UPP / GSAC - CONTROLE DE EMISSÃO DE ATESTADOS - JANEIRO/2014

Nº ATEST.

001/2014

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Elevadores Atlas Schindler S/A

DATA
EMISSÃO
02/01/14

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

PRO.00.6191

Prestação de serviços técnico especializados de manutenção e assistência
técnica em um elevador monta carga, conforme especificações contidas no
Anexo I, instalado na Unidade de Negócios da PRODESP - Hospital das
Clínicas.

002/2014

Mult Funcional Mão de Obra Terceirizada
Ltda

07/01/14

PRO.00.5978

003/2014

Mult Funcional Mão de Obra Terceirizada
Ltda

07/01/14

PROS's. 00.5959 e
5960

004/2014

Provac Serviços Ltda

07/01/14

PROS. 00.5955

005/2014

TJ Comércio e Serviços Ltda

07/01/14

PROS. 00.5962

006/2014

Daiana Aparecida de Jesus Bebidas - ME

08/01/14

PROS. 00.6292

007/2014

Construmax Construções e
Empreendimentos Ltda-EPP

09/01/14

PC. 27550

Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para a
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, de segundafeira a sábado, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnicas, no Posto
Poupatempo Itaquera.
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para a
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, de segundafeira a sábado, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnicas, no Posto
Poupatempo Franca (PRO.5959) e no Posto Poupatempo Cidade Ademar
(PRO.5960).
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para a
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, de segundafeira a sábado, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnicas, no Posto
Poupatempo Araraquara.
Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para a
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a
disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e
equipamentos, sob a inteira responsabilidade da CONTRATADA, de segundafeira a sábado, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnicas, no Posto
Poupatempo São Carlos.
Fornecimento, transporte e entrega da quantidade total estimada de 840
(oitocentos e quarenta) garrafões de 20 litros de água mineral (sem gás),
durante o período de vigência do contrato supracitado.
Serviços de readequação civil nas instalações prediais do Posto Poupatempo
Guarulhos, com o fornecimento de todos os serviços e materiais necessários,
visando a implantação dos serviços públicos da Ciretran, cujo quantitativo
consta em planilha que é parte integrante do pedido supracitado.
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GESTOR (ES)

Paulo de Lucca Souza

Marcelo Ribeiro Pedrosa

Arlete Aparecida Maia

Arlete Aparecida Maia

Arlete Aparecida Maia

José Wilson Ricciardi

Silvia Andolpho Silveira Machado
Chioatto

UPP / GSAC - CONTROLE DE EMISSÃO DE ATESTADOS - JANEIRO/2014

Nº ATEST.
008/2014

SOLICITANTE / FORNECEDOR
Construmax Construções e
Empreendimentos Ltda-EPP

DATA
EMISSÃO

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

10/01/14

PC. 28225

Serviços de reparação da iluminação da quadra de esportiva localizada nas
dependências da Sede da Prodesp, conforme memorial descritivo
MD.036.2012.

Paulo de Lucca Souza e Ricardo
Pinto Cesar Peres Fernandes

Prestação de serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, no Posto Poupatempo Guarulhos, de
segunda-feira a sábado, nas seguintes quantidades diárias: Até 100 litros de
café e 45 litros de chá para os dias úteis (segunda-feira à sexta-feira) e até 50
litros de café e 22,5 litros de chá para os sábados.

Silvia Andolpho Silveira Machado
Chioatto

009/2014

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

10/01/14

PRO.00.5481

010/2014

Sofhar Gestão & Tecnologia S.A

14/01/14

PRO.00.6060

011/2014

Sofhar Gestão & Tecnologia S.A

14/01/14

PRO.00.6060

012/2014

3Corp Technology S/A Infraestrutura de
Telecom

15/01/14

PRO.00.6491

013/2014

3Corp Technology S/A Infraestrutura de
Telecom

15/01/14

PRO.00.6511

014/2014

Espectro Indústria e Comércio de Produtos
Ergonômicos Ltda - EPP

15/01/14

PC. 30.253

015/2014

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

16/01/14

PRO.00.6048

Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado nos Programas de
Computador de Tecnologia Microsoft, no Pilar Core Applications, (Lote C).
(OS 002/2012)
Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado nos Programas de
Computador de Tecnologia Microsoft, no Pilar Core Applications, (Lote C). (OS
002/2013)
Fornecimento de 24 (vinte e quatro) comutadores Ethernet (switch), bem
como a prestação de serviços de instalação, treinamento e de garantia, de
acordo com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS - ANEXO I e
demais condições estabelecidas no contrato supracitado, para modernização
do núcleo de rede local dos postos Poupatempo Luz, São Bernardo do Campo,
São José dos Campos, Campinas Centro, Campinas Shopping, Itaquera e
Guarulhos.
Fornecimento de 60 (sessenta) comutadores Ethernet (switch) para
infraestrutura de comunicação de dados dos postos Poupatempo, de acordo
com as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS - ANEXO I e demais
condições estabelecidas no contrato supracitado.

GESTOR (ES)

Marcos Laureano Machado e Vilson
Revidiego Lopes
Valdemir Ereno Junior e Vilson
Revidiego Lopes

Tânia Virgínia de Souza Andrade

Ilidio San Martin Machado

Apoio de punho para teclado base longa - modelo APT BL Orientativo (1607
unid.) e Apoio para punho mouse pad personalizado - modelo MPE Office
(1606 unid.).

Tânia Virgínia de Souza Andrade

Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo a organização do espaço físico, fornecimento de serviços, utensílios
e gêneros afins, no Posto Poupatempo Santo Amaro, de segunda-feira a
sábado, nas quantidades diárias abaixo: • Até 120 litros de café e 80 litros de
chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 60 litros de café e 40
litros de chá para os sábados.

Adriana Simões Fernandes

Página 2 de 7

UPP / GSAC - CONTROLE DE EMISSÃO DE ATESTADOS - JANEIRO/2014

Nº ATEST.

SOLICITANTE / FORNECEDOR

DATA
EMISSÃO

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

016/2014

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

16/01/14

PRO.00.5625

017/2014

Datasist Informática SS LTDA

16/01/14

PRO.00.6340

018/2014

Datasist Informática SS LTDA

16/01/14

PRO.00.6341

019/2014

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

20/01/14

PRO.00.4296

020/2014

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

20/01/14

PRO.00.4400

OBJETO
Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, nos Postos Poupatempo São Bernardo do
Campo e Sé de segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: •
Poupatempo São Bernardo do Campo: Até 100 litros de café e 70 litros de chá
para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 50 litros de café e 35
litros de chá para os sábados; • Poupatempo Sé: Até 137 litros de café e 37
litros de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 68 litros de
café e 18 litros de chá para os sábados.
Prestação de serviços de recepção compreendendo o desenvolvimento das
atividades de orientação, informação e atendimento no Posto Poupatempo
Santo Amaro, de segunda-feira a sexta-feira, cujo horário de funcionamento é
das 6h às 20h e aos sábados das 6h às 15h, de acordo com a Descrição dos
Serviços - Anexo I do contrato supracitado.
Prestação de serviços de recepção compreendendo o desenvolvimento das
atividades de orientação, informação e atendimento no Posto Poupatempo
Campinas Centro, de segunda-feira a sexta-feira, cujo horário de
funcionamento é das 7h30min às 18h45min e aos sábados das 6h30min às
13h45min, de acordo com a Descrição dos Serviços - Anexo I do contrato.
Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, nos Postos Poupatempo Luz e São José
dos Campos, de segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: •
Poupatempo Luz: Até 45 litros de café e 18 litros de chá para os dias úteis
(segunda-feira a sexta-feira) e até 22,5 litros de café e 9 litros de chá para os
sábados; • Poupatempo São José dos Campos: Até 34 litros de café e 10 litros
de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 17 litros de café e
5 litros de chá para os sábados.
Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, nos Postos Poupatempo São Bernardo do
Campo e Sé, de segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: •
Poupatempo São Bernardo do Campo: Até 65 litros de café e 65 litros de chá
para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 32 litros de café e 32
litros de chá para os sábados; • Poupatempo Sé: Até 110 litros de café e 30
litros de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 55 litros de
café e 15 litros de chá para os sábados.
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GESTOR (ES)

Tânia Virgínia de Souza Andrade

Adriana Simões Fernandes

Paulo Sérgio de Andrade

Tânia Virgínia de Souza Andrade

Tânia Virgínia de Souza Andrade
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Nº ATEST.

021/2014

022/2014

023/2014

024/2014

025/2014

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

Lyncra Limpeza e Serviços Gerais Ltda

DATA
EMISSÃO

20/01/14

20/01/14

20/01/14

20/01/14

20/01/14

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

PRO.00.4820

Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, no Posto Poupatempo Santo Amaro, de
segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: • 90 litros de café e
80 litros de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 45 litros
de café e 40 litros de chá para os sábados.

Adriana Simões Fernandes

PRO.00.4304

Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, no Posto Poupatempo Guarulhos, de
segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: • Até 100 litros de
café para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 50 litros de café para
os sábados.

Maria Auxiliadora Teixeira Pinto
Montenegro

PRO.00.5145

Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, nos Postos Poupatempo Campinas Centro
e Campinas Shopping, de segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias
abaixo: • Poupatempo Campinas Centro: Até 40 litros de café e 20 litros de
chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 20 litros de café e 10
litros de chá para os sábados; • Poupatempo Campinas Shopping: Até 30
litros de café e 15 litros de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira)
e até 15 litros de café e 8 litros de chá para os sábados.

Antonio de Matos

PRO.00.5488

Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, no Posto Poupatempo Luz, de segundafeira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: • Até 45 litros de café e 18
litros de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira) e até 22,5 litros de
café e 9 litros de chá para os sábados.

Candida Rocha Schwenck

PRO.00.5489

Prestação de Serviços de Copa para o preparo e fornecimento de café e chá,
incluindo montagem e organização do espaço físico, fornecimento de
serviços, utensílios e gêneros afins, no Posto Poupatempo São José dos
Campos, de segunda-feira a sábado, nas quantidades diárias abaixo: • Até 34
litros de café e 10 litros de chá para os dias úteis (segunda-feira a sexta-feira)
e até 17 litros de café e 5 litros de chá para os sábados.

Ademir Coelho
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GESTOR (ES)
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Nº ATEST.

SOLICITANTE / FORNECEDOR

DATA
EMISSÃO

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

GESTOR (ES)

026/2014

Fundação CPqD - Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Telecomunicações

20/01/14

PRO.00.6381

Prestação de serviços de suporte técnico especializados na área de
telecomunicações, com objetivo de dar suporte e acompanhamento nos
processos de contratação e prestação de serviços de comunicação multimídia
(SCM), de acesso à internet e de trânsito internet, necessários à continuidade
e à evolução da Rede Intragov do Governo do Estado de São Paulo,
englobando o gerenciamento da Rede IP Multisserviços e seus recursos
agregados, conforme condições estabelecidas no contrato supracitado e seus
ANEXOS.

027/2014

LT Indústria e Comércio de Móveis Ltda EPP

22/01/14

PRO.00.6437

Fornecimento de mobiliários para os Postos Acessinha, conforme descrito no
Anexo I - Memorial Descritivo, parte integrante do contrato supracitado.

Edson Bonucci

028/2014

José Francisco Gotti Cacere - ME

22/01/14

PRO.00.6434

Prestação de serviços de reforma dos sanitários públicos do Posto
Poupatempo Itaquera, com fornecimento de materiais, conforme
especificado no Anexo I - Memorial Descritivo e no Anexo II - Plantas.

Marcelo Ribeiro Pedrosa

PRO.00.6506

Fornecimento de 30 (trinta) balanças, do tipo manual, com escala
antropométrica, incluindo entrega e garantia das mesmas, nas condições
estabelecidas no contrato e especificações abaixo: • Balança antropométrica
mecânica; uso em ambulatório; capacidade de 200kg; estrutura em aço com
tratamento antiferruginoso; plataforma revestida de material antiderrapante
para apoio dos pés; pés reguláveis para nivelamento e revestidos de material
antiderrapante; régua e cursor em aço inoxidável e antropômetro acoplado
com escala numérica de 200 cm; calibração em conformidade com as
prescrições do IPEM/INMETRO; manual operacional; assistência técnica.

Leonardo Maciel

PRO.00.6372

Fornecimento de "Upgrade" do Programa de Computador EOS - Enterprise
Output Solution, instalado em uma Lpar com capacidade de até 421 MSU's na
CPU IBM 2817-605 z196 no Data Center Prodesp, e prestação de serviços de
Manutenção e Atualização Técnica.

Carlos Alberto Fernandes Gomes

Antonio Martinez Carrara

Candida Rocha Shwenck

029/2014

030/2014

DZ-7 Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - EPP

Poly Representações e Serviços Ltda

23/01/14

21/01/14

031/2014

Comercial Elétrica Prearo Ltda - ME

23/01/14

PC. 30.454

Cabo flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre, 750v, 70°c, isolação
PVC, cor azul (9900m); Cabo flexível antichama 2,5 mm² condutor em cobre,
750v, 70°c, isolação PVC, cor preto ou vermelho (9900m) e Cabo flexível
antichama 2,5 mm² condutor em cobre, 750v, 70°c, isolação PVC, cor verde
(9900m).

032/2014

Comercial Elétrica Prearo Ltda - ME

23/01/14

PC. 30.563

Luminária 2 x 40w de sobrepor branca com refletor de alumínio alto brilho
(espelhado) e aletas de alto brilho (para lâmpadas fluorescentes 40w T10-6)
(85 unid.).
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Wladimir Rovai
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Nº ATEST.

SOLICITANTE / FORNECEDOR

DATA
EMISSÃO

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

GESTOR (ES)

Balança antropométrica mecânica; uso em labolatório; capacidade de 200kg;
estrutura em aço com tratamento antiferruginoso; plataforma revestida de
material antiderrapante para apoio dos pés; pés reguláveis para nivelamento
e revestidos de material antiderrapante; régua e cursor em aço inoxidável e
antropômetro acoplado com escala numérica de 200 cm; calibração em
conformidade com as prescrições do IPEM/INMETRO; manual operacional;
assistência técnica (14 unid.).

Tânia Virgínia de Souza Andrade

033/2014

DZ-7 Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - EPP

23/01/14

PC. 30.455

034/2014

Sofhar Gestão & Tecnologia S.A

24/01/14

PRO.00.6060

035/2014

Sofhar Gestão & Tecnologia S.A

24/01/14

PRO.00.6060

036/2014

Sofhar Gestão & Tecnologia S.A

24/01/14

PRO.00.6060

037/2014

038/2014

Konar Instalação, Comércio e Manutenção
de Condicionadores de Ar Ltda

Aynil Soluções S/A

27/01/14

27/01/14

Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado nos Programas de
Computador de Tecnologia Microsoft, No Pilar Core Applications, (Lote C) (OS
003/2012).
Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado nos Programas de
Computador de Tecnologia Microsoft, No Pilar Core Applications, (Lote C) (OS
003/2013).
Prestação de Serviços de Apoio Técnico Especializado nos Programas de
Computador de Tecnologia Microsoft, No Pilar Core Applications, (Lote C) (OS
004/2012).

Edson Issao Takiguti
Valdemir Ereno Junior e Vilson
Revidiego Lopes
Alexandre Di Raimo Marchese e
Vilson Revidiego Lopes

PRO.00.6400

Fornecimento e instalação de 08 (oito) máquinas de Ar Condicionado de
Precisão, incluindo todos os equipamentos, materiais, acessórios e
dispositivos necessários para o correto funcionamento, bem como o apoio
civil e a elaboração de projeto executivo, que daqui por diante serão
designados simplesmente como "Solução", conforme descrito e caracterizado
nas Especificações Técnicas Básicas Requeridas - Anexo I, que integra o
instrumento.

Guilherme Jorge Lourenção

PRO.00.6336

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, 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 como Anexo II (suprimido no contrato,
conforme item 11.1 da Cláusula XI - Anexos).

Antonio Martinez Carrara
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Nº ATEST.

039/2014

040/2014

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Crystal Viagens e Turismo Ltda

Instant Solutions Tecnologia e Informática
Ltda

DATA
EMISSÃO

27/01/14

28/01/14

CONTRATO /
PEDIDO COMPRA

OBJETO

GESTOR (ES)

PRO.00.6335

Prestação de serviços de emissão de bilhetes de passagens aéreas destinadas
a viagens nacionais e internacionais, compreendendo a reserva, emissão,
marcação, remarcação, endosso e entrega física ou eletrônica das passagens,
bem como fornecimento de relatórios gerenciais, por via eletrônica, de
acordo com as especificações do Projeto Básico - Anexo V, que integrou o
Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços SGP n° 008/2011,
proposta da Contratada e demais documentos constantes do Processo SGP
41609/2011.

Dalva Maria Cordeiro Pedra Bueno

PRO.00.6193

Prestação de serviços de telefonia computadorizada, por intermédio de
Unidade de Resposta Audível - URA, para atendimento de ligações dos
cidadãos, em que serão fornecidas informações relativas às multas
processadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER, com a
disponibilização de equipamentos e softwares de acordo com as
especificações técnicas constantes do Anexo I - Especificações Técnicas
Básicas Requeridas.

Antonio Martinez Carrara
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