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A Diretoria Executiva da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

   

 RESOLVE: 

 

 

I. Designar os Senhores AILTON ARAUJO PORTADOR DO RG Nº 

4.538.347-9, e LUIS MARCELO MUNDURUCA, RG Nº 17.822.208, para 

acompanhamento e fiscalização da execução dos Contratos listados 

abaixo, nos termos dos artigos 58, inciso III e 67, da Lei nº 8.666/93: 

 

 

1. Sr. Ailton Araujo, gestor dos contratos listados, abaixo: 

 

1.1. Contrato nº 17037-7-01-12, Processo nº 671/2017; 

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 

Paulo - PRODESP; 

Objeto: Prestação de Serviços de informática, abrangendo os serviços de 

consultoria, desenvolvimento e manutenção de sistemas, abrangendo os 

serviços de consultoria e manutenção de sistemas, processamento de 
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dados, tratamento de informações e microfilmagem, treinamento e 

outros serviços compatíveis com sua finalidade; 

 

 

1.2. Contrato nº 17084-1-01-12, Processo nº 1302/2017; 

Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São 

Paulo – PRODESP; 

Objeto: Prestação de serviços de informática, pela Contratada, 

abrangendo os serviços de consultoria, desenvolvimento e manutenção 

de sistemas, processamento de dados, tratamento de informações, 

microfilmagem, treinamento e outros serviços compatíveis com a sua 

finalidade; 

 

1.3. Contrato nº 17085-7-01-11, Processo nº 1214/2017; 

Contratada: Telefônica do Brasil S/A.; 

Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (SMP) sendo 

18 (dezoito) aparelhos Tipo 1 e 65 (sessenta e cinco) aparelhos Tipo 2, 

total de 83 (oitenta e três) aparelhos; 

 

 

2. Sr. Luís Marcelo Munduruca, gestor dos contratos listados abaixo: 

 

2.1. Contrato nº 15024-7-01-11, Processo n.º 220/2015; 

Contratada: King Automotores Ltda; 

Objeto: Prestação de serviços de transporte mediante a locação de 

veículos, em caráter não eventual, objetivando o deslocamento para o 

apoio das atividades técnico-administrativas da Fundação Florestal; 

 

2.2. Contrato nº 17008-7-01-11, Processo nº 050/2017; 

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de 

combustíveis em veículos e outros serviços prestados por postos 
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credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema 

informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro 

processado; 

 

2.3. Contrato nº 15050-7-01-11, Processo nº 384/15; 

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli – EPP. 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de 

combustíveis de 03 (três) embarcações e outros serviços prestados por 

postos – estabelecimentos credenciados, por meio de implantação e 

operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de 

cartão de pagamento magnético e micro processado e disponibilização 

de rede credenciada de postos de combustíveis, compreendendo a 

distribuição de gasolina para a frota de embarcações adquiridas no 

âmbito do programa “Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e 

Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica” (APA MARINHA LITORAL 

NORTE E SUL E PE ILHA DO CARDOSO). 

 

2.4. Contrato nº 16117-7-01-11, Processo nº 583/16; 

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção de 

veículos e embarcações, por meio de implantação e operação de 

sistema informatizado, com a utilização de cartão de pagamento 

magnético ou micro processado, disponibilização da rede credenciada 

de oficinas da contratada; 

 

2.5. Contrato nº 16115-7-01-11, Processo nº 649/16; 

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção 

preventiva e corretiva de veículos, embarcações máquinas e motores, 

por meio de implantação e operação de sistema informatizado e 

integrado, disponibilização de rede de oficinas, conforme especificação 
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técnica, incluindo serviços, mão de obra e peças necessárias a 

manutenção do bem; 

 

2.6. Contrato nº 16109-7-01-11, Processo nº 652/16; 

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de 

combustíveis de máquinas, motores e outros equipamentos e materiais 

permanentes, pertencentes à Fundação Florestal, da SMA/IF, 

disponibilizado a esta Fundação, através de convênio de permissão de 

uso Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 – Sistema Estadual 

de Florestas – SIEFLOR, distribuídos para uso nas Unidades de 

Conservações e Parques Estaduais do Estado de São Paulo, 

compreendendo as distribuições de gasolina e diesel, conforme 

especificações constantes do Termo de Referência. 

 

 

2.7. Contrato nº 16102-7-01-11, Processo nº 658/16; 

Contratada: Link Card Administradora de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção de 

veículos, por meio de implantação e operação de sistema informatizado 

e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou 

micro processado, disponibilização de rede credenciada de oficinas da 

contratada; 

 

2.8. Contrato nº 17075-7-01-11, Processo nº 244/2017; 

Contratada: Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de manutenção de 

embarcações e motores de popa, por meio de implantação e operação 

de sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de 

pagamento magnético ou micro processado;  

 

2.9. Contrato nº 17086-7-01-11, Processo nº 1319/2017; 
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Contratada; Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli – EPP; 

Objeto: Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de 

combustíveis em veículos e outros serviços prestados por postos 

credenciados, por meio da implantação e operação de sistema 

informatizado e integrado com a utilização de cartão de pagamento 

magnético ou micro processado e disponibilização de rede credenciada 

de postos de combustível, compreendendo a distribuição de etanol, 

gasolina comum, gás natural veicular (GNV), diesel e biodiesel, óleo, 

lubrificantes e derivados, bem como serviços de lavagens para a frota 

de veículos automotores; 

 

3.0. Contrato nº 13051-7-01-11, Processo nº 1661/2013; 

Contratada: Ticket Soluções HDFGT S/A; 

Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de 

combustíveis de embarcações prestados por postos credenciados, por 

meio da implantação e operação de um sistema informatizado e 

integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro 

processado e disponibilização de rede credenciada de postos 

combustíveis, compreendendo a distribuição gasolina para a frota de 

embarcações adquiridas para uso da Polícia Militar Ambiental, no 

âmbito do programa “Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e 

Sistemas de Mosaicos da Mata Atlântica.”; 

 

 

Fica revogada a Portaria nº 157/2018 de 29 de maio de 2018. 

 

 

FF - Diretoria Executiva, em 26 de novembro de 2018. 
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Rodrigo Levkovicz 

Diretor Executivo 


