(oito mil e duzentas) unidades de água mineral sem gás, em embalagem de
310 ml, 6.000 (seis mil) unidades de água mineral com gás, em embalagem de
310 ml, 800 (oitocentas) unidades de água mineral sem gás, em embalagem
de 1,5 litro, e 80 (oitenta) unidades de água mineral sem gás, em garrafão de
10 litros, durante o período de vigência do contrato.

Maria do Carmo Graciano

028/2013

CTIS Tecnologia S.A

27/03/13

PRO.00.5835

029/2013

Sistema Boog de Consultoria Ltda

27/03/13

PC: 28.471

030/2013

Fonte Rocha Branca Ltda

28/03/13

PRO.00.6138
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