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CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 81/18 – Dispensa n° 28/18 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e EMPAV – EMPRESA MUNICIPAL DE 
PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO (CNPJ nº 17.783.044/0002-19) – OBJETO:  contratação de 
empresa pública municipal para fornecimento de massa asfáltica, para atendimento aos 
trabalhos de recomposição do pavimento asfáltico na cidade de Juiz de Fora decorrentes dos 
serviços de manutenção e/ou expansão do sistema de abastecimento de água e/ou de coleta 
de esgoto – VALOR: R$ 2.802.983,00 (dois milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e oitenta 
e três reais) – PRAZO: 12 (doze) meses 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 82/18 - Concorrência n° 04/14 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e CAVENGE CONSTRUÇÕES 
LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09) – OBJETO: prorrogação por mais 12 (doze) meses do 
prazo contratual – VALOR: R$ 1.722.664,45 (um milhão, setecentos e vinte e dois mil, 
seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 83/18 – Pregão Eletrônico nº 126/18 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e SUPER ESTÁGIOS LTDA 
(CNPJ nº 11.320.576/0001-52) – OBJETO:  contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de Agente de Integração de Estágios para atuar como auxiliar à CESAMA na 
administração do programa de concessão de vagas de estágio, remunerado e não 
remunerado, a estudantes dos níveis superior e técnico, visando desempenhar as atividades 
de recrutamento, seleção e acompanhamento do desempenho dos estagiários – VALOR: R$ 
585.900,67 (quinhentos e oitenta e cinco mil, novecentos reais e sessenta e sete centavos)– 
PRAZO: 12 (doze) meses 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO N.º 84/18 - Concorrência n° 05/14 – 
CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e CAVENGE CONSTRUÇÕES 
LTDA (CNPJ nº 09.613.664/0001-09) – OBJETO: prorrogação por mais 12 (doze) meses do 
prazo contratual – VALOR: R$ 1.781.844,29 (um milhão, setecentos e oitenta e um mil, 
oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 85/18 – Inexigibilidade nº 11/2018 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e TOTVS S.A (CNPJ nº 53.113.791/0001-22) 
– OBJETO:  contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos sistemas 
de Gestão de Recursos Humanos TOTVS RM (Administração de Pessoal: Automação de Ponto 
(Chronus) - Folha de Pagamento (Labore) - Gestão de Pessoas e Segurança e Saúde 
Ocupacional (Vitae)), incluindo customizações para melhoria dos trabalhos, treinamento, 
atualização, suporte, criação de relatórios, implantações e atendimentos eventuais nas 
instalações da CESAMA, relacionados ao sistema de gestão de pessoas– VALOR: R$ 269.479,92 
(duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois 
centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses 
 
CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 86/18 – Dispensa nº 39/2018 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e TOTVS S.A (CNPJ nº 53.113.791/0001-22) 
– OBJETO: contratação de sistema web que realiza auditorias dos arquivos SPED (Sistema 



 

Público de Escrituração Digital) apontando inconsistências na EFD Fiscal, EFD Contribuições, 
Sintegra, ECD Contábil, ECF, Livros eletrônicos baseado nas regras determinadas pela 
Secretária da Receita Federal do Brasil antes de serem enviados aos órgãos competentes. 
Realiza também o cruzamento entre os arquivos SPED, ECD, EFC, DACON, DCTF, eCAC, DIRF, 
PERDCOMP e também do e-Social – VALOR: R$ 13.041,24 (treze mil, quarenta e um reais e 
vinte e quatro centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO N.º 87/18 – Dispensa nº 
31/2018 – CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e VWP 
SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA (CNPJ nº 32.190.879/0001-78) – OBJETO: termo de 
numeração ao contrato de adesão que tem por objeto a contratação de serviço de 
hospedagem de e-mails corporativos da CESAMA (500 contas) e hospedagem do site 
corporativo da CESAMA com domínio próprio e serviço de migração – VALOR: R$ 8.670,00 
(oito mil, seiscentos e setenta reais) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 88/18 – Dispensa nº 42/2018 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e SCHALTER ELETRÔNICA LTDA (CNPJ nº 
93.866.382/0001-11) – OBJETO: contratação para a prestação de serviços e locação de solução 
completa de hardware e programas aplicativos a fim de controlar a gestão de atendimentos 
através de gestão de filas e gestão de chamadas de forma a minimizar o tempo de espera na 
agência de atendimento do público da CESAMA e aperfeiçoar os seus processos internos de 
atendimento – VALOR: R$ 7.463,28 (sete mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e 
oito centavos) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE TERMO DE NUMERAÇÃO DE CONTRATO N.º 89/18 – Dispensa nº 
41/2018 – CONTRATANTES: Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e CDL - CÂMARA 
DE DIRIGENTES LOJISTAS (CNPJ nº 21.181.078/0001-20) – OBJETO: termo de numeração ao 
contrato de adesão que tem por objeto para a atualização do cadastro comercial por meio de 
acesso e pesquisa ao sistema de informação do SPC Brasil – VALOR: R$ 1.596,00 (um mil e 
quinhentos e noventa e seis reais) – PRAZO: 12 (doze) meses. 
 
CESAMA – EXTRATO DE CONTRATO N.º 90/18 – Inexigibilidade nº 11/2018 – CONTRATANTES: 
Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA e CÉLTICA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 
(CNPJ nº 07.819.984/0001-86) – OBJETO: contratação do módulo de gestão de serviços para 
o Software CGIS da empresa Céltica, módulo este que complementa o software CGIS já 
adotado como solução de georreferenciamento de informações operacionais e comerciais 
para a CESAMA – VALOR: R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos reais) – PRAZO: 24 
(vinte quatro) meses. 


