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SAEG

 

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá 
CNPJ nº. 09.134.807/0001-91 – Inscrição Estadual – Isento 

 Rua Xavantes, nº. 1.880 – Jd. Aeroporto – 12512–010  – Guaratinguetá–SP 
Sede Administrativa Tel.: (12) 3122.7200 

 

 

 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL 
Pregão Eletrônico 009/2020 - ORGAO - SAEG - CONTRATADA – LEP’S SERVIÇOS 

GERAIS LTDA ME - OBJETO – Locação de caminhão pipa com operadores– VALOR 

R$ 121.250,00 -  VIGÊNCIA – Até 28/02/2021 - FUNDAMENTO - Artigo 71 da Lei 

Federal nº. 13.303/2016. 

 


