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

071/2011

074/2011

078/2011

079/2011

080/2011

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Seeghers Engenharia S/C Ltda

Unisys brasil ltda

Mazzini Administração e Empreitas Ltda

Consórcio Poupatempo Marília

Consórcio Poupatempo - Caraguatatuba

DATA
EMISSÃO

CONTRATO

PC. 11.467

Prestação de serviços especializados de engenharia mecânica para
desenvolvimento e elaboração de projeto visando a adaptação do
sistema de ar condicionado.

PC. 13.430

Prestação de serviços especializados de engenharia mecânica para
desenvolvimento e elaboração de projeto visando a instalação de
sistemas de ar condicionado.

09/09/11

09/09/11

05/09/11

05/09/11

05/09/11

OBJETO

GESTOR (ES)

William Domingos Bellizzi

PRO.00. 5822

Prestação de serviços de manutenção de equipamentos, a licença de
uso, a subscrição e a manutenção de programas de computador, bem
como os serviços de instalação, suporte e assistência técnica, o
treinamento e a prestação de serviços técnicos especializados para
adequação e ampliação do Ambiente Computacional da Prodesp de
acordo com a proposta da Unisys, parte integrante deste contrato.

Carlos Alberto Fernandes Gomes

PRO.00.4859

Prestação de serviços de gestão abrangendo a prestação integrada dos
serviços de implantação, operação, manutenção e fornecimento de
Unidade Móvel do Poupatempo para operar no municípios de Registro
e Sorocaba e em seus municípios de entorno a um raio aproximado de
125Km, de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas
constantes do ANEXO I e nas condições estabelecidas neste contrato.

Otacílio Guimarães Cecchini

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.

Simone Martins Olivero

PRO.00.5857

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

Vitor Pascoal Machado de Minas

Nº ATEST.

071/2011
081/2011

082/2011

084/2011

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Seeghers
Unisys Brasil
ltda Engenharia S/C Ltda

Consórcio Piracicaba Poupatempo

Consócio PRÓ ABCD

DATA
EMISSÃO

09/09/11
09/09/11

06/09/11

05/09/11

CONTRATO

OBJETO

GESTOR (ES)

PRO.00.5143

Prestação de serviços de manutenção de equipamentos, a licença de
uso, a subscrição e a manutenção de programas de computador, bem
como os serviços de instalação, suporte e assistência técnica, o
treinamento e a prestação de serviços técnicos especializados para
adequação e ampliação do Ambiente Computacional da Prodesp de
acordo com a proposta da Unisys, parte integrante deste contrato.

William
Domingos
Bellizzi
Carlos
Alberto
Fernandes
Gomes

PRO.00.5589

Prestação de Serviços de Gestão abrangendo Serviços Integrados de
Adequação de Imóvel, de Implantação, de Operação e de Manutenção
do Posto Poupatempo Piracicaba, de acordo com o Caderno de
Especificações Técnicas constantes do Anexo I e nas condições
estabelecidas neste contrato.

Simone Martins Olivero

PRO.00.4844

Prestação de serviços de gestão abrangendo a prestação integrada dos
serviços de implantação, operação, manutenção e fornecimento de
Unidade Móvel do Poupatempo, para operar na região da grande São
Paulo de forma isolada ou conjugada com outras unidades móveis do
Poupatempo, de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas
constantes do ANEXO I e nas condições estabelecidas neste contrato.

Otacílio Guimarães Cecchini

Paulo Sérgio de Andrade

Adriana Simões Fernandes

086/2011

BK Consultoria e Serviços Ltda

05/09/11

PRO.00.5289

Prestação de serviços de recepção compreendendo o desenvolvimento
das atividades de orientação, informação e atendimento, no Posto
Poupatempo Campinas Centro, de acordo com o Anexo I deste
contrato.

088/2011

BK Consultoria e Serviços Ltda

05/09/11

PRO.00.5582

Prestação de serviços de recepção compreendendo o desenvolvimento
das atividades de orientação, informação e atendimento, de acordo
com o Anexo I deste contrato.

PRO.00.5151

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 dos
Serviços, nas instalações da Prodesp- Sede e Superintendências.

090/2011

Pluriserv Serviços Técnicos Ltda

08/09/11

PRO.00.5152

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 - Especificações dos Serviços, nas instalações da ProdespSede.

William Domingos Bellizzi

Nº ATEST.

071/2011
091/2011

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Engenharia
S/C Ltda
PluriservSeeghers
Serviços Técnicos
Ltda

DATA
EMISSÃO

09/09/11
19/09/11

CONTRATO

OBJETO

PRO.00.5151

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 dos
Serviços, nas instalações da Prodesp- Sede e Superintendências.

William
Domingos
Bellizzi
William
Domingos
Bellizzi

William Domingos Bellizzi

Marino Martin Mena

091/2011

Pluriserv Serviços Técnicos Ltda

19/09/11

PRO.00.5152

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 - Especificações dos Serviços, nas instalações da ProdespSede.

092/2011

LTA-RH Informática, Comércio, Representações
Ltda

27/09/11

PC. 26.161

Servidor Dualprocessado Rack - 2U - Configuração I, modelo Powerege
R 710.(02 Unidades), Servidor Dualprocessado Rack - 2U - Configuração
II, modelo Powerege R 710.(08 Unidades).

PC. 15.468

Contratação de serviços de desenvolvimento e elaboração de projeto
para sistema de ar condicionado, composto por Estudo Preliminar, Ante
Projeto e Projeto Básico.

PC. 15.670

Contratação de serviços de desenvolvimento e elaboração de Projeto de
modernização, reforma do sistema de ar condicionado, composto por
Ante-Projeto e Projeto Básico.

PC. 18.932

Alteração e complemento do projeto de modernização e reforma do
sistema de ar condicionado.

093/2011

Seeghers Engenharia S/C Ltda.

29/09/11

GESTOR (ES)

Vera Lúcia Alves de Melo

