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intercon Brasil ltda Contrato de fornecimento de válvula borboleta, destinada à cidade de Montes Claros . 14 .1216 16/04/14 06 meses 26 .500,00 convênio 
ogu

Construtora penchel ltda ii termo aditivo, de prazo e de adequação de planilha, sem alteração de valor, ao contrato de empreitada nº 13 .0679 . 14 .1217 22/04/14 04 meses 0,00
Cemig distribuição s .a . i termo aditivo para alteração da demanda contratada ao contrato de fornecimento de energia elétrica nº 12 .3107 . 14 .1218 22/04/14 0,00
Cemig distribuição s .a . i termo aditivo ao instrumento particular de termo de acordo de obras nº 12 .3125, altera cláusula primeira - prazo . 14 .1219 22/04/14 0,00
ingram micro tecnologia e informática ltda Termo aditivo de valor e prazo ao contrato de prestação de serviços nº 13 .0810 . 14 .1220 08/04/14 12 meses 99 .999,89 0520140048
Claro s/a ii termo aditivo, de valor e prazo, ao contrato de prestação de serviços nº 12 .1070 . 14 .1221 22/04/14 12 meses 67 .964,40 1020140001
Constap construções e empreendimentos ltda ii termo aditivo de adequação de planilha, sem alteração de valor, ao contrato de empreitada nº 13 .3425 . 14 .1222 22/04/14 0,00 0520133013
Projeções - projetos e construções ltda ii termo aditivo de ajuste de planilha, com acréscimo, decréscimo e inclusão de itens sem acréscimo de valor ao contrato de empreitada nº13 .3301 . 14 .1223 14/04/14 0,00 0520133041
Tnl pcs s .a ii termo aditivo de valor e prazo e alteração de razão social e cnpj em decorrência de incorporação do contrato de prestação de serviços nº 13 .0763 . 14 .1224 22/04/14 12 meses 9 .612,00 022011
Not - nucleo de ortopedia e traumatologia Termo de distrato do contrato de prestação de serviços nº 09 .1665 . 14 .1225 22/04/14 0,00 0520140038
Preslab -prestação de serviços laboratoriais ltda-me Termo de distrato ao contrato de prestação de serviços nº 12 .1696 . 14 .1226 22/04/14 0,00

incontrol s/a Convênio de cooperação técnica, para teste de medidor com tecnologia por ultrassom a bateria, pelo princípio de tempo de trânsito, denominado 
hidrômetro . 14 .1227 22/04/14 0,00

imobiliária Moreira & oliveira ltda Termo de doação de bens para a Copasa referente ao empreendimento loteamento morro grande, localizado em barão de cocais, conforme termo de 
acordo nº 13 .2118 . 14 .1228 22/04/14 10 .156,36

Toscanini empreendimentos imobiliários ltda Termo de doação de bens para a Copasa referente ao empreendimento hotel arturo toscanini, localizado no município de belo horizonte, conforme 
termo de acordo nº 13 .3583 . 14 .1229 22/04/14 3 .182,00

imobiliária brandão Ltda . Termo de doação de bens para a Copasa, referente ao bairro prolongamento lagoa dourada, localizado no município de perdigão, conforme termo de 
acordo nº 12 .2360 . 14 .1230 22/04/14 26 .612,90

Laboratório nacional agropecuário Contrato de prestação de serviços, para fornecimento de água e/ou coleta de esgotos sanitários, cliente localizado na avenida doutor rômulo joviano, s/
nº - centro em Pedro Leopoldo/mg . 14 .1231 07/04/14 124 .490,82

Executivos federal de viçosa - campus rio paranaíba Contrato de prestação de serviços para fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário, cliente com sede na avenida Universitária, 1950, rio 
paranaíba/mg . 14 .1232 22/04/14 30 .572,64

Celulose nipo-Brasileira S .A . - cenibra Contrato de comodato, para ampliação do sistema de abastecimento de água da sede do município de ipaba/mg . 14 .1233 22/04/14 30 anos 0,00

Nanuque empreendimentos imobiliários ltda Termo de acordo para a execução das obras de construção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do loteamento residencial 
village vista linda, localizado em Nanuque . 14 .1234 22/04/14 0,00 0520140055

Josias gripp filho Termo de acordo, para execução das obras e serviços de implantação do sistema de abastecimento de água do empreendimento loteamento Maria Fer-
reira grip, localizado no município de espera feliz/mg . 14 .1235 22/04/14 0,00

Aliança divinopolitana de assistência e promoção pequeno 
mundo - creche

Convênio de apadrinhamento de entidade de assistência social para arrecadação de contribuições voluntárias previsto no programa ‘conta com a gente’ 
em benefício da entidade . 14 .1236 22/04/14 60 meses 0,00

Nove engenharia ltda ii termo aditivo, de adequação de planilha, com acréscimo de valor ao contrato de empreitada nº 13 .3302 . 14 .1237 22/04/14 37 .513,12
Webert geraldo linhares - me Contrato de prestação de serviços de transporte de empregados da Copasa . 14 .1238 22/04/14 12 meses 21 .888,00 próprio
J .plus comércio e distribuição ltda Contrato de fornecimento de papel higiênico, destinados à formação de estoque . 14 .1239 22/04/14 12 meses 115 .456,00 próprio
MTM manutenção tratores e máquinas ltda Distrato do contrato de prestação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não domésticos nº 13.2309. 14 .1240 22/04/14 0,00
João Maria pinto rabelo-me Distrato do termo de credenciamento nº 09 .1865 . 14 .1241 22/04/14 0,00

Cemig distribuição S .A .
Acordo de confidencialidade visando assegurar o sigilo quanto a todas e quaisquer informações confidenciais fornecidas ou trocadas pelas partes em 
relação ao projeto, sem prejuízo de qualquer outra proteção assegurada às partes por normas de propriedade industrial ou intectual celebrado entre a 
Copasa mg e a Cemig d .

14 .1242 22/04/14 24 meses 0,00 0520143040

Associação de deficientes de Montes Claros - ademoc Contrato de fixação de subvenção a entidade beneficiente/filantrópica de assistência social, referente ao fornecimento de água e/ou coleta de esgoto. 14 .1243 22/04/14 0,00
instituto federal de educação ciência e tecnologia do norte de 
Minas Gerais - campus Montes Claros Contrato do ifnmg campus Montes Claros, de fornecimento de água e/ou coleta de esgoto sanitário . 14 .1244 22/04/14 0,00

Conservasolo - engenharia de projetos e consultoria técnica ltda i termo aditivo de prazo, alteração de cláusulas e adequação de planilha, sem alteração de valor ao contrato de empreitada nº 13 .1173 . 14 .1245 22/04/14 6 meses 0,00
Daniel margonato me - viação sartasa ii termo aditivo de valor e prazo ao contrato de prestação de serviços nº 13 .1340 . 14 .1246 22/04/14 12 meses 6 .868,80

Autoserv shopping car ltda iii termo aditivo, de valor e prazo, ao contrato de prestação de serviços nº 11 .1761 . 14 .1247 22/04/14 12 meses 199 .957,63 inexig . Licit . 
Art . 25, i

Autoserv shopping car ltda iv termo aditivo de valor e prazo ao contrato de fornecimento de materiais nº 10 .1816 . 14 .1248 22/04/14 12 meses 71 .800,00
Cappe Brasil engenharia ltda iii termo aditivo, de prazo, ao contrato de prestação de serviços nº 11 .0768 . 14 .1249 22/04/14 12 meses 0,00 0920140019
Município de cássia ii termo aditivo de prazo ao convênio nº 12 .1240 . 14 .1250 22/04/14 12 meses 0,00 0520140022
Auto center roda certa ltda ii termo aditivo de valor e prazo ao contrato de prestação de serviços nº 12 .1591 . 14 .1251 22/04/14 12 meses 58 .383,79 0520143040
D .l retros ltda i termo aditivo, de adequação de planilha, com acréscimo de valor, ao contrato de empreitada nº 13 .1710 . 14 .1252 22/04/14 109 .800,04

Sociedade dos amigos de Maria da fé - samfé Contrato de subvenção, fixação de subvenção para tarifas de água e/ou esgoto, cliente localizado na rua alfredo gaspar guimarães, nº 18 - bairro centro 
na cidade de Maria da fé/mg . 14 .1253 22/04/14 60 meses 0,00

Sociedade dos amigos de Maria da fé - samfé Convênio de apadrinhamento, arrecadação de contribuições voluntárias programa “conta com a gente”, cliente localizado na rua alfredo gaspar guima-
rães, 18 - bairro centro na cidade de Maria da fé/mg . 14 .1254 22/04/14 60 meses 0,00

Quadrum engenharia e projetos ltda Contrato de empreitada para execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de ampliação do sistema de abastecimento de água 
do bairro mococa, localizado em monte Sião . 14 .1255 22/04/14 12 meses 576 .124,17 prórpio

Cemig distribuição s .a . Carta de acordo destinada a viabilizar a migração da tensão de energia elétrica fornecida à estação elevatória de água tratada - eat5 - identificador Cemig 
nº 3009000490, bairro alvorada, em Betim/mg . 14 .1256 22/04/14 0,00

itaú unibanco s .a . i termo aditivo de prazo e valor ao contrato de prestação de serviços nº 13 .1433 . 14 .1257 22/04/14 12 meses 165 .000,00
Homeshock cercas eletrônicas eireli ii termo aditivo para prorrogação de prazo do contrato de prestação de serviços nº 13 .3718 . 14 .1258 16/04/14 02 meses 0,00
Hidrotécnica centro de serviços ltda Contrato de fornecimento de conjunto motobomba horizontal, destinados ao sistema de abastecimento de água da cidade de carmo da cachoeira . 14 .1259 23/04/14 03 meses 99 .200,00 próprio

Generali Brasil seguros s .a Contrato de prestação de serviços de cobertura securitária (seguro de vida em grupo) para os empregados, aposentados e diretores da Copasa, sem 
interveniência de corretor . 14 .1260 16/04/14 12 meses 1 .108 .559,07 próprio

Mercosul diesel retífica ltda Contrato de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, especializados em recondicionamento de motores diesel com fornecimento de 
peças, com ênfase para os modelos mbb om352 e om314, mwm 229/6 e 229/4, perkins 4203 e 4236, scania ds11 e dc12 e cummins série n . 14 .1261 23/04/14 12 meses 138 .950,00 próprio

vcw válvulas - indústria, comércio e representação ltda Contrato de fornecimento de válvula borboleta, incluindo supervisão de montagem, parametrização, configuração e colocação em operação, destinadas 
à cidade de Montes Claros . 14 .1262 23/04/14 06 meses 105 .000,00 convênio 

do ogu
Consórcio operacional do sistema de bilhetagem eletrônica - sbe 
/ Divinópolis dIVpass

Contrato de prestação de serviços, processo de inexigibilidade de licitação - contratação direta, para fornecimento de vales-transportes destinados aten-
der os empregados do dtap lotados no sistema de Divinópolis. 14 .1263 24/04/14 12 meses 143 .520,00 próprio

Saritur - Santa rita transportes urbanos e rodoviários ltda Contrato de prestação de serviços, por processo de inexigibilidade de licitação - contratação direta, para fornecimento de vales transporte destinados a 
atender os empregados da Copasa lotados nos sistemas de Cláudio e Divinópolis. 14 .1264 24/04/14 12 meses 92 .073,60 próprio

Projeções - projetos e construções ltda iv termo aditivo de prazo ao contrato de empreitada nº 11 .0678 . 14 .1265 24/04/14 2 meses 0,00
Prefisan ltda iv termo aditivo ao contrato de empreitada nº 10 .0316 . 14 .1266 24/04/14 522 .003,20
Sergel engenharia ltda iv termo aditivo de alteração de cláusula, prazo e valor ao contrato de empreitada nº 10 .1198 . 14 .1267 24/04/14 12 meses 485 .387,55
Conata engenharia ltda ii termo aditivo de prazo ao contrato de empreitada nº 13 .0948 . 14 .1268 24/04/14 3 meses 0,00
Cemig distribuição s .a . 12.º aumento transitório de demanda de energia elétrica conforme contrato de prestação de serviços n.º 11.0507 - ct. 3009017187. 14 .1269 15/04/14 01 mês 0,00
Maria jose gonçalves caldas Termo de doação de bens para a Copasa, referentes ao loteamento jardim rio verde, conforme termo de acordo nº 14 .0298 . 14 .1270 24/04/14 14 .957,00 0920140008

Camter construções e empreendimentos s/a Contrato de prestação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não domésticos do usuário localizado na rua são 
Pedro da aldeia, nº 1200 - bairro olhos d’água em belo horizonte . 14 .1271 24/04/14 05 anos 1 .141,20

Laticínios betim ltda Contrato de prestação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não domésticos do usuário localizado na rua João 
de deus fiúza de moura, nº 35 - bairro morada do trevo em betim. 14 .1272 24/04/14 05 anos 1 .210,20

Município de Presidente Olegário Termo de cessão de uso gratuito de uma área de terreno de propriedade do município, medindo 1 .084,00 m², destinado à implantação da casa de química, 
reservatório elevado e poço profundo necessários ao sistema de abastecimento de água de Presidente Olegário. 14 .1273 24/04/14 0,00

Associação de pais e amigos dos excepcionais - apae de são tomé 
das letras

Contrato de fixação de subvenção do volume de 14³/mês de água e/ou coleta de esgoto nos termos do a entidade beneficente/filantrópica de assistência 
social conforme programa “conta com a gente” . 14 .1274 24/04/14 60 meses 0,00

América tecnologia de informática e eletro-eletrônicos ltda . ii termo aditivo de valor e prazo (repique), com desconto linear, ao contrato de prestação de serviços nº 12 .1064 . 14 .1275 24/04/14 12 meses 63 .240,00 próprio
Claro s/a ii termo aditivo de valor ao contrato de prestação de serviços nº 12 .1599 . 14 .1276 24/04/14 3 .874,19 próprio
Município de betim v termo aditivo de prazo ao convênio nº 07 .2363 . 14 .1277 24/04/14 12 meses 0,00
D .r .r . Construções e comércio ltda i termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato de empreitada nº 13 .1735 . 14 .1278 24/04/14 542 .488,13

M . Borges engenharia ltda Contrato de empreitada, execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação de sistema de controle de odor para a esta-
ção de tratamento de esgoto - ete vale do sereno, no município de nova lima/mg . 14 .1279 24/04/14 04 meses 404 .950,40 cef

Construtora salinas ltda Contrato de empreitada, execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação de redes coletoras de esgoto, com diâ-
metro menor que 400mm e ligações prediais, para atendimento ao crescimento vegetativo da cidade de Taiobeiras/mg . 14 .1280 24/04/14 20 meses 1 .127 .219,09 próprio

vcw válvulas - indústria, comércio e representação ltda Contrato de fornecimento de válvulas borboleta, destinadas à cidade de Montes Claros/mg . 14 .1281 24/04/14 06 meses 135 .750,00 próprio

Encontro comunicação e eventos editora ltda . Contrato de patrocínio pela Copasa do 9 .º encontro delas, a ser realizado entre os dias 24 e 25 de maio de 2014, na lagoa seca - bairro belvedere, em 
belo horizonte/mg . 14 .1282 25/04/14 02 dias 110 .000,00 próprio

Jonas soares do carmo Contrato de locação do imóvel localizado na rua são tomás de aquino, nº 473, vila Santa rita, morro do papagaio, belo horizonte. 14 .1283 22/04/14 24 meses 43 .200,00 próprio
Cemig distribuição s .a . ii termo aditivo para redução de demanda ao contrato 09 .2329 de fornecimento de energia elétrica . 14 .1284 25/04/14 0,00
Cemig distribuição s .a . ii termo aditivo de redução de demanda ao contrato 13 .0737 de fornecimento de energia elétrica . 14 .1285 25/04/14 0,00
MkT produção e eventos ltda i termo aditivo de valor ao contrato de prestação de serviços 13 .2726 . 14 .1286 25/04/14 750 .000,00 0520140008
Auto elétrica e mecânica Jota ltda iii termo aditivo de valor e prazo (repique) ao contrato de prestação de serviços nº 12 .0928 . 14 .1287 25/04/14 12 meses 95 .198,92 0520140008

Construtora teme ltda ii termo aditivo de adequação de planilha com alteração de valor e alteração da redação das cláusulas sexta - medições e sétima - forma de pagamento, 
do contrato de empreitada nº 12 .2490 . 14 .1288 25/04/14 1 .568 .793,66 0520143020

Empreendimentos mm ltda ii termo aditivo de adequação de planilha, com alteração de valor, ao contrato de empreitada nº 13 .1260 . 14 .1289 25/04/14 274 .999,95 0520143030
Companhia atual de transportes i termo aditivo de valor e prazo ao contrato de prestação de serviços nº 13 .1017 . 14 .1290 25/04/14 12 meses 53 .407,20 próprio 0520133102
Emtel - empreendimentos, tecnologia e engenharia ltda iii termo aditivo de alteração de cláusula contratual medições e forma de pagamento ao contrato de empreitada nº 11 .1215 . 14 .1291 25/04/14 0,00 0820140015
Electron service ltda iii termo aditivo de valor e prazo (repique) ao contrato de prestação de serviços nº 12 .1140 . 14 .1292 25/04/14 12 meses 260 .000,00
Associação de pais e amigos dos excepcionais - apae de são tomé 
das letras

Convênio de apadrinhamento de entidade de assistência social para a prestação de serviços de arrecadação de contribuições voluntárias em benefício da 
entidade conforme previsto no programa “conta com a gente” . 14 .1293 25/04/14 60 meses 0,00

Ths empreendimentos imobiliários ltda Elaboração do termo de acordo para implantação do saa e ses do bairro serra dourada no município de nova serrana . 14 .1294 25/04/14 0,00
Marr empreendimentos e participações ltda Termo de acordo para execução de obras de implantação do saa e ses do bairro parque das águas do município de nova serrana . 14 .1295 25/04/14 0,00
Cristiano cirilo alves Cláudio Termo de acordo para implantação do saa e ses do loteamento barra do taguaraçú na cidade de Divino/mg . 14 .1296 25/04/14 0,00

Alda Maria uber de Jesus Contrato de locação de imóvel residencial, por processo de dispensa de licitação - contratação direta - com área de 107m², localizado na rua daniel lopes 
faria, 127 b, bairro das indústrias, bh, para atender família desabrigada em razão de vazamento na rede de água da Copasa . 14 .1297 25/04/14 12 meses 13 .440,00 próprio 0520133107

Mercon metalúrgica e construtora ltda Contrato de empreitada para execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação de reservatório metálico elevado, 
com capacidade de 100 m3, na cidade de delfinópolis. 14 .1298 25/04/14 08 meses 185 .012,54 próprio 0520143035

Engebrás construtora ltda i termo aditivo de valor e adequação de planilha com alteração do valor contratual ao contrato 13 .3523, referente à reforma da estação de tratamento de 
água do distrito de vila pereira município de nanuque/mg . 14 .1299 28/04/14 25 .134,09 0520143020

intercon Brasil ltda Contrato de fornecimento de equipamento, fornecimento de válvulas borboleta, dn 700, 900 e 1000, incluindo supervisão de montagem, parametrização, 
configuração e colocação em operação, destinadas à cidade de Montes Claros/mg. 14 .1300 28/04/14 06 meses 574 .260,00 cvn ogu

Belô bombas eireli Contrato de fornecimento de equipamento, fornecimento de motor elétrico trifásico de 200cv, destinado á cidade de iturama/mg . 14 .1301 28/04/14 02 messe 30 .750,00 próprio
intercon Brasil ltda Contrato de fornecimento de equipamento, fornecimento de válvulas borboleta dn 150, 250, 600 e 800, destinadas à cidade de Montes Claros/mg . 14 .1302 28/04/14 06 meses 746 .580,00 cvn ogu
Hds comercial hidráulica e saneamento ltda i termo aditivo de valor e prazo a ata de registro de preços nº 13 .1024 . 14 .1303 22/04/14 4 meses 20 .876,73


