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CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 89/14 – Concorrência n° 03/14 – CONTRATANTES: 

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e CAVENGE CONSTRUÇÕES LTDA  – OBJETO: 

Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de serviços de manutenção predial 

em todas as unidades da CESAMA - VALOR: R$ 770.137,18 (setecentos e setenta mil, cento e trinta e 

sete reais e dezoito centavos)  – PRAZO: 12 (doze) meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 90/14 – Pregão Presencial n° 

026/13 – CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e AGÊNCIA DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA (AGIEL) – OBJETO: prorrogação do prazo por 12 (doze) 

meses – VALOR: R$ 263.491,80 (duzentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e 

oitenta centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 92/14 – TOMADA DE PREÇOS 06/14 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e CAVENGE 

CONSTRUÇÕES LTDA  – OBJETO: contratação de empresa de engenharia para construção do sistema 

de abastecimento de água no Bairro Floresta. (Financiamento BDMGFRP n° 181638) - VALOR: R$ 

460.333,11 (quatrocentos e sessenta mil, trezentos e trinta e três reais e onze centavos) – PRAZO: 06 

(seis) meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 93/14 – Pregão Presencial n° 

42/11 – CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e METALÚRGICA 

MORIÁ LTDA – OBJETO: prorrogação do prazo por 12 (doze) meses – VALOR: R$ 974.749,55 

(novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinqüenta e cinco centavos) – 

PRAZO: 12 (doze) meses 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 94/14 – Concorrência n° 09/13 

– CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA e ENGEDRAIN 

CONSTRUÇÕES LTDA – OBJETO: aditamento em 25% dos quantitativos originais – VALOR: R$ 

388.559,00 (trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais). 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 95/14 – PREGÃO PRESENCIAL N° 030/14 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e ATOS CONTROL 

AUTOMAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA – OBJETO: contratação de empresa para prestação 

de serviços de manutenção preventiva e corretiva em bebedouros, geladeiras e aparelhos de ar 

condicionado em diversos locais da CESAMA, - VALOR R$ 53.669,30 (cinqüenta e três mil, seiscentos 

e sessenta e nove reais e trinta centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 18/14 – Tomada de Preços nº 05/14 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e Gerais Tecnologia Ltda-ME 

– OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura de rede para realização 

de reforma no ambiente de rede, com alterações de localização e organização de racks, troca de patch 

cords, ampliação de pontos de rede e implantação de sistema de telefonia estruturada em cabo UTP na 

unidade São Mateus da CESAMA- VALOR: R$ 39.978,00 (trinta e nove mil, novecentos e setenta e 

oito reais) – PRAZO: 130 (cento e trinta) dias. 

 

 

 



 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 19/14 – Pregão Presencial nº 82/14 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e WHITE MARTINS GASES 

INDUSTRIAIS LTDA  – OBJETO: contratação de empresa especializada em recarga de gases especiais 

(acetileno, ar sintético,óxido nitroso, hélio) com o fornecimento de cilindros - VALOR: R$ 15.588,25 

(quinze mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte cinco centavos). – PRAZO: 12 (doze) meses. 

 

 

 

 


