EXTRATOS DOS CONTRATOS IBIO – AGB DOCE - 2012
CNPJ: 05.112.703-0001-25
Contratado (a): CPF: 054.663.126-65 – David França Ribeiro de Carvalho.
Objeto: Contratação de honorários advocatícios para análise e emissão de
pareceres jurídicos em processos licitatórios para o IBIO – AGB Doce.
CONTRATO 01/2012

Valor: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Vigência: 120 (cento e
vinte) meses contados a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 13
de janeiro de 2012.
Contratado (a): CPF: 054.663.126-65 - David França Ribeiro de Carvalho.

TERMO ADITIVO
CONTRATO 01/2012

Objeto: Aumento quantitativo de serviços jurídicos, resultando em acrescimento
no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) ao contrato inicial.
Data da assinatura: 01 de março 2012.
Contratado

(a): CPF:

044.266.476-14

-

Silvana

Costa

Guerra.

Objeto: Contratação de serviços de consultoria técnica para o IBIO - AGB
CONTRATO 02/2012

Doce. Vigência: 03 (três) meses contados a partir da data da assinatura.
Valor: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). Data da assinatura: 12 de
março de 2012.
Contratado (a): CPF: 044.266.476-14 - Silvana Costa Guerra. Objeto:
Prorrogação do prazo contratual em 02 (dois) meses, consequentemente, a esta

TERMO ADITIVO
CONTRATO 02/2012

prorrogação, um aumento quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
global (R$7.500,00), equivalente a R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco
reais). Data de Assinatura: 12 de junho de 2012.
Contratado (a): CPF: 015.989.356-90 - Laura Jovelina Andrade Machado.
Objeto: Contratação de serviços de consultoria técnica para o IBIO - AGB
Doce.

CONTRATO 03/2012

Vigência: 03

(três)

meses

a

partir

da

data

da

assinatura.

Valor: R$ 7.530,00 (Sete mil quinhentos e trinta reais). Data da assinatura: 12
de março de 2012.

Contratado (a): CPF: 015.989.356-90 - Laura Jovelina Andrade Machado.
Objeto:
TERMO ADITIVO
CONTRATO 03/2012

Prorrogação

do

prazo

contratual

em

02

(dois)

meses,

consequentemente, a esta prorrogação, um aumento quantitativo de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor global (R$7.530,00), equivalente a R$ 1.875,00 (mil
oitocentos e setenta e cinco reais). Data de Assinatura: 12 de junho de 2012.
Contratado

(a):

CPF:

015.573.706-64-

Juliana

Vilela

Pinto.

Objeto: Contratação de serviços de consultoria técnica para o IBIO - AGB Doce.
CONTRATO 04/2012

Vigência: 03 (três) meses contados a partir da data da assinatura.
Valor: R$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais). Data da assinatura: 12 de
março de 2012.
Contratado (a): CPF: 015.573.706-64- Juliana Vilela Pinto. Objeto: Prorrogação
do prazo contratual em 02 (dois) meses, consequentemente, a esta prorrogação,

TERMO ADITIVO
CONTRATO 04/2012

um aumento quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global
(R$10.500,00), equivalente a R$ 2.625,00 (dois mil e seiscentos e vinte e cinco
reais). Data de Assinatura: 12 de junho de 2012.

Contratado

(a): CPF:

065.265.596-38

-

Rossini

Pena

Abrantes.

Objeto: Contratação de serviços de consultoria técnica para o IBIO - AGB Doce.
CONTRATO 05/2012

Vigência: 03 (três) meses contados a partir da data da assinatura. Valor: R$
15.947,00 (quinze mil novecentos e quarenta e sete reais). Data da
assinatura: 14 de março de 2012

Contratado (a): CPF: 065.265.596-38 - Rossini Pena Abrantes. Objeto:
Prorrogação do prazo contratual em 02 (dois) meses, consequentemente, a esta
TERMO ADITIVO
CONTRATO 05/2012

prorrogação, um aumento quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
global (R$15.945,00), equivalente a R$ 3.986,25 (três mil novecentos e oitenta e
seis reais e vinte e cinco centavos). Data de Assinatura: 14 de junho de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 11.144.180/0001-00 - Neovex Comércio e Serviços de
Telecomunicações LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
CONTRATO 06/2012

serviço de telefonia móvel para o IBIO - AGB Doce. Vigência: 24 (vinte e quatro)
meses contados a partir da data da assinatura. Valor: R$ 22.052,64 (vinte e dois
mil e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Data da
assinatura: 05 de março de 2012.

CONTRATO 07/2012

Contratado (a): CNPJ: 04.597.723/0001.70 - Máxima Auditoria, Consultoria e
Treinamentos LTDA. Objeto: Contratação de empresa para realização de

concurso público para seleção de pessoal do IBIO - AGB Doce. Vigência: 03
(três) meses contados a partir da data da assinatura. Valor: R$ 23.090,00 (vinte
e três mil e noventa reais). Data da assinatura: 20 de março 2012.
Contratado (a): CPF: 047.927.516-59 - Fabiano Henrique da Silva Alves.
Objeto: Contratação de serviços de consultoria técnica para o IBIO - AGB
CONTRATO 08/2012

Doce. Vigência:

03 (três) meses a partir da data da assinatura. Valor: R$

15.930,00 (quinze mil novecentos e trinta reais). Data da assinatura: 02 de abril
2012.
Contratado (a): CPF: 047.927.516-59 - Fabiano Henrique da Silva Alves.
Objeto:
TERMO ADITIVO
CONTRATO 08/2012

Prorrogação

do

prazo

contratual

em

02

(dois)

meses,

consequentemente, a esta prorrogação, um aumento quantitativo de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor global (R$15.930,00), equivalente a R$ 3.982,50 (três
mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). Data de
Assinatura: 02 de julho de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 07.089.706/0001-10 - FRATELLI COELHO ACES. EMP.
G. EMPR.LTDA, neste ato representado por SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA,
CONTRATO 09/2012

inscrita sob o CNPJ: 20.808.044/0001-50. Objeto: Contrato de locação de
imóvel localizado na Av. Afonso Pena, 2590 - Centro - Governador ValadaresMG. Vigência: 36 (trinta e seis) meses a partir da data da assinatura. Valor: R$
6.000,00 (seis mil reais) mensais. Data da assinatura: 26 de abril de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 07.089.706/0001-10 - FRATELLI COELHO ACES. EMP.
G. EMPR.LTDA, neste ato representado por SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA,
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 09/2012

inscrita sob o CNPJ: 20.808.044/0001-50. Objeto: Alteração na cláusula três,
que trata do “reajuste” e supressão das cláusulas dez e dezessete que trata do
“prosseguimento automático da locação residencial” e do “condomínio”. Data de
Assinatura: 18 de dezembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 07.089.706/0001-10 - FRATELLI COELHO ACES. EMP.
G. EMPR.LTDA, neste ato representado por SEGURANÇA IMÓVEIS LTDA,
inscrita sob o CNPJ: 20.808.044/0001-50. Objeto: Reajuste do valor mensal do
aluguel do imóvel localizado na Av. Afonso Pena, 2590 - Centro - Governador

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 09/2012

Valadares-MG, segundo índice legal do IGP-M (FGV), e alteração do CNPJ da
contratante em razão do registro da filial do Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB
Doce) no município de Governador Valadares. Data de Assinatura: 25 de abril
de 2014.

Contratado (a): Fratelli Coelho Acess. Emp. e Empr. LTDA – CNPJ:
3º TERMO ADITIVO
CONTRATO 09/2012

07.089.706/0001-10 Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por mais 12
(doze) meses. Valor Termo Aditivo: R$ 86.108,40 (Oitenta e seis mil cento e
oito reais e quarenta centavos ). Data de assinatura: 22 de Abril de 2015.

Contratado (a): CPF: 055.157.266-34 - Márcio de Souza Grossi neste ato
representado por seu procurador Carlos Antônio P. Lins. Objeto: Contrato de
CONTRATO 10/2012

locação de imóvel situado na Avenida Jequitinhonha, 96 lj1 e sl.1, Ilha dos
Araújos, Gov. Valadares/MG. Vigência: 48 (quarenta e oito) meses a partir da
data da assinatura. Valor: R$ 900,00 (novecentos reais) mensais. Data da
assinatura: 01 de maio de 2012.

Contratado (a): CPF: 055.157.266-34 - Márcio de Souza Grossi neste ato
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 10/2012

representado por seu procurador Carlos Antônio P. Lins. Objeto: Reajuste, pelo
IGP-M, do valor da locação de imóvel situado na Avenida Jequitinhonha, 96 lj1 e
sl.1, Ilha dos Araújos, Gov. Valadares/MG. Vigência: Até setembro de
2014. Valor: R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais) mensais.
Data da assinatura: 09 de setembro 2013.

Contratado (a): CNPJ: 02.335.984/0001-97 - Proteja-se Comércio LTDA.
Objeto: Prestação de serviço de instalação e monitoramento eletrônico dos
CONTRATO 11/2012

equipamentos de alarme e cerca elétrica na sede do IBIO - AGB Doce.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura. Valor: R$ 8.661,64
(oito mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Data
da assinatura: 04 de maio de 2012.

Contratado
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 11/2012

(a): CNPJ:

02.335.984/0001-97

-

Proteja-se

Comércio

LTDA. Objeto: Alteração no preâmbulo do contrato conforme art.65, inciso II, da
Lei 8.666/93, para adequação ao que determina o art. 61, da mesma norma,
ficando ratificadas as demais cláusulas do contrato. Data de Assinatura: 19 de
dezembro de 2012.

Contratado
2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 11/2012

(a): CNPJ:

02.335.984/0001-97

-

Proteja-se

Comércio

LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses,
cuja duração será de 04/05/2013 a 04/05/2014 e reajuste do valor dos serviços
para R$99,00 (noventa e nove reais) mensais. Data de Assinatura: 03 de maio
de 2013.

Contratado

(a): CNPJ:

02.335.984/0001-97

-

Proteja-se

Comércio

LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses
3º TERMO ADITIVO
CONTRATO 11/2012

cuja duração será de 05/05/2014 a 05/05/2015, 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 dos serviços,
tendo como limite máximo o IGPM. Valor Global: R$1.260,00 (um mil e duzentos
e sessenta reais) Data de Assinatura: 30 de abril de 2014.
Contratado (a): Proteja-se Comércio LTDA- CNPJ-02.335.984/0001-97. Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato n° 1220/2012 por mais 12( doze) meses a

4° TERMO ADITIVO
CONTRATO 11/2012

partir da assinatura do termo.Valor do Termo Aditivo : R$958,80 (novecentos e
cinquenta e oito reais e oitenta centavos ), a ser pago em 12 parcelas de R$
79,90 ( setenta e nove reais e noventa centavos ). Data de assinatura: 04 de
maio de 2015.
Contratado (a): CNPJ: 11.144.180/0001-00 - Neovex Comércio e Serviços de
Telecomunicações LTDA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de

CONTRATOS:
12, 13, 14, 15, 16, 17,
18,19, 20/2012

serviço de telefonia móvel para o IBIO - AGB Doce visando atendimentos aos
Comitês da Bacia Hidrográfica afluentes ao Rio Doce. Vigência: 24 (vinte e
quatro) meses a partir da data da assinatura. Valor: R$ 63.083,88 (Sessenta e
três mil e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos). Data da assinatura: 21
de junho de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 08.044.005/0001-28 - Pedro Zacarias Advocacia e
Consultoria Jurídica. Objeto: Contratação de Sociedade de Advogados para a
Prestação de Assessoria e Consultoria Jurídica em Apoio às atividades da IBIOAGB-DOCE, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e

CONTRATO 21/2012

informações constantes no Ato Convocatório 02/2012 e Anexos. Vigência: 45
(quarenta e cinco) meses a partir da data da assinatura. Valor: R$ 447.750,00
(quatrocentos e quarenta e sete mil setecentos e cinquenta reais). Data da
assinatura: 22 de junho de 2012
Contratado (a): CNPJ: 08.044.005/0001-28 – Adelson Geber Advocacia e
Consultoria Jurídica. Objeto: Alteração da razão social da empresa contratada;

TERMO ADITIVO
CONTRATO 021/2012

da cabeça da cláusula Segunda e da cláusula Sétima do Contrato 021/2012,
conforme art. 65, inciso II, da Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 01 de
dezembro de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 04.216.652/0001-19 – Agência Interativa. Net LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para readequação e implantação em servidor
CONTRATO 22/2012

web de todo o conteúdo do site do CBH-Doce. Vigência: 12 (doze) meses
contados a partir da data da assinatura. Valor: R$ 3.750,00 (Três mil setecentos
e cinquenta reais). Data da assinatura: 03 de julho de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 04.216.652/0001-19 – Agência Interativa.Net LTDA ME.
Objeto: Contratação de empresa para criação, implantação, hospedagem e

CONTRATO 23/2012

serviço de manutenção dos sites do IBIO – AGB Doce e CBH-Doce.Vigência:
12 (doze) meses contados a partir da data de assinatura.Valor: R$15.820,00
(quinze mil e oitocentos e vinte reais). Data da assinatura: 03 de julho de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 04.216.652/0001-19 – Agência Interativa.Net LTDA ME.
Objeto: Primeiro Termo Aditivo - a) Serviço de manutenção do site do IBIO –
AGB Doce e do site do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Doce; b) Contratar e
disponibilizar acesso a servidor WEB para hospedagens de sites WEB. Prazo:
os serviços de manutenção dos sites do IBIO – AGB Doce e do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, bem como os serviços de hospedagem dos referidos
sites serão prestados em continuidade aos serviços previstos no contrato
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 23/2012

principal, obedecendo-se aos seguintes prazos de prorrogação: a) Prazo de 05
(cinco) meses para hospedagem dos sites, contados a partir de 03 de agosto de
2013; b) Prazo de 03 (três) meses para manutenção do site do CHB Doce,
contados a partir de 03 de novembro de 2013; c) Prazo de 03 (três) meses para
a vigência do contrato em geral, contados a partir de 03 de novembro de 2013.
O prazo de duração dos serviços de manutenção do site do IBIO não será
alterado. Valor: O total deste Termo Aditivo para cada serviço é: a)
Hospedagem Servidor da Web – R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais);b)
Manutenção Site CHB – Doce – R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). Data
da assinatura: 30 de junho de 2013.

Contratado (a): CNPJ: 01.849.024/0001- 82 - TR ASSESSORIA PUBLICA
LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço
CONTRATO 24/2012

de contabilidade geral, escrituração fiscal, de pessoal, auditoria, e consultoria
contábil para apoio às atividades do IBIO-AGB Doce. Vigência: 45 (quarenta e
cinco) meses contados a partir da data da assinatura. Valor: R$ 560.250,00

(quinhentos e sessenta mil e duzentos e cinquenta reais). Data da
assinatura: 24 de julho de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 01.849.024/0001- 82- TR ASSESSORIA PUBLICA
1º TERMO ADITIVO

LTDA. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2012 para alteração no

CONTRATO 24/2012

objeto contratado, no prazo de vigência e no valor global do contrato para
adequação legal. Data da assinatura: 15 de outubro de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 01.849.024/0001- 82- TR ASSESSORIA PUBLICA
LTDA. Objeto: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2012 para as
2º TERMO ADITIVO

seguintes alterações no objeto contratado: prazo de vigência, com prorrogação

CONTRATO 24/2012

por período de 01 (um) ano, com início em 24/07/2013 e término previsto para
23/07/2014 e reajuste no valor global, segundo índice legal do IGP-M. Data da
assinatura: 24 de Julho de 2013.

Contratado (a): CNPJ: 01.849.024/0001- 82- TR ASSESSORIA PUBLICA
LTDA.

Objeto:

Terceiro

Termo

Aditivo

ao

Contrato

nº

2

4/2012 que tem por objeto a supressão dos serviços de auditoria, constantes no
3º TERMO ADITIVO

objeto do Contrato nº. 24/2012, equivalente a 25% do valor do contrato. Em

CONTRATO 24/2012

virtude da supressão do objeto, nos termos da primeira cláusula, o valor mensal
do contrato passa a ser de R$ 9.926,79. Data da assinatura: 03 de Janeiro de
2014.

Contratado (a): CNPJ: 01.849.024/0001- 82- TR ASSESSORIA PUBLICA
LTDA. Objeto: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2012 para as seguintes
4º TERMO ADITIVO
CONTRATO 24/2012

alterações no objeto contratado: prazo de vigência, com prorrogação por período
de 01 (um) ano, com início em 24/07/2014 e término previsto para 24/07/2015 e
reajuste no valor global, segundo índice legal do IGP-M. Valor: R$126.564,72.
Data da assinatura: 22 de Julho de 2014.

Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40. GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP. Objeto: Aquisição de imagens
CONTRATO 25/2012

digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de alta resolução espacial,
visando o processamento destas por "software" de Processamento Digital de
Imagens para gerar dados de entrada necessários para modelagem hidrológica

de previsão e acompanhamento de cheias na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Vigência: 180 dias contados a partir da data da assinatura. Valor: R$
440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Data da assinatura: 13 de
setembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40. GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 25/2012

CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP. Objeto: Alteração no prazo de
entrega de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de
alta resolução espacial e mudança na forma de pagamento pelo produto. Data
de Assinatura: 08 de março de 2013.

Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40. GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP. Objeto: Alteração no prazo de
2º TERMO ADITIVO

entrega de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de

CONTRATO 25/2012

alta resolução espacial e alteração do CNPJ da contratante em razão do registro
da filial do Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) no município de Governador
Valadares. Data de Assinatura: 13 de janeiro de 2014.

Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40. GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
3º TERMO ADITIVO

CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP. Objeto: Alteração no prazo de

CONTRATO 25/2012

entrega de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de
alta resolução espacial. Data de Assinatura: 1º de julho de 2014.
Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40. GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS

4º TERMO ADITIVO

CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP. Objeto: Alteração no prazo de

CONTRATO 25/2012

entrega de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de
alta resolução espacial. Data de Assinatura: 10 de dezembro de 2014.

Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40. GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. EPP. Objeto: Aquisição de mapa de Uso
e Ocupação do Solo associado à MDT, visando o processamento destas por
"software" de Processamento Digital de Imagens, para gerar dados de entrada
CONTRATO 26/2012

necessários para modelagem hidrológica de previsão e acompanhamento de
cheias na bacia do rio Doce. Vigência: 30 dias contados a partir da data de
assinatura. Valor: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Data da
assinatura: 13 de setembro de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40 – GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP. Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao
1º TERMO ADITIVO
CONTRATO 26/2012

Contrato 026/2012, com objetivo de alterar para 90 (noventa) dias corridos, o
prazo para a entrega do Mapa de Uso e Ocupação do Solo e o MDT, contados
da data da assinatura do contrato, permanecendo ratificadas as demais
cláusulas contratuais. Data de Assinatura: 05 de novembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40 – GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP. Objeto: Segundo Termo Aditivo ao

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 26/2012

Contrato 026/2012 para alteração no prazo de entrega do Mapa de Uso e
Ocupação do Solo e o MDT, alterando-se o teor da alínea “a”, inciso I, da
cláusula Sexta e inciso II, da cláusula Sétima, conforme art.65, inciso II, da Lei
8.666/93. Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 09.290.603/0001-40 – GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – EPP. Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao

3º TERMO ADITIVO
CONTRATO 26/2012

Contrato 026/2012 para alteração no prazo de entrega do Mapa de Uso e
Ocupação do Solo e o MDT, alterando-se o teor da alínea “a”, inciso I, da
cláusula Sexta e inciso II, da cláusula Sétima, conforme Resolução ANA nº.
552/2011. Data de Assinatura: 19 de abril de 2013.
Contratado: CPF: 044.914.606-55 - HELDER DE AQUINO BARCELLOS
MARCATTI. Objeto: Prestação de consultoria técnica especializada para apoiar
o

CONTRATO 27/2012

Comitê

Piracicaba).

da

Bacia

Hidrográfica

do

Rio

Piracicaba

(CBH-

Vigência: 30 (trinta) dias contados a partir da data da

assinatura. Valor: R$ 5.550,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta reais). Data
da assinatura: 03 de setembro de 2012.
Contratado: CPF:

002.985.797-07

-

KENNEDY

GOMES

DOMINGUES. Objeto: Prestação de consultoria técnica especializada para
apoiar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba).
CONTRATO 28/2012

Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir da data da assinatura. Valor: R$
7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais). Data da assinatura: 03 de setembro de
2012.

Contratado: CPF: 002.985.797-07 - KENNEDY GOMES DOMINGUES. Objeto:
Termo de aditamento ao contrato nº028/2012, prorrogando em 30 (tinta) dias o
TERMO ADITIVO
CONTRATO 28/2012

prazo contratual. Valor Global: R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco
reais). Data de Assinatura: 30 de novembro de 2012.

Contratado: CPF:

044.953.336-07

-

SUELY

LISBOA

RIBEIRO.

Objeto: Prestação de consultoria técnica especializada para apoiar o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba), em todas as suas
CONTRATO 29/2012

atividades de comunicação, mobilização social e jornalismo. Vigência: 90
(noventa) dias contados a partir da data da assinatura. Valor: R$10.500,00 (dez
mil e quinhentos reais). Data da assinatura: 03 de setembro de 2012.
Contratado: CPF: 044.953.336-07 - SUELY LISBOA RIBEIRO. Objeto: Termo

TERMO ADITIVO
CONTRATO 29/2012

de aditamento ao Contrato nº029/2012, prorrogando em 30 (tinta) dias o prazo
contratual. Valor Global: R$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais).
Data de Assinatura: 30 de novembro de 2012.
Contratado: CPF: 014.191405-07 - LUCILENE ALVES FERREIRA.

Objeto:

Prestação de consultoria técnica especializada para apoiar o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Suaçuí (CBH-Suaçuí) em todas as suas atividades
CONTRATO 30/2012

administrativas. Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir da data da
assinatura. Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da
assinatura: 03 de setembro de 2012.
Contratado: CPF: 014.191405-07 - LUCILENE ALVES FERREIRA. Objeto:

TERMO ADITIVO

Termo de aditamento ao Contrato nº030/2012, prorrogando em 30 (tinta) dias o

CONTRATO 30/2012

prazo contratual. Valor Global: R$ 1.875,00 (mil oitocentos e setenta e cinco
reais). Data de Assinatura: 30 de novembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 25.292.772/0001-75 – LESTE TURISMO LTDA. Objeto:
Prestação de serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, revalidação,
cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais,
em vôos regulares e não regulares, destinados à equipe e convidados do IBIO -

CONTRATO 32/2012

AGB Doce, membros e convidados dos Comitês com atuação na Bacia do Rio
Doce e prestadores de serviço. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da
data da assinatura. Valor: R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).
Data da assinatura: 15 de outubro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 25.292.772/0001-75 – LESTE TURISMO LTDA. Objeto:
Termo de aditamento ao Contrato nº032/2012, prorrogando em 12 (doze) meses
o prazo contratual, com início em 16/10/2013 e término em 16/10/2014 e ainda

1º. TERMO ADITIVO

alteração do CNPJ da contratante em razão do registro da filial do Instituto

CONTRATO 32/2012

BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) no município de Governador Valadares. Valor
Global: R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais). Data de
Assinatura: 15 de outubro de 2013.

Contratado (a): CNPJ: 25.292.772/0001-75 – LESTE TURISMO LTDA. Objeto:
2º. TERMO ADITIVO
CONTRATO 32/2012

Termo de aditamento ao Contrato nº032/2012, prorrogando em 12 (doze) meses
o prazo contratual, com início em 17/10/2014 e término em 17/10/2015. Valor
Global: R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais). Data de
Assinatura: 09 de outubro de 2014.
Contratado (a): CNPJ: 09.452.161/0001-90 – HOTEL SPETTUS LTDA,
consorciada à empresa GV ALUGUEL DE CARROS LTDA – CNPJ:
10.576.769/0001-06. Objeto: Contratação de empresa especializada para
aquisição de serviços de organização e execução de eventos necessários à

CONTRATO 33/2012

realização do I Encontro Anual de Integração e do Pré-Encontro de Educação
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Vigência: até 31 de outubro de
2012. Valor: R$ 79.674,75 (setenta e nove mil e seiscentos e setenta e quatro
reais e setenta e cinco centavos). Data da assinatura: 25 de outubro de 2012.

Contratado (a): CNPJ: 58.645.219/0001-28, - COBRAPE – Cia Brasileira de
Projetos e Empreendimentos. Objeto: Prestação de serviço especializado para
executar, sob demanda do IBIO - AGB Doce, a elaboração de minutas de atos
convocatórios, orçamentos

de

referência e relatórios

técnicos

de

acompanhamento necessários à consecução do “Programa de Saneamento da
CONTRATO 34/2012

Bacia (P11)” e do “Programa de Universalização do Saneamento (P41)”,
previstos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio
Doce. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura.
Valor: R$ 1.696.924, 94 (Um milhão, seiscentos e noventa e seis mil,
novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos). Data da
assinatura: 12 de novembro de 2012.

Contratado: CPF: 328.273.588-08 – JULIANA REGINA COLEHO CABRAL.
Objeto: Prestação de consultoria técnica especializada para apoiar o Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu (CBH-Manhuaçu), em todas as suas
CONTRATO 35/2012

atividades administrativas. Vigência: 90 (noventa) dias contados a partir da data
da assinatura. Valor: R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da
assinatura: 15 de setembro de 2012

Contratado (a): CNPJ: 28.156.297/0001-06 - Gráfica Santo Antônio LTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços
de elaboração e impressão do Atlas da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu,
CONTRATO 36/2012

destinados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu (CBH–Guandu).
Vigência: 02 (dois) meses contados a partir da data da assinatura. Valor: R$
58.002,00 (cinquenta e oito mil e dois reais). Data da assinatura: 26 de
novembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 28.156.297/0001-06 - Gráfica Santo Antônio LTDA.
Objeto: prorrogação do prazo de execução do contrato por mais 210 (duzentos

1º TERMO ADITIVO AO

e dez dias) tendo em vista o atraso no envio de informações por parte da

CONTRATO 36/2012

CONTRATANTE por motivo de força maior, conforme justificado pelo comitê
requisitante. Data de Assinatura: 25 de Janeiro de 2013.
Contratado (a): CNPJ: 18.266.551/0001-67 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA

MICRORREGIÃO

DO

MÉDIO

RIO

PIRACICABA

–

AMEPI.

Objeto: Locação de parte do imóvel situado na Rua Santa Lúcia, nº291 – Bairro
CONTRATO 36-A/2012

Aclimação, na cidade de João Monlevade/MG, composto por três salas.
Valor: R$ 3.200 (três mil e duzentos reais) mensais. Vigência: 12 (doze) meses
contados a partir da data da assinatura. Data de assinatura: 03 de dezembro de
2012.
Contratado (a): CNPJ: 18.266.551/0001-67 – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DA

MICRORREGIÃO

DO

MÉDIO

RIO

PIRACICABA

–

AMEPI.

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato 36-A/2012 por mais 04 (quatro)
1º TERMO ADITIVO AO

meses e 27 (vinte e sete) dias, com início em 03/12/2013 e término em

CONTRATO 36-A/2012

29/04/2014 e ainda alteração do CNPJ da contratante em razão do registro da
filial do Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) no município de Governador
Valadares. Data de assinatura: 28 de novembro de 2013.
Contratado (a): CNPJ: 20.320.503/0009-09 - Fundação Arthur Bernardes –
FUNARBE. Objeto: Prestação de consultoria para a elaboração de estudos de
aprimoramento dos mecanismos de cobrança da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
ao IBIO - AGB Doce. Valor: R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura. Data da

CONTRATO 37/2012

assinatura: 07 de dezembro de 2012.
Contratado (a): CNPJ: 20.320.503/0009-09 - Fundação Arthur Bernardes –
FUNARBE. Objeto: Prorrogação tem por objetivo acobertar a prestação de
serviços da parte da CONTRATADA, de acréscimo ao objeto sem alteração do
valor originário do Contrato 37/2012, referente aos serviços de suporte técnico
necessário para eventual publicação de livro com os resultados do projeto

contratado, de modo a propiciar ao IBIO – AGB Doce futura impressão do
material, e ainda alteração do CNPJ da contratante em razão do registro da filial
do Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce) no município de Governador
Valadares, tem por objeto, ainda, a correção do ERRO MATERIAL relativo ao
número do CNPJ da CONTRATADA disposto no contrato, sendo o nº. correto do
CNPJ 20.320.503/0001-51. O presente Termo Aditivo prorrogará por um período
de 06 (seis) meses a vigência do Contrato 37/2012, com início em 09/12/2013 e
término previsto em 09/06/2014, podendo ser antecipada sua rescisão ou
resilição em razão da entrega do produto objeto da contratação. A
CONTRATADA entregará os produtos constantes do intem 03 – Produtos
Esperados, do Termo de Referência (TDR) do ANEXO I do Ato Convocatório nº.
11/2012 em formato impresso, além de 03 (três) vias em meio digital tipo CD-R,
nos formatos DOC e PDF para futura impressão por parte do IBIO – AGB Doce.
Mantem-se inalterado o valor contratualmente estabelecido. Ratificam-se todas
as demais cláusulas e condições do Contrato 37/2012, permanecendo válidas e
inalteradas as não expressamente modificadas por este Termo Aditivo.
Data da assinatura: 06 de dezembro de 2013.
Contratado

(a)

CNPJ: 06.289.528/0001-09 – SOMAR SERVIÇOS DE

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. Objeto: Prestação de serviço de limpeza para a
sede do IBIO – AGB Doce e CBH-Doce. Valor: R$ 5.319,72 (cinco mil trezentos
CONTRATO S/Nº - 2012

e dezenove reais e setenta e dois centavos). Vigência: 03 (três) meses
contados a partir da data da assinatura. Data da assinatura: 02 de maio de
2012.

Contratado
TERMO ADITIVO AO
CONTRATO S/Nº - 2012

(a)

CNPJ: 06.289.528/0001-09 – SOMAR SERVIÇOS DE

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. Objeto: Termo de Aditamento ao Contrato para
prestação de serviço de limpeza para a sede do IBIO – AGB Doce e CBH-Doce,
prorrogando por mais 05 (cinco) meses o prazo contratual. Vigência: 31 de
dezembro de 2012. Data da assinatura: 30 de julho de 2012.

