COHAB MINAS - Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais
Relação dos aditivos e distratos assinados em novembro/2018.
Data base: 28/12/2018 - 2ª versão - Retificadora
Instrumento

Contrato /
Aditivo

Contrato /
Aditivo

Contrato /
Aditivo

Contrato /
Aditivo

Instrumento
Congênere /
Aditivo

Modalidade

Nº GAC

Fornecedor

Adesão à Ata
de Registro de
Ipiranga Produtos de Petroleo
4919-13-18
Preço n°
S.A
003/2012

CNPJ / CPF

33.337.122/0001-27

Objeto

Início
Vigência

Término
Vigência

Supressão de valor. Objeto do Contrato: Fornecimento de combustível
22/08/2018 18/02/2019
(gasolina comum, álcool comum e óleo diesel).

Valor

R$ 708.910,00 *

Adesão à Ata
de Registro de
4920-13-18 Unidata Automação Ltda
Preço n°
003/2012

Supressão de valor. Objeto do Contrato: Gerenciamento do
abastecimento da frota de veículos da Cohab Minas, por meio de
implantação, manutenção e administração de sistema informatizado e
26.179.697/0001-01 integrado, com instalação de dispositivos eletrônicos nos veículos,
postos próprios do Estado e pontos de abastecimento instalados pelo
fornecedor; a manutenção dos equipamentos e o tratamento de
resíduos nestes locais.

22/08/2018 18/02/2019

R$ 708,91 *

Companhia Excelsior de
Seguros

Prorrogação de prazo. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de
fornecimento de Seguro Habitacional Apólice de Mercado, aos
adquirentes de imóveis comercializados pela Cohab Minas
33.054.826/0001-92 (estipulante da apólice), produzidos ou em produção, bem como aos
titulares de contratos de renegociação de dívida (termos de confissão
de dívida) na qual a Companhia a ser contratada assuma, com
exclusividade, os riscos conforme sua carteira habitacional.

11/12/2018 10/12/2019

R$ 20.600.000,00 **

5034-04-14 Estrela Locações Eireli

Prorrogação de prazo. Objeto do Contrato: Prestação de serviços para
a locação mensal de até 22 (vinte e dois) veículos automotores para
14.293.669/0001-23
transporte de pessoas, sem motorista, sem a franquia do seguro e com
quilometragem livre.

17/12/2018 15/04/2019

R$ 103.771,20

Secretaria de Estado de
5125-01-16 Administração Prisional SEAP

Prorrogação de prazo. Objeto do Instrumento: Pactuar esforços a
serem envidados para realização de ação conjunta, com vista a ampliar
a implantação da política pública voltada à elevação do trabalho aos
05.487.631/0001-09
22/12/2018 21/12/2020
indivíduos privados de liberdade, dentro e fora do sistema carcerário
de Minas Gerais, mediante a utilização de mão de obra nas obras da
Cohab Minas.

R$ 0,00

PP 006/2014

PE 007/2014

Termo de
Intenções

5032-03-14

* valor relativo ao contrato inicial
** valor estimado no contrato inicial em 12/2014

