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CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 02/16 –  Pregão Presencial nº 015/15 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e REDE CIDADÃ - (CNPJ nº 05.461.315/0007-45) – 
OBJETO: Contratação de entidade sem fins lucrativos, especializada na assistência e capacitação de jovens e 
adolescentes, para realização de contratos de aprendizagem por tempo determinado, dos jovens do município de 
Juiz de Fora, para a execução de serviços de auxiliar administrativo nas dependências da CESAMA, 
obedecendo-se às exigências da legislação da aprendizagem  extrato retifica o publicado em 12/02/2016) –
VALOR: R$ 526.953,03 (quinhentos e vinte seis mil, novecentos e cinquenta e três reais e três centavos) – 
PRAZO: 20 (vinte) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 40/16 –  Concorrência n° 09/2012 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e Benner Sistemas S/A - (CNPJ nº 
02.288.055/0001-74) – OBJETO: prorrogação por mais 69 (sessenta e nove) dias do prazo contratual, sem 
acréscimo de valores  – PRAZO: 69 (sessenta e nove dias) dias. 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 41/16 –  Pregão Presencial  n° 06/2013 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e Estrela LTDA ME - (CNPJ nº 
14.293.669/0001-23) – OBJETO: aditamento em 1,57% do objeto contratual previsto na cláusula terceira do 
Contrato nº 30/2013 –VALOR: R$ 20.894,40 (vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta 
centavos). 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 43/16 –  Concorrência n° 06/2015 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e INFRACON – ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA (CNPJ nº 57.444.283/0001-88) – OBJETO: prorrogação por mais 40 (quarenta) dias do 
prazo contratual, sem acréscimo de valores – PRAZO: 40 (quarenta) dias. 
 
CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 44/16 –  Concorrência n° 01/2016 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e Politec Engenharia Ltda - (CNPJ nº 23.294.309/0001-37) – 
OBJETO: construção de ramais prediais de água e montagem de barrilete e ramais de esgoto sanitários em 
diversas ruas da cidade de Juiz de Fora/MG - (Reg. leste, parte da sudoeste, inclusive distritos), incluindo mão de 
obras e materiais –VALOR: R$ 1.436.434,95 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e 
quatro reais e noventa e cinco centavos)  – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 45/16 –  Pregão Eletrônico  n° 27/2014 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e Companhia de Seguros Previdência do 
Sul  (CNPJ nº 92.751.213/0001-73)– OBJETO: prorrogação por mais 12 (doze) meses do prazo contratual 
previsto na Cláusula 4.1 do Contrato nº 54/14 –VALOR: R$ R$ 139.152,00 (cento e trinta e nove mil, cento e 
cinqüenta e dois reais) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
 




