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CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 77/12 – Processo Administrativo nº 45/2009 – 

CONTRATANTES: CESAMA e EMPAV – EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO – OBJETO: Contratação de empresa pública municipal especializada no fornecimento de 

tubos de concreto, com base no art. 24, VIII da lei nº 8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 35.721,45 (trinta e cinco 

mil, setecentos e vinte um reais e quarenta e cinco centavos) – VALOR MENSAL: R$ 5.953,57 (cinco mil 

novecentos e cinqüenta e três reais e cinqüenta e sete centavos). A PARTIR DE: emissão do primeiro pedido; 

VIGÊNCIA: 06 meses. 

 
 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 78/12 – Inexigibilidade Nº 10/2011 – CONTRATANTES: 

CESAMA e OPENBASE SISTEMAS LTDA – OBJETO: prorrogação do contrato original pelo prazo de 12 

(doze) meses – VALOR GLOBAL: R$ 14.540,04 (quatorze mil, quinhentos e quarenta reais e quatro centavos) – 

VALOR MENSAL: R$ 1.211,67 (um mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos). 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 79/12 – Processo de Adm. de Adesão SRP 01/2012 – 

CONTRATANTES: CESAMA e EMPAV – EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E 

URBANIZAÇÃO – OBJETO: contratação de por adesão à Ata de Registro de Preços nº 28/2011 da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, para a contratação de concessionária em serviços de 
telecomunicação para a prestação de serviços de forma contínua e temporária, do serviço telefônico fixo 

comutado (STFC) em Juiz de Fora/MG, nas modalidades de telefonia fixa e linhas privadas (LP), locação de 

linhas telefônicas bem como links de internet e dados  . VALOR GLOBAL: R$ 542.941,56 (quinhentos e 

quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e cinqüenta e seis centavos) – VALOR MENSAL: R$ 

45.245,13 (quarenta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos). A PARTIR DE: emissão da 

ordem de serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 80/12 – Dispensa 05/10 – CONTRATANTES: CESAMA e 

CLARO S/A – OBJETO: aditamento em 1,77% do valor do contrato original – VALOR GLOBAL: R$ 

2.716,70(dois mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos). 

 
 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 81/12 – Pregão Presencial n° 007/12 – CONTRATANTES: 

CESAMA e CJF DE VIGILÂNCIA LTDA – OBJETO: renovação do contrato original pelo prazo de 06 (seis) 

meses – R$ 628.756,89 (seiscentos e vinte oito mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e oitenta e nove centavos) 

– VALOR MENSAL: R$ 52.396,40 (cinqüenta e três mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta centavos) – 

Vigência: 06 meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 82/12 – Inexigibilidade nº 03/12– CONTRATANTES: CESAMA 

e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA – OBJETO: contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa 

especializada para suporte e manutenção de programas (software) e hardware (equipamentos) de propriedade da 
CESAMA. VALOR GLOBAL: 55.861,80 (cinqüenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta 

centavos) – VALOR MENSAL: R$ 4.655,15 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quinze 

centavos). A PARTIR DE: emissão da ordem de serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 83/12 – Pregão Presencial 030/12 – CONTRATANTES: 

CESAMA e DESENTUPIDORA NEW GET LTDA – OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de 

serviços de remoção e transporte de resíduos líquidos, pastosos e granulados com equipamento de sucção à 

vácuo em estações elevatórias de esgoto e estações de tratamento de esgoto para atendimento à manutenção no 

sistema da CESAMA no município de Juiz de Fora - MG. VALOR GLOBAL: R$ 268.648,80 (duzentos e 

sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) – VALOR MENSAL: R$22.387,40 

(duzentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). A PARTIR DE: emissão da 
ordem de serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 

 



 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 84/12 – Pregão Eletrônico n° 06/08 – CONTRATANTES: 

CESAMA e CONSERVADORA MADEROGER LTDA – OBJETO: prorrogação do prazo contratual por mais 

30(trinta). 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 11/12 – Processo Administrativo n° 0250/12– 

CONTRATANTES: CESAMA e GPA Soluções em Tecnologia Ltda – OBJETO: contratação de empresa para o 

serviço de impressão térmica em cartões PVC (Crachás).  VALOR GLOBAL: R$ 2.990,00 (dois mil novecentos 

e noventa reais). A PARTIR DE: emissão o primeiro pedido; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 
 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 12/12 – Pregão Presencial 23/12 – CONTRATANTES: 

CESAMA e Lemos Laboratório de Análises Clínicas S/S Ltda – OBJETO: Contratação de empresa 

especializada para realização de exames complementares para os funcionários da CESAMA (lote 02). VALOR 

GLOBAL: R$ 17.770,29 (dezessete mil, setecentos e setenta reais e vinte nove centavos) – VALOR MENSAL: 

R$1.480,85 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos). A PARTIR DE: emissão da ordem 

de serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 13/12 – Dispensa n° 012/12 – CONTRATANTES: 

CESAMA e SERASA S/A – OBJETO: contratação, por dispensa de licitação com base no Inciso I do Art. 24 da 
Lei 8666/93, de empresa para o fornecimento de informações cadastrais básicas de empresas através de acesso 

de banco de dados. VALOR GLOBAL: 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) – VALOR MENSAL: R$ 600,00 

(seiscentos reais). A PARTIR DA: assinatura; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO N.º 04/12 – Processo Administrativo nº 61/96 

– CONTRATANTES: CESAMA e ASSOCIAÇÃO CORAL CESAMA – OBJETO: objeto é o aditamento do 

valor contratual. VALOR GLOBAL: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).  

 


