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CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 07/15 – Tomada de Preços n°013/14 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e Quântica Empresa de 

Consultoria e Serviços Ltda – OBJETO: contratação de empresa de consultoria especializada em 

Recursos Humanos que possui metodologia aplicada em empresa pública para revisão e 

implementação de modificações na política e estrutura de cargos e salários da Companhia de 

Saneamento Municipal – CESAMA, que atualmente compreende o Plano de Cargos e Salários (PCS), 

implantado em 2007, e o Plano de Empregos, Carreiras e Salários (PECS), implantado em 2012, 

incluindo o estudo de unificação destes planos, de modo a identificar e corrigir as distorções neles 

existentes - VALOR: R$ 279.000,00 (duzentos e setenta e nove mil reais)  – PRAZO: 20 (vinte) 

meses 

 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 002/15 – Dispensa n° 37/14 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e RENOVADORA DE 

ESTOFADOS JF LTDA – OBJETO: contratação de empresa especializada em manutenção de 

cadeiras, por dispensa de licitação – VALOR: R$8.000,00 (oito mil reais). 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CARTA CONTRATO N.º 003/15 – Dispensa n° 02/15 – 

CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e A Potência Comércio de 

Extintores Ltda-ME – OBJETO: contratação por dispensa de licitação de empresa especializada para 

recarga, teste hidrostático e manutenção com o fornecimento de peças, de extintores de incêndio com 

retirada e devolução de equipamentos nas unidades da CESAMA – VALOR: R$ 7.848,50 (sete mil, 

oitocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos). 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE TERMO DE CANCELAMENTO NUMERAÇÃO CONTRATO N.º 

83/14 – Inexigibilidade n° 22/14 - OBJETO: termo de cancelamento de numeração de contrato 

(Contrato nº 83/2014), tendo em vista a sua não utilização. 

 

 

CESAMA – EXTRATO DE CANCELAMENTO DE NÚMERO DE CONTRATO N.º 91/14 – 

OBJETO: OBJETO: termo de cancelamento de numeração de contrato (Contrato nº 91/2014), tendo 

em vista a sua não utilização. 

 

 


