UPP / GSAC - CONTROLE DE EMISSÃO DE ATESTADOS - JUNHO/2011
Nº ATEST.

SOLICITANTE / FORNECEDOR

DATA
EMISSÃO

CONTRATO

OBJETO
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.

Simone Martins Olivero

Cartucho Lexmark de Toner Preto 34018HL (Laser E330/E332). (70
peças)

Maciel Makoto Kamimura

040/2011

Consórcio Poupatempo Marília

07/06/11

PRO.00.5782

043/2011

Nova Fenix Informática Ltda-ME

09/06/11

PC. 25.879

046/2011

047/2011

048/2011

049/2011

051/2011

Moura & Moura Cozinha Industrial Ltda - ME

Moura & Moura Cozinha Industrial Ltda - ME

Moura & Moura Cozinha Industrial Ltda - ME

Moura & Moura Cozinha Industrial Ltda - ME

Graduada Terceirização e Serviços Ltda-Me

PRO.00.5980

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, de segunda-feira a sábado, no Posto
Poupatempo relacionado abaixo:

PRO.00.5993

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, de segunda-feira a sábado, no Posto
Poupatempo relacionado abaixo:

PRO.00.5992

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, de segunda-feira a sábado no Posto
Poupatempo relacionado abaixo:

Arlete Aparecida Maia

PRO.00.6050

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, de segunda-feira a sábado nos Postos
Poupatempo relacionados abaixo:

Tânia Virgínia de Souza Andrade

PRO.00.6049

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 Itaquera, de segundafeira a sábado, nas quantidades diárias abaixo:

Marcelo Ribeiro Pedrosa

PRO.00.5958

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
segunda-feira a sábado, de acordo com o Anexo I - Especificações
Técnicas, no posto Poupatempo Botucatu.

Arlete Aparecida Maia

22/06/11

10/06/11

06/06/11

06/06/11

20/06/11

GESTOR (ES)

Arlete Aparecida Maia

Nº ATEST.

052/2011

053/2011

054/2011

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Cokinos & Associados Auditores Independente
S/S

Safra Segurança e Vigilância Privada Ltda

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC

DATA
EMISSÃO

08/06/11

20/06/11

02/06/11

CONTRATO

OBJETO

PRO.00.5766

Prestação de serviços de Auditoria Independente nas Demonstrações
Contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstrações dos Resultados, das
Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa (DFC), do valor
Adicionado (DVA) e do Balanço Social, correspondentes ao exercício
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009, considerando a
revisão da Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica - DIPJ, a Elaboração de Relatórios e Pareceres, sempre em
consonância com a Legislação das Sociedades Anônimas (Lei nº
6.404/76 e alterações posteriores), bem como da prestação de serviços
de Consultoria Tributária pertinentes às normas vigentes e suas
alterações, que venham a ocorrer na Legislação em âmbitos Federal,
Estadual e Municipal e nas condições estabelecidas e especificadas
neste contrato.

Celso Sgarbi

PRO.00.6012

Prestação de serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial, em 03 (três)
postos, com jornadas diárias de 12 (doze) horas-diurnas de segundafeira a domingo e 05 (cinco) postos, com jornadas diárias de 12 (doze)
horas-noturnas de segunda-feira a domingo, no posto Poupatempo
Tatuí.

Arlete Aparecida Maia

PRO.00.5823

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de
treinamento comportamental, a ser aplicado em 1.150 (um mil, cento e
cinqüenta) pessoas que atuam nos Postos do Poupatempo,
compreendendo o fornecimento de instrutores, material didático,
certificado e coffee-break, a ser ministrado nas diversas instalações do
Contratado, conforme especificado na Proposta n° 27730-4, datada de
05/01/2010 e no Plano de Aula - Programa de Integração: Conhecendo
o Padrão de Atendimento do Poupatempo, anexos I e II, que rubricados
pelas partes integram o presente contrato e, são partes integrantes do
Processo Prodesp n° 86.866, conforme discriminado abaixo.

Denise Marcos Buen

Denise Marcos Buen

Tânia Virgínia de Souza Andrade

055/2011

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC

02/06/11

PRO.00.5873

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de
treinamento comportamental de atendimento, a ser aplicado em 4.170
(quatro mil, cento e setenta) pessoas que atuam nos Postos do
Poupatempo, compreendendo o fornecimento de instrutores, material
didático, certificado e coffee-break, a ser ministrado nas diversas
instalações do Contratado, conforme especificado na Proposta n°
27780-5, que é parte integrante do Processo Prodesp n° 86.925,
conforme discriminado abaixo.

056/2011

Milani Indústria e Comércio Ltda

28/06/11

PC.25025

Execução de recuperação e conserto de cadeiras giratórias padrão
funcionário/cadeiras altas para guichê, em diversos Postos Poupatempo
num total de 404 peças

GESTOR (ES)

Nº ATEST.

SOLICITANTE / FORNECEDOR

057/2011

Atik Engenharia Ltda - EPP

058/2011

M. Grotti Serviços Comércio Paisagismo e
Jardinagem Ltda - ME

DATA
EMISSÃO

21/06/11

22/06/11

CONTRATO

OBJETO

PRO.00.5573

Prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento e
elaboração de projetos executivos completos de arquitetura e de
engenharia para novas obras, reformas e adequações de edificações,
nos postos Poupatempo Rio Claro e Sorocaba.

Ilídio San Martin Machado

PRO.00.6064

Prestação de serviços de conservação de áreas verdes com
fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, sob a inteira
responsabilidade da Contratada, de segunda-feira a sábado, de acordo
com o Anexo I - Descrição dos Serviços, no local: Prodesp-sede.

Marcos Rogério Magri

Prestação de serviços na área da saúde ocupacional, abrangendo os
exames previstos na NR-7 Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional, exames admissionais, exames periódicos, exames de
retorno ao trabalho, de mudança de função, exames demissionais,
atendimentos de rotina, atendimentos de emergência e atendimentos
de enfermagem.

Denise Marcos Buen

Execução de recuperação e conserto de cadeiras giratórias padrão
funcionário, na unidade Prodesp. ( 57 peças)

Marcos Rogério Magri

059/2011

Aclimed Clínica Médica Aclimação Ltda

30/06/11

PRO.00.5617

060/2011

Milani Indústria e Comércio Ltda

29/06/11

PC.25025

GESTOR (ES)

