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

102/2011

102/2011

104/2011

106/2011

107/2011

SOLICITANTE / FORNECEDOR

Guilherme Henrique de Souza - EPP

Guilherme Henrique de Souza - EPP

Trazzo Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda

BWMS Soluções Móveis em Informática Ltda.

Pilão Engenharia e Construções Ltda.

DATA
EMISSÃO

23/11/11

23/11/11

CONTRATO

OBJETO

PRO.00.6037

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 Campinas Shopping.

Paulo Sérgio de Andrade

PRO.00.6058

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 Campinas Centro.

Paulo Sérgio de Andrade

PC. 24.802

Serviços de arquitetura para desenvolvimento das atividades de
elaboração de leiaute/croqui de interiores, participação em reuniões e
levantamentos de necessidades, prestadas por profissional qualificado
da contratada.(600 horas)

PC. 26.363

Contratação de horas técnicas efetivamente trabalhadas de serviços de
arquitetura para desenvolvimento das atividades de elaboração de
leiaute/croqui de interiores, participação em reuniões e levantamentos
de necessidades, prestadas por profissional qualificado da
contratada.(600 horas)

03/11/11

16/11/11

07/11/11

GESTOR (ES)

William Domingos Bellizzi

PRO.00.5885

Prestação de serviços de envio de mensagens de texto SMS (Short
Message Service) em dispositivos móveis, incluídos os serviços de
gerenciamento e licenciamento de uso de plataforma, aplicativos,
infraestrutura e suporte técnico necessários para atender o I.I.R.G.D.
"Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt", nos Postos
Poupatempo, na quantidade estimada prevista na cláusula IV deste
contrato.

Tânia Virgínia de Souza Andrade

PRO.00.5764

Execução de obras e serviços de readequação da cobertura do prédio
do Posto Poupatempo Bauru, com fornecimento de materiais, mão de
obra e equipamentos necessários a execução dos serviços, conforme
descrito no Anexo I - Projeto Executivo e no Anexo II - Memorial
Descritivo.

Leonardo Maciel

Nº ATEST.

108/2011

109/2011

112/2011

SOLICITANTE / FORNECEDOR

BSI Brasil Sistemas de Gestão Ltda

Eletroterra Construções e Comércio Ltda

CTIS Tecnologia S/A

DATA
EMISSÃO

11/11/11

23/11/11

25/11/11

CONTRATO

OBJETO

GESTOR (ES)

PRO.00.5516

Prestação de serviços especializados para certificação de novas áreas,
recertificação da aderência e manutenção dos processos de gestão
adotados pela Prodesp, com base nas diretrizes das Normas ISO 20000,
ISO 9001 e ISO 27001.

Celso Monastero

PRO.00.5909

Fornecimento e instalação de uma solução de usina de geração de
energia elétrica a diesel, em média tensão, compreendendo a
construção de abrigo em alvenaria da casa de máquinas, sistema de
armazenamento subterrâneo de combustível, ampliação e retrofit dos
cubículos de média tensão existentes da cabine primária, bem como, a
elaboração dos respectivos projetos executivos do empreendimento,
que daqui por diante serão designados simplesmente como Solução,
para a Sede da Prodesp, conforme descrito e caracterizado no Projeto
Básico - Características da Contratação - Anexo I, Projeto Básico Diretrizes para Execução das Obras e Serviços - Anexo I-A e Projeto
Básico - Especificações de Materiais, Serviços e Equipamentos - Anexo IB e nas condições estabelecidas neste contrato.

Guilherme Jorge Lourenção

PRO.00.5835

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 são prestados em duas
localidades, Print Center Taboão da Serra e Print Center DER São Paulo.

Antônio Martinez Carrara

