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CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 85/12 – Concorrência n° 06/12  – CONTRATANTES: CESAMA 

e CONSTRUTORA SANENCO LTDA – OBJETO: Contratação de empresa para construção de rede de 

distribuição de água, elevatória, rede em recalque e reservatório para o bairro São Pedro (Zonas “A”, “B” e “C”) 

– Juiz de Fora – MG – Financiamento BNDES - CT n° 11.2.0784.1 (Processo Administrativo nº 0227/2011 - 

CESAMA). VALOR GLOBAL: R$ 15.917.765,24 (quinze milhões, novecentos e dezessete mil, setecentos e 

sessenta e cinco reais e vinte quatro centavos) – VALOR MENSAL: R$ 1.326.480,43  (um milhão, trezentos e 

vinte seis mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos). A PARTIR DE: emissão da ordem de 

serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 
 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 86/12 – Pregão Presencial 031/12  – CONTRATANTES: 

CESAMA e Garcia Serviços Ltda – OBJETO: Contratação de empresa especializada prestação de serviços 

contínuos de limpeza, asseio, conservação predial e serviços de copa. VALOR GLOBAL: R$ 496.323,60. 

(quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e vinte três reais e sessenta centavos) – VALOR MENSAL: R$ 

41.360,30   (quarenta e um mil, trezentos e sessenta reais e trinta centavos). A PARTIR DE: emissão da ordem 

de serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 

 
 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 87/12 – Concorrência N° 01/08 – CONTRATANTES: 

CESAMA e MONTREAL CONSTRUÇÕES LTDA – OBJETO: aditamento em 25% do contrato original 

(Contrato 121/2010) – VALOR GLOBAL: 416.826,84 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte seis 

reais e oitenta e quatro centavos). 

 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 88/12 – Pregão Presencial n° 021/10 – CONTRATANTES: 

CESAMA e AGROPECUÁRIA CHAMONIX LTDA – OBJETO: prorrogação do prazo contratual por mais 

12(doze) meses e reajuste do valor contratual em 5,2% – VALOR GLOBAL: 944.648,87 (novecentos e quarenta 

e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). 
 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 89/12 – Tomada de Preços n° 04/12  – CONTRATANTES: 

CESAMA e EDO ENGENHARIA LTDA – OBJETO: contratação de empresa especializada para construção de 

redes coletoras do sistema de esgotamento sanitário da região norte de Juiz de Fora (Bairro Benfica – 2ª parte) – 

CT 7 – ETE Barbosa Lage - Financiamento - CT n° 0365.104-68/2011 – AGEVAP  – CEF. VALOR GLOBAL: 

R$ 710.064,59 (setecentos e dez mil, sessenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos) – VALOR MENSAL: 

R$ 59.172,04   (cinqüenta e nove mil, cento e setenta e dois reais e quatro centavos). A PARTIR DE: emissão da 

ordem de serviço; VIGÊNCIA: 12 meses. 

 
 

 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 14/12 – Dispensa nº 13/12  – CONTRATANTES: 

CESAMA e empresa CBMAP – Monitoramento Ltda - ME – OBJETO: contratação de empresa especializada a 

prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 (vinte quatro) horas por dia.  VALOR GLOBAL: R$ 

3.528,00 (três mil, quinhentos vinte oito reais). VALOR MENSAL: 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta 

e cinco centavos) A PARTIR DE: emissão o primeiro pedido; VIGÊNCIA: 24 meses. 

 


