
 

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA 
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099  NIRE 3150021815-9 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG 
 

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. 03/22 – 21/01/2022 

1) DP: Deliberar sobre a concessão, no mês de janeiro, de cobrança das tarifas de 

água e esgoto pela média dos últimos 12 meses aos consumidores residenciais, 

comerciais e industriais atingidos por enchentes no município; 

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a cobrança das tarifas de água e esgoto pela média dos últimos 

12 meses para os consumidores residenciais, comerciais e industriais 

atingidos por enchente, conforme delimitação realizada pela Defesa Civil. 

2) DP: Ratificar a indicação de membros titular e suplente que representarão a 

CESAMA no Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB; 

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

ratificou a indicação do diretor-presidente, como membro titular do 

Conselho Municipal de Saneamento Básico – COMSAB, e de Fabiano César 

Tosetti Leal, como suplente. 

3) DP: Aprovar o Manual de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, que 

integra o RILC;  

Relator: Júlio César Teixeira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou o Manual de Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, 

parte integrante do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e 

Convênios da CESAMA – RILC. 

4) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 088/2021 - 

Aquisição de fios e cabos elétricos, disjuntores e demais materiais elétricos 

diversos;  

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

homologou o resultado do Pregão Eletrônico SRP no 088/2021, pelo valor 

total de R$270.808,70, representando uma economia de 1,62% em relação ao 

valor estimado. Participaram cinco empresas do certame, sendo quatro, 

declaradas vencedoras. Dos 98 itens que compuseram o Pregão, 57 itens 

não foram adquiridos, declarados desertos ou fracassados. 



 

Companhia de Saneamento Municipal - CESAMA 
CNPJ 21.572.243/0001-74 I.E. 367.698.776.0099  NIRE 3150021815-9 

Avenida Barão do Rio Branco, 1843, 10º andar – Centro - CEP: 36.013-020 / Juiz de Fora – MG 
 

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. 

5) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 109/21 - 

Aquisição de cavaletes de madeira;  

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

homologou o resultado do Pregão Eletrônico SRP no 109/2021, declarado 

fracassado, visto que a única empresa participante do certame não 

apresentou os documentos que comprovam o seu licenciamento ambiental. 

6) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 121/21 – Locação 

de serviços de impressão;  

Relatora: Renata Neves de Mello. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

homologou o resultado do Pregão Eletrônico no 121/2021, pelo valor total de 

R$182.799,96, representando uma economia de 25,53% em relação ao valor 

estimado. Participaram quatro empresas do certame, sendo A3 Comércio, 

Locação e Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos declarada 

vencedora. 

7) DRFA / GARH: Autorizar a Inexigibilidade n. 030/21 - Manutenção e assistência 

técnica nos registradores de ponto eletrônico (REP) da marca DIMEP;  

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a Inexigibilidade no 030/21 pelo valor total de R$36.119,16 em favor 

de Aliber Máquinas Ltda. 

8) DRFA / CIPA: Acompanhar as demandas CIPA - Exposição das atividades e 

ações desempenhadas pela CIPA 2021/2022;  

Relatores: Paulo Sérgio de Paula e Paulo Henrique Ferreira Fonseca. A 

Diretoria Executiva registrou a ciência das informações apresentadas e 

parabenizou a condução da CIPA que tem priorizado o diálogo e a 

conscientização dos empregados sobre a importância da segurança no 

trabalho, destacando a criação das comissões de Análise de Acidentes e de 

Vistorias nas instalações, cuja composição é variável, a campanha pelo uso 

continuado de máscaras tanto na sede quanto nas regionais e a necessidade 

de aprofundar as discussões sobre procedimentos em serviços em valas. 
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9) DRDE: Aprovar a prorrogação de prazo do contrato n. 062/2020 - Serviços de 

manutenção mecânica e industrial; 

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

aprovou a prorrogação do contrato no 062/2020 por 90 dias, a fim de permitir 

a continuidade dos trabalhos de manutenção na barragem de Chapéu 

d’Uvas, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

10) Assuntos Gerais. 

Deliberação n. 165/21: foi esclarecido que a deliberação determinou a 

contratação de empresa para elaboração de projeto para aquisição de 

mobiliários para a Companhia, com foco na padronização, ergonomia e no 

melhor aproveitamento dos espaços disponíveis na empresa. Não há diretriz 

para reforma das unidades administrativas da CESAMA. 

ACT 2022/2023: foi informado que a comunicação sobre as negociações do 

Acordo Coletivo de Trabalho será realizada por meio do informativo “Papo 

Reto” já adotado pela empresa em anos anteriores. 

Assembleia Geral do Sinagua: autorizado na quarta-feira, dia 26, às 7h30, no 

Estacionamento Santa Terezinha, localizado na rua Santa Terezinha, no 505. 

 

Em 21/01/2022. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


