CONTROLE DE CONTRATOS VIGENTES
N º DO CONTRATO

EMPRESA/FORNECEDOR

OBJETO

Capital Services Jardinagem

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
terceirizados de natureza contínua, com disponibilização de
mão de obra de jardinagem e manutenção de paisagismo, com
fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e reposição
de plantas para a Sede do IPRESB.

Heron tecnologia EIRELI

Capital Services veículo

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de
serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva e Assistência
Técnica dos equipamentos de ar condicionado da Sede do
IPRESB.
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de
transporte terrestre, mediante locação de veículo com
condutor habilitado

INICIAL

FINAL

Valor

04/2021

13/04/2021 12/04/2022 R$ 27.000,00

05/2021

14/05/2021 13/05/2022 R$ 21.084,00

06/2021

24/05/2021 23/05/2022 R$ 102.450,00

13/2021

25/05/2021 24/05/2022 R$ 12.000,00

The Perfect Link

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços técnicos de auditoria do sistema eletrônico de eleições
dos Conselhos de Administração e Fiscal do IPRESB.

webjur Processamento de Dados
LTDA

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
empresa especializada para FORNECIMENTO DE RECORTES
ELETRÔNICOS DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS DO 11/2018 - ADITIVO 3 13/07/2021 12/07/2022 R$
ESTADO DE SÃO PAULO E DA UNIÃO POR MEIO DE CORREIO
ELETRÔNICO OU WEBSITE DE PUBLICAÇÕES.

LDB Consultoria Financeira Ltda EPP

Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de
serviços de consultoria em investimentos.

02/2022

942,00

18/01/2022 17/07/2022 R$ 17.100,00

Quicklog Comércio Atacadista e
Logística Eireli

A CONTRATADA obriga-se a prestar ao CONTRATANTE
a produção e fornecimento contínuo de gêneros
alimentícios, materiais de higiene e limpeza, em forma de
cestas básicas com entrega ponto a ponto,
14/2020 - ADITIVO 2 10/09/2021 09/09/2022 R$ 93.434,88
correspondente ao(s) lote(s) 02, nas condições,
quantidades, especificações técnicas e demais exigências
estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Presencial
SUPRI/nº 001/2020:

INCORP

Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de
serviços de suporte técnico, operacional e licença de uso de
software web para votação eleitoral online

12/2021

10/09/2021 09/09/2022 R$ 27.000,00

Claro S.A. INTERNET

Contratação de empresa especializada para fornecimento de
serviço de Internet móvel, incluindo disponibilização de modem
Wi-Fi portátil.

14/2021

22/09/2021 21/09/2022 R$

QRX Segurança Patrimonial

Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de
serviços terceirizados de natureza contínua, com
disponibilização de mão de obra de vigilante patrimonial
desarmado para a Sede do IPRESB, localizada na Alameda
Wagih Salles Nemer, 85, Centro, Barueri/SP.

11/2021

03/10/2021 02/10/2022 R$ 229.775,28

Aliança

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de
elaboração de 01 (um) cálculo atuarial referente as obrigações
previdenciárias relativas aos servidores públicos do IPRESB, ano
base 2021.

15/2021

05/10/2021 04/10/2022 R$

9.200,00

Baruágua

Contratação de EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA
MINERAL NATURAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES
RETORNÁVEIS COM CAPACIDADE DE 20 LITROS CADA EM
18/2019 - ADITIVO 3 07/10/2021 06/10/2022 R$
REGIME DE COMODATO, DESTINADA A SEDE DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BARUERI-IPRESB, sob demanda.

5.346,00

1.

1.278,80

Futuramed LTDA. - ME

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
contínuos de manutenção predial de forma preventiva e
corretiva, para as instalações da Sede do Instituto de 15/2020 - ADITIVO 1 13/10/2021 12/10/2022 R$ 51.231,70
Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri –
IPRESB.

Claro S.A. TELEFONE MÓVEL

Contratação de empresa especializada para fornecimento de
linhas telefônicas móveis pós-paga com aquisição de aparelhos.

16/2020

15/10/2020 14/10/2022 R$

XP Investimentos

Contratação de instituição financeira para a prestação de
serviços de custódia qualificada, controladoria, processamento
e marcação a mercado ou na curva, de títulos públicos federais
registrados no SELIC deste RPPS ("serviços"), para atender o
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de
Barueri - IPRESB.

16/2021

04/11/2021 03/11/2022 R$

Clever Systems

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de
serviços de locação de solução para gerenciamento de
atendimento, compreendendo a locação de licenças; locação de 18/2020 - ADITIVO 1 17/11/2021 16/11/2022 R$ 23.059,22
equipamentos; manutenção do sistema; manutenção dos
equipamentos; treinamento e suporte técnico.

Sompo seguros
ECB Porto

sp Controle de pragas

Seguro predial
Contratação de pessoa jurídica para locação de sistema
informacional de custos, incluindo serviços de implantação,
capacitação, suporte técnico e manutenção corretiva,
adaptativa e evolutiva.
Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviço de controle de insetos xilofogos.

1800805651

20/11/2021 20/11/2022 R$

2.899,52

-

2.566,93

18/2021

22/11/2021 21/11/2022 R$ 49.000,00

19/2021

26/11/2021 25/11/2022 R$

5.990,00

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
terceirizados de natureza contínua, com disponibilização de
Samhi saneamento mão de obra e mão de obra de recepção, de controle de acesso – porteiro, de
23/2019 - ADITIVO 4 29/11/2021 28/11/2022 R$ 277.063,81
higienização ltda
copa e de limpeza, asseio e conservação predial, com
fornecimento de materiais, saneantes domissanitários e
equipamentos para a Sede do IPRESB.
Locaweb

Serviços da Caixa de E-mail

Micro Ka Informática Ltda - EPP

Contratação de pessoa jurídica especializada em locação de
computadores, de servidores de dados e internet, de
impressoras e multifuncionais, outsourcing de impressão,
01/2020 - ADITIVO 2 13/01/2022 12/01/2023 R$ 316.607,20
gerenciamento de rede lógica, locação de infraestrutura para
rede sem fio, manutenção preventiva e corretiva e adaptações
em infraestrutura lógica de dados.

FAC Consultoria Atuarial

Contratação de pessoa jurídica para locação de software de
gestão atuarial para RPPS - Regime Próprio de Previdência
01/2021 - ADITIVO 1 18/01/2022 17/01/2023 R$ 78.000,00
Social, incluindo serviços de implantação, treinamento,
atualização e suporte técnico.

Basic Elevadores

1.1 Constitui objeto do presente Contrato a contratação de
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva,
02/2021 - ADITIVO 1 05/02/2022 04/02/2023 R$
serviço e plantão de emergência para o elevador Atlas Schindler
instalado na sede do IPRESB, pelo período de 12 meses.

Iveloz Telecom Serviços em
Telecomunicações Ltda - EPP
Coulomb Tecnologia Eireli EPP
(telefonia)

Termo de Adesão

01/11/2021 31/10/2022 R$

3.478,80

3.304,81

Contratação de empresa especializada em serviço de acesso
03/2020 - ADITIVO 2 11/02/2022 10/02/2023 R$ 20.908,97
dedicado à Internet – 24 horas.
Contratação de empresa especializada em manutenção
preventiva, corretiva e evolutiva para o sistema de telefonia 04/2020 - ADITIVO 2 11/02/2022 10/02/2023 R$ 5.784,82
instalados na Sede do IPRESB.

Coulomb Tecnologia Eireli EPP
(câmeras)

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva, corretiva e adaptações de
05/2020 - ADITIVO 2 11/02/2022 10/02/2023 R$
Sistema de Captura de Imagens por Circuito Fechado de
Televisão – CFTV para a Sede do IPRESB.

L2F Sistemas Web LTDA - ME

Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de
sistemas para criação ou adaptação, manutenção, atualizações,
migração e adequação do banco de dados existente, bem como
hotsites a serem criados no portal do IPRESB, conforme Projeto
Básico, Anexo I, do Edital.

10/2019

05/08/2019 04/08/2023 R$ 51.400,00

Universalprev Software e
Consultoria LTDA

Contratação de empresa para locação de Software de Gestão
Integrada de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e de
Administração de Pessoal, incluindo os serviços de implantação,
treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico,
conforme Projeto Básico, Anexo I, do Edital.

11/2019

05/08/2019 04/08/2023 R$ 552.520,00

4.809,06

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação

dos serviços necessários a avaliar a conformidade da
organização do IPRESB, em conformidade com o Manual
do Pró-Gestão RPPS – Port. SPREV nº 3/2018, de
31/01/2018, Certificação Nível III. 1.2. Compreendendo a
análise de documentos, auditoria documental e/ou in loco
para certificação, recertificação e auditoria de supervisão,
de acordo com o objeto específico deste contrato e
Fundação Carlos Alberto Vanzolini
auditorias periódicas ou extraordinárias, conforme
definido no presente instrumento, com vistas à eventual
obtenção e manutenção, pelo IPRESB, do Certificado de
Conformidade.1.3. A prestação dos serviços se dará de
acordo com a proposta comercial 047834-02 da
CONTRATADA, que contém condições gerais e regras de
uso da marca, e integra este contrato independentemente
de transcrição.

03/2022

09/02/2022 08/02/2025 R$ 14.840,00

20/2021

10/12/2021 09/12/2026 R$ 150.000,00

4671/2022

07/01/2022 06/01/2027 R$ 168.000,00

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços
de publicidade legal de todos os atos de interesse da
CONTRATANTE, pelo sistema on-line , nos respectivos
PRODESP

DAtaPrev

cadernos do “Diário Oficial do Estado de São Paulo”,
relacionados na Planilha de Orçamento (Anexo I) e na
“Especificação de Serviços e Preços” nº E0211051 (Anexo
II).
Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da
informação (TI) pela DATAPREV à CONTRATANTE, conforme
especificações técnicas descritas no Anexo I (Modelo de
Negócio), visando atender os objetivos estratégicos da
CONTRATANTE.

Valor Estimado

