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Missão - Planejar e executar a prestação dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto sanitário, no atendimento à 
universalização, à sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 01/22 – 07/01/2022 

1) DRDE / GETE: Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 006/2021 - 

Execução das fundações e montagem de reservatórios metálicos de aço carbono;  

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Por unanimidade, a Diretoria 

Executiva aprovou a instauração da Licitação Eletrônica n. 006/21, pelo valor 

total estimado de R$5.801.741,90, recomendando ao Conselho de 

Administração para autorização. Os reservatórios serão instalados nos 

bairros: Alfineiros, Democrata, Jardim das Flores, Milho Branco, Nossa 

Senhora de Fátima, Santa Lúcia, Esplanada, Dom Bosco e Santos Dumont. 

2) DRTO / GEOP: Autorizar a Inexigibilidade n. 018/2021 - Serviços de manutenção 

em dois equipamentos modelo AP2000, marca POLICONTROL, de uso do 

laboratório do DETA;  

Relator: Francisco de Assis Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a contratação por meio da Inexigibilidade n. 018/21, pelo valor total 

de R$6.892,26. 

3) DRTO / GEOP: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 127/21 - 

Aquisição de dicloroisocianurato de sódio;  

Relator: Francisco de Assis Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 127/21, pelo valor total 

estimado de R$470.680,00. 

4) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 125/21 - 

Aquisição de tubos de PVC ocre, JEI, coletores de esgoto NBR 7362- diâmetro 100, 

150 e 200mm; 

Relator: Robson Dutra Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 125/21, pelo valor total 

estimado de R$1.374.142,20. 

5) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 089/2021 - 

Inversores (conversores) de frequência; 
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Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

homologou o resultado do Pregão Eletrônico n. 089/21, pelo valor total de 

R$1.485.023,88, sendo obtida uma economia de 11,74% em relação ao valor 

estimado. Oito empresas participaram da licitação e um item foi declarado 

fracassado. 

6) DRDE: Aprovar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 141/21 - Serviços de 

manutenção civil e predial; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 141/21, pelo valor total 

estimado de R$2.400.000,00, recomendando ao Conselho de Administração 

para autorização. A licitação foi elaborada nos mesmos moldes do Pregão 

Eletrônico SRP n. 090/21, de mesmo objeto, declarado fracassado. 

7) DRDE: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 090/21 - Serviços de 

manutenção civil e predial (item incluído na pauta, conforme previsão regimental); 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 090/21, 

declarado fracassado, recomendando ao Conselho de Administração para 

ratificação. 

8) DRFA: Definir a vigência do RILC e a composição dos grupos de trabalho que irão 

elaborar os manuais / resoluções complementares ao Regulamento (item incluído na 

pauta, conforme previsão regimental); 

Relatora: Rafaela Medina Cury. Foi definido pela Diretoria Executiva a 

composição dos grupos de trabalho responsáveis pela elaboração dos 

manuais complementares ao RILC. Os manuais deverão ser apresentados à 

Diretoria Executiva para apreciação e aprovação em até 45 dias. Dada a 

necessidade de treinar os profissionais envolvidos nos procedimentos 

estabelecidos pelo RILC, foi recomendada que o novo Regulamento entre em 

vigor a partir de 01/04/2022. A proposta de revisão do RILC será apreciada 

pelo Conselho de Administração em 11/01/2022, a quem compete sua 

aprovação. 
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9) DRTO: Autorizar a Dispensa de Licitação n. 003/22 – Aquisição de sal grosso 

granulado para tratamento de água (item incluído na pauta, conforme previsão 

regimental); 

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. Por unanimidade, a Diretoria 

Executiva autorizou a aquisição emergencial de sal grosso granulado para 

tratamento de água, por meio da Dispensa de Licitação n. 003/22, pelo valor 

total de R$193.500,00. Nova licitação para a compra do produto está sendo 

providenciada. 

10) Assuntos Gerais: sem registro. 

 

Em 07/01/2022. 

 
Marcelo Mello do Amaral 

Diretor de Desenvolvimento e Expansão 
Diretor-presidente em exercício 


