
EXTRATOS DOS CONTRATOS IBIO – AGB DOCE - 2013 

CNPJ: 05.112.703-0001-25 

 

CONTRATO 01/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 16.974.239/0001-00 – MAP 2 – Gestão Territorial Informatizada LTDA – ME. 

Objeto: Aquisição da licença de uso de software para gestão de bacias hidrográficas através da internet, 

assim como sua customização para atender as especificidades da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 

manutenção e atualização do software necessários à consecução do “Programa de Monitoramento e 

Acompanhamento da Implementação da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (P61)” previstos no 

Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Doce. Valor: R$ 1.069.800,00 (um milhão, sessenta 

e nove mil e oitocentos reais).   Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data da assinatura. Data 

da assinatura: 09 de janeiro de 2013. 

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 01/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 16.974.239/0001-00 – MAP 2 Gestão Territorial Informatizada LTDA – ME. 

Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 01/2013 que tem como objeto a SUSPENSÃO da execução 

do contrato em relação aos recursos orçamentários oriundos da Agência Nacional de Águas, em virtude 

do Ofício nº014/2013/CAGC – ANA, o qual determina a não utilização de recursos do Contrato de Gestão 

072/ANA/2011 em pagamentos realizados no âmbito do presente contrato. Data da assinatura: 06 de 

Janeiro de 2014.  

CONTRATO 01- A/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 07.590.999/0001-15 – LOCAVIP – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: 

Locação de “Carro com Motorista”, até o limite de 40 (quarenta) diárias, sendo veículo tipo econômico, 

com as seguintes características: modelo novo, se semi-novo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de 

uso, movido a gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 

(cinco) passageiros, motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar condicionado e 

com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN para atendimento ao CBH-Piracicaba. 

Valor: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. 

Data da assinatura: 09 de janeiro de 2013.  

Este contrato foi rescindido através de RESILIÇÃO CONTRATUAL DE COMUM ACORDO, assinada 

em 19 de Agosto de 2013.  

CONTRATO 01- B/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 07.590.999/0001-15 – LOCAVIP – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: 

Locação de “Carro com Motorista”, até o limite de 30 (trinta) diárias, sendo veículo tipo econômico, com as 

seguintes características: modelo novo, se seminovo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, 

movido a gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) 

passageiros, motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar condicionado e com 

todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN para atendimento ao CBH Suaçuí. Valor: R$ 



6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. Data da 

assinatura: 21 de janeiro de 2013.  

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1B/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 07.590.999/0001-15 – LOCAVIP – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: O 

presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração no objeto contratado. Sofrerá alteração a Cláusula 

Terceira. Data da assinatura: 30 de abril de 2013. 

 

Este contrato foi rescindido através de RESILIÇÃO CONTRATUAL DE COMUM ACORDO, assinada 

em 19 de Agosto de 2013.  

CONTRATO 02/2013 

  

Contratado (a): CPF: 659.043.116-72 – MAGALY CRUZ PEREIRA. Objeto: Locação do imóvel situado 

na Rua Luiz Cerqueira, nº 75, 2º andar, Condomínio Santo Amaro, Centro, na cidade de Manhuaçu - MG. 

Valor: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) mensais. Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da 

assinatura. Data da assinatura: 23 de janeiro de 2013. 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2013 

 

Contratado (a): Objeto: Primeiro Termo Aditivo para a PRORROGAÇÃO de vigência do Contrato nº 

02/2013, o qual tem por escopo a locação do imóvel situado na Rua Luiz Cerqueira, nº 75, 2º andar, 

Condomínio Santo Amaro, Centro, na cidade de Manhuaçu-MG. Data da assinatura: 21 de Janeiro de 

2014. 

RECISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO (CONTRATO 02/2013) 

 

O contrato celebrado entre o IBIO – AGB DOCE (CNPJ: 05.112.703/0002-06) e MAGALY CRUZ PEREIRA 

(CPF 659.043.116-72) foi rescindido em comum acordo em decorrência do termo final da locação em 29 

de Abril de 2014.  

CONTRATO 03/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 06.289.528/0001-09 – SOMAR SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. 

Objeto: Prestação de serviço de limpeza e aquisição de material de limpeza para a sede do CBH-Doce. 

Valor: R$ 3.240,37 (Três mil duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) 

meses a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 05 de março de 2013. 

CONTRATO 04/2013 

  

Contratado (a): CNPJ: 07.590.999/0001-15 – LOCAVIP – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: 

Locação de Veículo até o limite de 60 (sessenta) diárias, sendo veículo tipo econômico, com as seguintes 

características: modelo novo, se semi-novo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, movido a 

gasolina ou bicombustível (gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) 

passageiros, motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar condicionado e com 

todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN para atendimento ao IBIO – AGB Doce. Valor: 



R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. Data 

da assinatura: 05 de março de 2013.  

Este contrato foi rescindido através de RESILIÇÃO CONTRATUAL DE COMUM ACORDO, assinada 

em 19 de Agosto de 2013. 

 

CONTRATO 05/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 20.232.336/0001-97 – MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO 

LTDA. Objeto: Locação de uma impressora multifuncional Brother DCP-8080DN, incluindo manutenção 

corretiva e preventiva no equipamento, bem como assistência técnica, suprimentos e fornecimento de 

peças (exceto papel). Valor: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais. Vigência: 12 (doze) meses a 

partir da data da assinatura. Data da assinatura: 06 de março de 2013. 

1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 05/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 20.232.336/0001-97 – MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO 

LTDA. Objeto: locação de 01 (uma) impressora multifuncional Brother MFC8912DW em substituição à 

impressora multifuncional Brother DCP-8080DN.  Valor: R$ 180,00 (cento e oitenta reais) mensais para 

uma franquia de 3.000 (três mil) cópias/impressões por mês.  As impressões que excederem ao limite da 

franquia serão tarifadas ao valor de R$ 0,05 (cinco centavos de real) cada. Data de Assinatura: 28 de 

Outubro de 2013.  

2º TERMO ADITIVO - CONTRATO 05/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 20.232.336/0001-97 – MAPEL MÁQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO 

LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 05/2013 por mais 08 (oito) meses, com início em 

07/03/2014 e término em 07/11/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de locação de 1 (um) 

equipamento impressora multifuncional Brother MFC8912DW, incluindo manutenção corretiva e preventiva 

no equipamento, bem como assistência técnica, suprimentos e fornecimento de peças (exceto papel). 

Data de Assinatura: 05 de Março de 2014.  

CONTRATO 05/2013  

Contratado (a): Marta Nascimento Perim Moreno - OAB/MG: 88.908.  Objeto: Contratação provisória de 

profissional autônomo para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica em Apoio às 

atividades do IBIO – AGB Doce, enquanto perdure situação emergencial motivada pela rescisão abrupta 

do Contrato 021/2012 anteriormente celebrado com uma Assessoria Jurídica, evitando-se dessa forma a 

descontinuidade na prestação de serviços, com vistas à preservação dos recursos e garantindo-se a 

legalidade dos procedimentos administrativos sob tutela do IBIO - AGB Doce. Valor: R$ 45.600,00 

(quarenta e cinco mil e seiscentos reais). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contando a partir da data da 

assinatura.  Data da assinatura: 11 de março de 2013.  

CONTRATO 06/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97- PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de 

empresa especializada para planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, 

prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, criação e produção editorial de 

publicações para os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a Agência de Água da Bacia 



Hidrográfica do Rio Doce (IBIO – AGB Doce). Valor: R$ 249.990,00 (Duzentos e quarenta e nove mil 

novecentos e noventa reais). Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 

25 de março de 2013. 

 

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97- PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA. Objeto: As partes de 

comum acordo suspendem a execução do contrato em relação aos recursos orçamentários oriundos da 

Agência Nacional de Águas, em virtude de acordo firmado em reunião da diretoria do CBH-Doce realizada 

no dia 15/03/2013 em Aimorés até revisão desta decisão. Data da assinatura: 25 de março de 2013. 

2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97- PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA. Objeto: As partes de 

comum acordo retomam a execução do contrato em relação aos recursos orçamentários oriundos da 

Agência Nacional de Águas que havia sido suspenso conforme I Termo Aditivo ao Contato, datado de 

25/03/2013.  Data da assinatura: 06 de Maio de 2013. 

3º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97- PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA. Objeto: Prorrogação da 

vigência do Contrato nº. 06/2013 por mais 12 (doze) meses com início em 26/03/2014 e término em 

26/03/2015, alteração do CNPJ da contratante em razão do registro da filial do Instituto BioAtlântica (IBIO 

– AGB Doce) no município de Governador Valadares e reajuste no valor global do presente aditivo pelo 

IGPM. R$268.824,37 (duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete 

centavos).  Data da assinatura: 24 de Março de 2014.   

 

4°. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97 - PREFÁCIO COMUNICAÇÃO LTDA Objeto: Prorrogação da 

vigência do Contrato nº. 06/2013 o qual tem por escopo a contratação de empresa especializada para 

planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de 

consultoria e assessoria de imprensa, criação e produção editorial de publicações para os Comitês da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce (IBIO – AGB 

Doce), por mais 12 (doze) meses, com início em 27/03/2015 e término em 27/03/2016. O presente aditivo 

tem por objeto, ainda, o reajuste do valor contratual pelo índice oficial do IGP-M. Valor Global: R$ 

279.147,22 (duzentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). Data da 

assinatura: 23 de março de 2015. 

 

 

CONTRATO 07/2013 

Contratado (a): CNPJ: 17.440.494/0001-28 – SILVANA COSTA GUERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de mão-de-obra para 

apoio operacional ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, conforme meta do Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 



Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e o Instituto BioAtlântica. Valor: R$ 

55.144,30 (Cinquenta e cinco mil e cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos). Vigência: Até 29 de 

novembro de 2013 contando a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 25 de março de 2013. 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 17.440.494/0001-28 - SILVANA COSTA GUERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ME. Objeto: PRORROGAÇÃO de vigência do Contrato nº 07/2013, o qual tem por escopo a mão-de-obra 

para apoio operacional ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, conforme meta do Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Estado de Minas Gerais (CONVÊNIO SEMAD Nº 

1371010402812), através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

SEMAD e o Instituto BioAtlântica, bem como alteração do CNPJ da CONTRATANTE para 

05.112.703/0002-06. Valor: 20.679,09 (vinte mil seiscentos e setenta e nove reais e nove centavos). 

Vigência: O presente termo aditivo prorrogará por um período de 05 (cinco) meses a vigência do Contrato 

nº 09/2013, com início em 30/11/2013 e término em 29/04/2014. Data de Assinatura: 28 de novembro de 

2013. 

1º TERMO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL  

 

Contratado (a): CNPJ: 17.440.494/0001-28 - SILVANA COSTA GUERRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

ME. Objeto: SUSPENSÃO temporária do Contrato nº07/2013, EM COMUM ACORDO, pelo período 

compreendido entre 30/11/2013 a 01/01/2014, o qual tem por escopo a mão-de-obra para apoio 

operacional ao Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Piracicaba, conforme meta do Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e o Instituto BioAtlântica. Decorrido o 

prazo de suspensão a CONTRATADA retomará a prestação dos serviços objeto do contrato, observando 

as condições estabelecidas no 1º Termo Aditivo. Durante o período da suspensão a CONTRATADA não 

será remunerada e nem receberá qualquer verba, honorários ou valor de qualquer natureza. Data de 

Assinatura: 28 de novembro de 2013.  

CONTRATO 08/2013 

 

Contratado (a): CPF: 387.731.636.00 – MARIA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO. Objetivo: 

Prestação de consultoria técnica especializada apoiar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga 

(CBH-Caratinga) em todas as suas atividades administrativas, conforme descrição, características, prazos 

e demais obrigações e informações constantes neste contrato e anexos, que dele faz parte integrante. 

Valor: R$7.500,00(sete mil e quinhentos reais). Vigência: 90 (noventa) dias contando a partir da data da 

assinatura. Data da assinatura: 15 de Abril de 2013. 

 

CONTRATO 09/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 328.273.588-08 – JULIANA REGINA COELHO CABRAL – ME.  Objeto: 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços de mão-de-obra para apoio 

operacional ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, conforme meta do Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e o Instituto BioAtlântica. Valor: R$ 



52.119,60 (cinquenta e dois mil cento e dezenove reais e sessenta centavos).  Vigência: Até 29 de 

novembro de 2013, contando a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 08 de Maio de 2013.  

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº09/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 17.600.969/0001-04 – JULIANA REGINA COELHO CABRAL ME. Objeto: 

PRORROGAÇÃO de vigência do Contrato nº 09/2013, o qual tem por escopo a mão-de-obra para apoio 

operacional ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, conforme meta do Convênio de 

Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD (CONVÊNIO Nº 1371010402412), 

bem como alteração do CNPJ da CONTRATANTE para 05.112.703/0002-06. Valor: R$ 26.447,24 (vinte 

mil seiscentos e setenta e nove reais e nove centavos). Vigência: O presente termo aditivo prorrogará por 

um período de 05 (cinco) meses a vigência do Contrato nº 09/2013, com início em 30/11/2013 e término 

em 29/04/2014. Data de Assinatura: 28 de novembro de 2013. 

1º TERMO DE SUSPENSÃO CONTRATUAL  

 

Contratado (a): CNPJ: 17.600.969/0001-04 – JULIANA REGINA COELHO CABRAL ME. Objeto: 

SUSPENSÃO temporária do Contrato nº09/2013 pelo período compreendido entre 30/11/2013 a 

30/01/2014, o qual tem por escopo a mão-de-obra para apoio operacional ao Comitê de Bacia Hidrográfica 

do Rio Manhuaçu, conforme meta do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira firmado entre o 

Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável – SEMAD, bem como descrição, características e demais obrigações e informações 

constantes na Carta Convite nº02/2013 e Anexos. Decorrido o prazo de suspensão a CONTRATADA 

retomará a prestação dos serviços objeto do contrato, observando as condições estabelecidas no 1º 

Termo Aditivo ao Contrato. Durante o período de suspensão a CONTRATADA não será remunerada e 

nem receberá qualquer verba, honorário ou valor de qualquer natureza. Data de Assinatura: 28 de 

novembro de 2013.   

 

CONTRATO 10/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 20.320.503/0001-51 – Fundação Arthur Bernardes – FURNARBE. Objeto: 

Contratação de estudos e serviços para atendimento ao Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água 

na Agricultura (P22): com a finalidade de identificação de áreas irrigadas em trechos críticos e de áreas 

com potencial de poluição devido ao beneficiamento de produtos agrícolas para o incentivo à adoção de 

práticas de conservação e uso racional de água na agricultura na Bacia do Doce. Valor: R$ 1.662.086,07 

(Um milhão seiscentos e sessenta e dois mil oitenta e seis reais e sete centavos).  Vigência: 36 (trinta e 

seis) meses contando a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 24 de Maio de 2013.  

 

CONTRATO 11/2013 

  

Contratado (a): CNPJ: 11.410.844/0001-27 – Marciano Guimarães Sociedade de Advogados. Objeto: 

Contratação temporária para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica em apoio às 

atividades do IBIO – AGB Doce, enquanto perdure situação emergencial motivada pela rescisão abrupta 

dos Contratos 021/2012 e 05/2013, evitando-se dessa forma a descontinuidade na prestação de serviços, 



com vistas à preservação dos recursos e garantindo-se a legalidade dos procedimentos administrativos 

sob tutela do IBIO - AGB Doce. Valor: R$45.600,00(quarenta e cinco mil e seiscentos reais). Vigência: 90 

(noventa) dias contando a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 25 de Junho de 2013.  

CONTRATO 12/2013 

  

Contratado (a): CNPJ: 07.377.136/0001-54 – RSM ACAL Auditores Independentes S/S. Objeto: 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de auditoria operacional, destinados ao 

Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), entidade delegatária e equiparada de funções de Agência de 

Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais). Vigência: 03 (três) meses 

contando a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 05 de agosto de 2013.  

CONTRATO 13/2013 

  

Contratado (a): CNPJ: 10.207.163/0001-01– Ecaff Consultoria Contábil LTDA. Objeto: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços relativos à nova formatação detalhada do Balanço 

Patrimonial do exercício de 2012 do Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), entidade delegatária e 

equiparada de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Valor: R$ 4.600,00 

(quatro mil e seiscentos reais). Vigência: 03 (três) meses contando a partir da data da assinatura. Data da 

assinatura: 09 de agosto de 2013. 

CONTRATO 14/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 07.590.999/0001-15 – Locavip Locadora de Veículos. Objeto: Contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, destinados ao Instituto 

BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), entidade delegatória e equiparada de funções de Agência de Água da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, bem como à equipe e convidados do IBIO – AGB Doce, membros e 

convidados dos Comitês com atuação na Bacia do Rio Doce e prestadores de serviço, consoante 

descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constates no Ato Convocatório n° 

04/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I- Termo de 

Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

Contratada. Valor: R$ 262.987,60 (duzentos e sessenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e 

sessenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses, contando a partir da data da assinatura. Data da 

assinatura: 19 de Agosto de 2013. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 07.590.999/0001-15 – LOCAVIP – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: 

prorrogação de prazo do contrato nº 14/2013, relativo à prestação de serviços de locação de veículos, 

destinados ao IBIO - AGB Doce, bem como à equipe e convidados do IBIO - AGB doce, membros e 

convidados dos Comitês com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de serviço. Valor: R$ 

276.995,58 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e oito 

centavos). Vigência: 12 (doze) meses, com início em 20/08/2014 e termo final previsto para 20/08/2015. 

Data da assinatura: 14 de Agosto de 2014. 

 



CONTRATO 15/2013  

 

Contratado (a): CPF: 108.125.487-44 – Renan Peruggia. Objeto: Contratação de profissional para realizar 

dinâmicas de grupo com participantes durante o III Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental e 

I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce, promovidos através de uma parceria entre o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) e o Ministério do Meio Ambiente. Valor: R$ 300,00 

(trezentos reais). Vigência: Do dia 25 de agosto de 2013, ao dia 30 agosto de 2013. Data da assinatura: 

19 de Agosto de 2013.  

 

CONTRATO 16/2013 

  

Contratado (a): CPF: 017.336.237-01 – Cláudia Rezende Tardin. Objeto: Contratação de profissional para 

realizar dinâmicas de grupo com participantes durante o III Encontro Formativo Nacional de Educação 

Ambiental e I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce, promovidos através de uma 

parceria entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) e o Ministério do Meio Ambiente.  

Valor: R$ 300,00 (trezentos reais). Vigência: do dia 25 de agosto de 2013, ao dia 30 agosto de 2013. 

Data da assinatura: 19 de Agosto de 2013.  

CONTRATO 17/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 17.037.480/0001-14 – Apolo Heringer Lisboa.  Objeto: Contratação de profissional 

para ministrar palestra durante o III Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental e I Encontro de 

Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce, promovidos através de uma parceria entre o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) e o Ministério do Meio Ambiente. Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais). Vigência: do dia 25 de agosto de 2013, ao dia 30 agosto de 2013. Data da assinatura: 

19 de Agosto de 2013.  

 

CONTRATO 18/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 01.124.003/0001-08 – Auto Posto Sete de Setembro Ltda. Objeto: Aquisição de 

combustível (diesel) para a Caminhonete Ford Ranger do IBIO – AGB Doce, conforme descrição, 

características, prazos e demais obrigações e informações constantes na Nota Técnica. Valor: R$ 

2.380,00 (Dois mil trezentos e oitenta reais).Vigência: Até 31 de dezembro de 2013. Data da assinatura: 

22 de agosto de 2013.  

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº18/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 01.124.003/0001-08, - Auto Posto Sete de Setembro Ltda. Objeto: Primeiro Termo 

Aditivo ao contrato nº 18/2013 que tem como objeto a manutenção do equilíbrio-financeiro inicial do 

contrato, em decorrência do aumento do preço do Diesel por parte do Governo Federal. Data da 

assinatura: 06 de dezembro de 2013. 

 

 

 



CONTRATO 19/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 02.321.031/0001-68– Completa Consultoria Política Ltda. Objeto: Eventual 

aquisição de serviços necessários à organização e execução de eventos dos Comitês com atuação na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce e do IBIO – AGB Doce, conforme descrição, características, prazos e 

demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 09/2013 e Anexos, que dele faz parte 

integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada. Valor: R$ 2.410.000,00 (dois 

milhões e quatrocentos e dez mil reais).  Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data da 

assinatura. Data da assinatura: 02 de setembro de 2013. 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 02.321.031/0001-68 – Completa Consultoria Política Ltda. Objeto: Primeiro Termo 

Aditivo ao contrato nº 19/2013 que tem como objeto a alteração da qualidade das bolsas a serem 

entregues aos participantes do II Encontro de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, alteração do 

valor unitário das bolsas para R$27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos), estipulando o prazo de 

entrega até 17/09/2013. Data da assinatura: 09 de setembro de 2013. 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº19/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 05.321.031/0001-68 – Completa Consultoria Política Ltda. Objeto: Prorrogação do 

prazo do contrato nº 19/2013 por um período de até 12 (doze) meses, com início em 03/09/2014 e término 

final previsto para 03/09/2015; o reajuste do valor de cada preço unitário dos produtos e serviços 

contratados, constantes do ITEM 1 - Fornecimento de estrutura organizacional e de apoio, ITEM 2 - 

Fornecimento de Hospedagem; e ITEM 3 - Fornecimento de alimentação, constantes do Contrato nº 

19/2013, segundo índice legal do IGP-M (FGV); alteração dos preços unitários do ITEM 4 – Fornecimento 

de serviços gráficos. Não entendi porque separou o item IV. Data da assinatura: 28 de Agosto de 2014. 

CONTRATO 20/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 – Engercorps Engenharia S/A. Objeto: Prestação de serviços 

de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Barão de 

Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 

07/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de 

Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela 

Contratada. Valor: R$ 589.000,00 (quinhentos e oitenta e nove mil reais). Vigência: 10 (dez) meses, 

contados a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 05 de setembro de 2013. 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº20/2013 por mais 02 (dois) meses com início em 06/07/2014 e término em 

06/09/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara. Data de 

Assinatura: 04 de Julho de 2014.      



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº20/2013 por mais 84 (oitenta e quatro) dias com início em 07/09/2014 e término em 

30/11/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara. Data de 

Assinatura: 12 de Agosto de 2014.      

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº20/2013 por mais 03 (três) meses com início em 01/12/2014 e término em 

28/02/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara. Data de 

Assinatura: 20 de novembro de 2014. 

 

 4º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 20/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº20/2013 por mais 01 (um) mês, com início em 01/03/2015 e término em 

31/03/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara. Data de 

Assinatura: 23 de Fevereiro de 2015.  

 

Termo de Apostilamento do  Contrato nº20/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps  Engenharia S/A. Objeto: Reajuste dos valores 

estabelecidos no Contrato IBIO-AGB  Doce n° 20/2013, referente aos produtos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, entregues 

pela CONTRATADA dentro dos 12 primeiros meses de contrato e ainda não liquidados e pagos pelo IBIO 

AGB Doce, relativos à prestação de serviços de elaboração dos Planos de Saneamento Básico (PMSBs) 

dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara. Valor: Em decorrência da correção, 

objeto deste Termo de Apostilamento , o preço global   passou de R$ 589.000,00 ( quinhentos e oitenta e 

nove reais ) para R$ 607.754,28 ( seiscentos e sete mil  setecentos  e cinquenta e quatro reais e vinte 

e oito centavos ).Data de Assinatura: 06 de março de 2015. 

 

CONTRATO 21/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: Prestação de serviços 

de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Bom Jesus do 

Amparo e Itabira, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 08/2013 e seus 

Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termos de Referência (TDR), 

que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada. Valor: R$ 

627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais). Vigência: 10 (dez) meses, contados a partir da data de 

sua assinatura. Data da assinatura: 05 de setembro de 2013.  

 



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº21/2013 por mais 02 (dois) meses com início em 06/07/2014 e término em 

06/09/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira. Data de Assinatura: 04 de Julho 

de 2014.   

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº21/2013 por mais 84 (oitenta e quatro) dias com início em 07/09/2014 e término em 

30/11/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira. Data de Assinatura: 12 de 

Agosto de 2014. 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº21/2013 por mais 06 (seis) meses com início em 01/12/2014 e término em 

31/05/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira. Data de Assinatura: 20 de 

novembro de 2014.  

 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº21/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da vigência 

do Contrato nº21/2013 por mais 02 (dois) meses com início em 01/06/2015 e término em 31/07/2015, o 

qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira. Data de Assinatura: 04 de maio de 2015. 

Termo de Apostilamento do  Contrato nº21/2013 
 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps  Engenharia S/A. Objeto: Reajuste dos valores 

estabelecidos no Contrato IBIO-AGB  Doce n° 21/2013, referente aos produtos  2,3, 4, 5, 6, 7 e 8, 

entregues pela CONTRATADA dentro dos 12 primeiros meses de contrato e ainda não liquidados e pagos 

pelo IBIO AGB Doce, relativos à prestação de serviços de elaboração dos Planos de Saneamento Básico 

(PMSBs) dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira. Valor: Em decorrência da correção, objeto 

deste Termo de Apostilamento , o preço global   passou de R$ 627.000,00 ( seiscentos e vinte e sete mil 

reais) para R$ 649.384,14 ( seiscentos e quarenta e nove mil e trezentos e oitenta e quatro reais e 

quatorze centavos ) . Data de Assinatura: 06 de março de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE ADESÃO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO PARTICULAR EM COLABORAÇÃO Nº. 

001/2013  

Voluntário (a): CPF: 037.580.996-17 - Michel Pires Pimenta Coutinho - OAB/MG:87.880. Objeto: 

Regulamentação dos serviços que serão prestados pelo voluntário – particular em colaboração, não 

gerando este vínculo empregatício, nos termos da Lei nº 9.608/98.  Das obrigações do Voluntário: Prestar 

serviços de assessoria e consultoria jurídica em atos convocatórios, contratos e demais atos atinentes às 

contratações de bens e serviços realizados pelo IBIO - AGB Doce e na emissão de parecer jurídico 

relativamente aos demais atos a serem praticados pela Direção do IBIO - AGB Doce, inclusive nos 

procedimentos atinentes às contratações de bens e serviços realizados pelo IBIO - AGB Doce. Valor: 

Gratuito. Vigência: Prazo indeterminado. Data da assinatura: 20 de setembro de 2013. 

TERMO DE ADESÃO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO PARTICULAR EM COLABORAÇÃO - Nº. 

002/2013  

Voluntário (a): CPF: 104.198.706-44 – Dalton Nunes Coelho.  Objeto: Regulamentação dos serviços que 

serão prestados pelo voluntário – particular em colaboração, não gerando este vínculo empregatício, nos 

termos da Lei nº 9.608/98 e da doutrina e jurisprudência pátria, relativa ao agente público atuante como 

particular em colaboração.  Das obrigações do Voluntário: O voluntário-particular em colaboração se 

compromete a auxiliar a entidade somente na função que lhe couber, executando os seguintes serviços: a) 

auxiliar o Diretor Administrativo Financeiro na análise do fluxo/quantitativo de ingresso de recursos 

financeiros provenientes dos contratos de Gestão ANA e IGAM; b) auxiliar o Diretor Administrativo 

Financeiro na análise da alocação de recursos financeiros nos programas e projetos para atendimento aos 

contratos de gestão ANA e IGAM; c) auxiliar o Diretor Administrativo Financeiro na análise e projeção de 

receitas e despesas da entidade; auxiliar o Diretor Administrativo Financeiro na análise, revisão e demais 

procedimentos administrativos atinentes às contratações do IBIO – AGB Doce. Valor: Gratuito. Vigência: 

Prazo indeterminado. Data da assinatura: 30 de setembro de 2013. 

CONTRATO 21-A  

Contratado (a): CPF: 085.137.806-42 - Bernardo Luiz Ferreira de Oliveira. Objeto: Contratação 

temporária para prestação de serviços de consultoria técnica para apoiar o IBIO – AGB Doce na execução 

dos Programas de Saneamento da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Programa de Saneamento – P11 e 

Programa de Universalização do Saneamento – P41), destacando a hierarquização dos municípios das 

bacias dos rios Caratinga, Manhuaçu, Guandu, Sta. Maria do Doce e São José; apoio na elaboração dos 

Editais de Chamamento das bacias citadas acima; mobilização dos municípios alvo dos Editais de 

Chamamento; acompanhamento nas rodadas de visitas aos municípios alvo dos Editais de Chamamento; 

acompanhamento da elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), contratados 

conforme resultado dos Editais de Chamamento; acompanhamento dos produtos elaborados pela 

COBRAPE, visando embasar o atesto do IBIO - AGB Doce e pagamento dos serviços. Valor: 

R$11.700,00 (Onze mil e setecentos reais). Vigência: 03 (três) meses. Data da assinatura: 04 de outubro 

de 2013. 

 

 

 



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº21-A 

 

Contratado (a): CPF: 085.137.806-42 - Bernardo Luiz Ferreira de Oliveira.  Objeto: Acréscimo de 

serviços ao contrato concernentes à análise dos produtos apresentados pelas Empresas contratadas para 

elaboração dos Planos de Saneamento Básico nos Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 

mediante a correspondente emissão de parecer técnico. O presente aditivo tem por objeto, ainda, a 

alteração do CNPJ da CONTRATANTE em razão do registro da Filial do INSTITUTO BIOATLÂNTICA 

(IBIO – AGB DOCE) no Município de Governador Valadares, o qual passará a reger a presenta relação 

contratual sob o nº 05.112.703/0002-06. Vigência: o presente termo aditivo prorrogará por um período de 

22 (vinte e dois) dias a vigência do Contrato nº 21A/2013, com início em 07/01/2014 e término em 

29/01/2014. Valor: O total deste Termo Aditivo é de R$ 2.925,00 (dois mil novecentos e vinte e cinco 

reais), correspondendo a 25% (vinte e cinco por cento) de acréscimo ao valor original do contrato. Data da 

assinatura: 03 de janeiro de 2014. 

 

TERMO DE ADESÃO PARA TRABALHO VOLUNTÁRIO PARTICULAR EM COLABORAÇÃO  

Contratado (a): CPF: 085.137.806-42 - Bernardo Luiz Ferreira de Oliveira. Objeto: regulamentação dos 

serviços que serão prestados pelo voluntário – particular em colaboração, não gerando este vínculo 

empregatício, nos termos da Lei nº 9.608/98 e da doutrina e jurisprudência pátria, relativa ao agente 

público atuante como particular em colaboração. Das obrigações do voluntário: o voluntário – particular 

em colaboração se compromete a auxiliar a entidade somente na função que lhe couber, executando os 

seguintes serviços: apoio na execução do programa P41, acompanhar as empresas terceirizadas 

responsáveis pela elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB); elaborar pareceres 

de avaliação dos produtos relativos aos PMSB; participar de reuniões com os municípios contemplados 

com a elaboração do PMSB; ministrar palestras. Valor: Gratuito. Vigência: Prazo indeterminado. Data da 

assinatura: 28 de janeiro de 2014.  

CONTRATO 21-B  

 

Contratado (a): CPF: 08.243.991/0001-45 - IRRIGA CERTO IRRIGAÇÃO LTDA. Objeto: Fornecimento de 

240 (duzentos e quarenta) equipamentos Irrigâmetros modelo UFV-2, conforme demanda da 

CONTRATANTE. Valor: R$573.600,00 (Quinhentos e setenta e três mil e seiscentos reais). Vigência: O 

prazo de duração do presente Contrato é estimado até 10/2015, com vigência a partir da data de sua 

assinatura. Data da assinatura: 22 de outubro de 2013. 

 

CONTRATO 22/2013  

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A.  Objeto: Prestação de serviços 

de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Coronel 

Fabriciano e Timóteo, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 16/2013 e seus 

Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que 

dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela contratada. Valor: R$ 

950.000,00 (novecentos e cinqüenta mil reais). Vigência: 12 (dez) meses, contados a partir da data da 

assinatura. Data da assinatura: 01 de novembro de 2013.  

 

 



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº22/2013 por mais 120 (cento e vinte) dias com início em 02/09/2014 e término em 

31/12/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. Data de Assinatura: 12 de Agosto 

de 2014. 

 

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº22/2013 por mais 06 (seis) meses com início em 01/01/2015 e término em 

30/06/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. Data de Assinatura: 20 de 

novembro de 2014. 

 
Termo de Apostilamento  do  Contrato nº22/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps  Engenharia S/A. Objeto: Reajuste dos valores 

estabelecidos no Contrato IBIO-AGB  Doce n° 22/2013, referente aos produtos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 

entregues pela CONTRATADA dentro dos 12 primeiros meses de contrato e ainda não liquidados e pagos 

pelo IBIO AGB Doce, relativos à prestação de serviços de elaboração dos Planos de Saneamento Básico 

(PMSBs) dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. Valor : Em decorrência da correção, objeto 

deste Termo de Apostilamento , o preço global   passou de R$ 950.000,00 para R$ 977.239,16 ( 

novecentos e setenta e sete mil e trinta e nove reais e dezesseis centavos) Data de Assinatura: 06 

de março de 2015. 

 

CONTRATO 23/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: Prestação de serviços 

de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Antônio Dias, 

Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba, consoante especificações técnicas 

constantes no Ato Convocatório 17/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas 

constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos 

da proposta apresentada pela contratada. Valor: R$ 855.000,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais). 

Vigência: 12 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 01 de novembro 

de 2013.  

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº23/2013 por mais 120 (cento e vinte) dias com início em 02/09/2014 e término em 

31/12/2014, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era 

e Rio Piracicaba. Data de Assinatura: 12 de Agosto de 2014.   



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº23/2013 por mais 03 (três) meses com início em 01/01/2015 e término em 

31/03/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era 

e Rio Piracicaba. Data de Assinatura: 20 de novembro de 2014. 

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº23/2013 por mais 03 (três) meses, com início em 01/04/2015 e término em 

30/06/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era 

e Rio Piracicaba. Data de Assinatura: 20 de março de 2015. 

Termo de Apostilamento  do  Contrato nº23/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps  Engenharia S/A. Objeto: Reajuste dos valores 

estabelecidos no Contrato IBIO-AGB  Doce n° 22/2013, referente aos produtos 3, 4, 5, 6, 7 e 8, entregues 

pela CONTRATADA dentro dos 12 primeiros meses de contrato e ainda não liquidados e pagos pelo IBIO 

AGB Doce, relativos à prestação de serviços de elaboração dos Planos de Saneamento Básico (PMSBs) 

dos municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era, e Rio 

Piracicaba.Valor: Em decorrência da correção, objeto deste Termo de Apostilamento, o preço global 

passou de R$ 855.000,00 ( oitocentos e cinquenta e cinco mil  reais )  para R$ 876.133,84 (oitocentos  e 

setenta e seis mil cento e trinta e três centavos).Data de Assinatura: 06 de março de 2015. 

 

CONTRATO 24/2013 

 

Contratado (a): Prefácio Comunicação Ltda., inscrita no CNPJ: 86.713.211/0001-97. Objeto: Criação e 

implantação em servidor Web do site institucional integrado com sistema administrativo de conteúdo 

(gerenciador de conteúdo) dos Comitês de Bacia Hidrográfica dos rios afluentes do rio Doce listados a 

seguir: Comitê do Rio Santa Maria do Doce; Comitê do Rio São José; Comitê do Rio Guandu; Comitê do 

Rio Suaçuí; Comitê do Rio Caratinga. A contratada também dará suporte técnico aos 5 (cinco) sites 

criados no âmbito deste contrato. Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: Até 5 (cinco) 

meses a partir da data de sua assinatura. Data da assinatura: 07 de novembro de 2013.  

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97 - Prefácio Comunicação Ltda. Objeto: prorrogação do 

Contrato nº24/2013 relativamente aos serviços do Suporte Técnico aos 05 (cinco) sites criados no âmbito 

do Contrato nº. 24/2013 para os CBH’s dos rios afluentes ao rio Doce, por mais 03 (três) meses a partir da 

data de sua assinatura. Data de Assinatura: 07 de Abril de 2014.   

 



CONTRATO 25/2013 

 

Contratado (a): Prefácio Comunicação Ltda., inscrita no CNPJ: 86.713.211/0001-97. Objeto: Criação e 

implantação em servidor Web do site institucional integrado com sistema administrativo de conteúdo 

(gerenciador de conteúdo) dos Comitês de Bacia Hidrográfica dos rios afluentes do rio Doce listados a 

seguir: Comitê do Manhuaçu; Comitê do Santo Antônio; Comitê do Rio Piracicaba e Comitê do Rio 

Piranga. A contratada também executará o serviço de inserção de conteúdo em 9 (nove) sites criados para 

os CBH´s dos rios afluentes ao rio Doce, sendo que 4 (quatro) destes sites serão criado no âmbito deste 

contrato e outros 5 (cinco) sites com as mesmas especificações destes, bem como o suporte técnico aos 4 

(quatro) sites criados no âmbito deste contrato para os CBH’s dos rios afluentes ao rio Doce supracitados. 

Valor: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Vigência: Até 5 (cinco) meses a partir da data de sua 

assinatura. Data da assinatura: 07 de novembro de 2013.  

 

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2013 

Contratado (a): CNPJ: 86.713.211/0001-97 - Prefácio Comunicação Ltda. Objeto: prorrogação do 

Contrato nº25/2013 relativamente aos serviços do Suporte Técnico aos 04 (quatro) sites criados no âmbito 

do Contrato nº. 25/2013 para os CBH’s dos rios afluentes ao rio Doce, por mais 03 (três) meses a partir da 

data de sua assinatura. Data de Assinatura: 07 de Abril de 2014.   

 

CONTRATO 26/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: Prestação de serviço 

de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Mariana, consoante 

especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 10/2013 e seus Anexos, em especial as 

especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte 

integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela contratada. Valor: R$ 

492.500,00(quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). Vigência: 10 (dez) meses, contados a 

partir da data da assinatura. Data da assinatura: 03 de dezembro de 2013.  

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº26/2013 por mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, com início em 04/10/2014 e 

término em 27/02/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico do município de Mariana. Data de Assinatura: 23 de Setembro de 2014. 

Termo de Apostilamento  do  Contrato nº26/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps  Engenharia S/A. Objeto: Reajuste dos valores 

estabelecidos no Contrato IBIO-AGB  Doce n° 26/2013, referente aos produtos  5, 6, 7 e 8, entregues 

pela CONTRATADA dentro dos 12 primeiros meses de contrato e ainda não liquidados e pagos pelo IBIO 

AGB Doce, relativos à prestação de serviços de elaboração dos Planos de Saneamento Básico (PMSBs) 

do município de  Mariana.  Valor : Em decorrência da correção, objeto deste Termo de Apostilamento , o 

preço global   passou de R$ 492.500,00 ( quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos  reais) para R$ 



502.023,07 (quinhentos e dois mil vinte e três reais e sete centavos ) . Data de Assinatura: 06 de 

março de 2015. 

CONTRATO 27/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: Prestação de serviços 

de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Brás Pires, 

Lamim, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora 

de Oliveira, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 11/2013 e seus Anexos, 

em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz 

parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela contratada. Valor: R$ 1.128.600,00 

(um milhão, cento e vinte e oito mil e seiscentos reais). Vigência: 10 (dez) meses, contados a partir da 

data da assinatura. Data da assinatura: 03 de dezembro de 2013.  

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 27/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engercorps Engenharia S/A. Objeto: prorrogação da 

vigência do Contrato nº27/2013 por mais 146 (cento e quarenta e seis) dias, com início em 04/10/2014 e 

término em 27/02/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Brás Pires, Lamim, Porto Firme, Presidente 

Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira. Data de 

Assinatura: 23 de Setembro de 2014.  

Termo de Apostilamento  do  Contrato nº27/2013 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 - Engecorps  Engenharia S/A. Objeto: Reajuste dos valores 

estabelecidos no Contrato IBIO-AGB  Doce n° 27/2013, referente aos produtos  5, 6, 7 e 8, entregues 

pela CONTRATADA dentro dos 12 primeiros meses de contrato e ainda não liquidados e pagos pelo IBIO 

AGB Doce, relativos à prestação de serviços de elaboração dos Planos de Saneamento Básico (PMSBs) 

dos município de Brás Pires, Lamim, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera, Santa dos Montes, 

Senador Firmino e Senhora de Oliveira.  Valor : Em decorrência da correção, objeto deste Termo de 

Apostilamento , o preço global   passou de R$ 1.128.600,00 ( hum milhão  cento e vinte e oito mil  e 

seiscentos  reais) para R$ 1.150.422,82 ( hum milhão cento e cinquenta mil quatrocentos e vinte e 

dois reais e oitenta e dois centavos ) .Data de Assinatura: 06 de março de 2015. 

 

CONTRATO 28/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59- Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 

municípios de Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula Cândido, Pedra do Anta, São Miguel do Anta e 

Teixeiras, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 12/2013 e seus Anexos, em 

especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz 

parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela contratada. Valor: R$ 896.000,00 

(oitocentos e noventa e seis mil reais). Vigência: 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura. 

Data da assinatura: 04 de dezembro de 2013.  



1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2013 

 

Contratado (a): Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: prorrogação da vigência do 

Contrato nº28/2013 por mais 150 (cento e cinquenta) dias, com início em 04/10/2014 e término em 

03/03/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos Municípios de Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula Cândido, Pedra do Anta, 

São Miguel do Anta e Teixeiras. Data de Assinatura: 24 de Setembro de 2014.  

2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 28/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59– Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

prorrogação da vigência do Contrato n° 28/2013 por  mais 04 (quatro) meses, com início em 04/03/2015 e 

término em 03/07/2015, o qual tem por objeto a prestação der serviços de Elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos Municípios  de Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula 

Cândido, Pedra  do Anta, São Miguel do Anta e Teixeiras.  Data de Assinatura: 24 de Fevereiro de 2015.  

CONTRATO 29/2013  

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59- Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 

municípios de Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Rio Doce, Santo Antônio do Grama, Sem 

Peixe e Urucânia, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 13/2013 e seus 

Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que 

dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela contratada. Valor: R$ 

896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais).   Vigência: 10 (dez) meses, contados a partir da data 

da assinatura. Data da assinatura: 04 de dezembro de 2013.  

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2013 

 

Contratado (a): Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: prorrogação da vigência do 

Contrato nº29/2013 por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 04/10/2014 e término em 03/02/2015, 

o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico dos Municípios de Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Rio Doce, Santo Antônio do 

Grama, Sem Peixe e Urucânia. Data de Assinatura: 24 de Setembro de 2014.. 

2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 29/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 62.025.440/0001-50 – Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

prorrogação da vigência do Contrato nº29/2013 por mais 04 (quatro) meses, com início em 04/02/2015 e 

término em 03/06/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Rio 

Doce, Santo Antônio do Grama, Sem Peixe e Urucânia. Data de Assinatura: 20 de Janeiro de 2015.  

 

 

 



CONTRATO 30/2013 

  

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59 - Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 

municípios de Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul Soares, Santa Margarida, São José do Goiabal, 

São Pedro dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo, consoante especificações técnicas constantes no Ato 

Convocatório 14/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - 

Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela contratada. Valor: R$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil reais). 

Vigência: 10 (dez) meses, contados a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 04 de dezembro 

de 2013.  

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59 – Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

prorrogação da vigência do Contrato nº30/2013 por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 

04/10/2014 e término em 03/02/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul 

Soares, Santa Margarida, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo. Data de 

Assinatura: 24 de Setembro de 2014.   

2º. TERO ADITIVO AO CONTRATO 30/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59 – Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

prorrogação da vigência do Contrato nº30/2013 por mais 04 (quatro) meses, com início em 04/02/2015 e 

término em 03/06/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul Soares, 

Santa Margarida, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo. Data de 

Assinatura: 20 de Janeiro de 2015  

 

CONTRATO 31/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59 - Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos 

municípios de Catas Altas da Noruega e Rio Casca, consoante especificações técnicas constantes no Ato 

Convocatório 22/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - 

Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta 

apresentada pela contratada. Valor: R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Vigência: 10 

(dez) meses, contados a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 04 de dezembro de 2013.  

1º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59 – Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

prorrogação da vigência do Contrato nº31/2013 por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 

04/10/2014 e término em 03/02/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos 



Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Catas Altas da Noruega e Rio Casca. Data 

de Assinatura: 24 de Setembro de 2014.  

 

2º. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2013 

 

Contratado (a): CNPJ: 06.334.788/0001-59 – Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda. Objeto: 

prorrogação da vigência do Contrato nº31/2013 por mais 04 (quatro) meses, com início em 04/02/2015 e 

término em 03/06/2015, o qual tem por objeto a prestação de serviços de elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Catas Altas da Noruega e Rio Casca. Data de 

Assinatura: 20 de Janeiro de 2015.  

 

 

CONTRATO 32/2013  

 

Contratado (a): CNPJ: 00.692.828/0001-58- CARAM ZIQUIM E ESPIRITO SANTO ADVOGADOS E 

CONSULTORES – EPP. Objeto: Contratação, mediante Inexigibilidade de Coleta de Preços, do escritório 

Caram Zuquim e Espírito Santo Advogados e Consultores, para a prestação de serviços jurídicos de 

orientação, revisão do Edital, elaboração de pareceres prévio e final, participação na sessão do ato 

convocatório nº 18 e confecção de respectivo contrato, que terá como objeto a contratação de Assessoria 

Jurídica permanente para o IBIO AGB Doce, e ainda a elaboração de Parecer Jurídico acerca da figura do 

“fracionamento” nos procedimentos para contratação de bens e serviços direcionados aos Comitês e à 

própria Agência, utilizando-se recursos ANA e IGAM. Valor: 17.550,00 (dezessete mil, quinhentos e 

cinquenta reais). Vigência: O prazo de duração do presente Contrato é de até 30 (trinta) dias, podendo 

sofrer prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato, para a finalização do objeto e sua entrega 

devidamente finalizado. Data da assinatura: 29 de novembro de 2013. 

 

 


