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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. 05/22 – 04/02/2022 

1) DP: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 011/22 - Serviços 

necessários à perfuração, de poços tubulares, para prospecção de água subterrânea, 

incluindo o estudo prévio de levantamento geológico em distritos de Juiz de Fora/MG;  

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

autorizou a instauração do PE SRP 011/22, pelo valor total estimado de R$ 

904.137,92, cujo objetivo é perfurar poços artesianos em distritos como Monte 

Verde, Penido, Valadares, Torreões, entre outros, visando a universalização do 

abastecimento de água para consumo humano. 

2) DP: Discutir sobre a diferença visual entre veículos utilizados pela CESAMA e 

veículos utilizados por terceirizados;  

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

aos gestores de contrato que intensifiquem a fiscalização dos contratos que 

contemplem veículos, a fim de cobrar das contratadas a correta identificação 

dos automóveis dos prestadores de serviços que atuam para a CESAMA no 

município com os dizeres “A SERVIÇO DA CESAMA”. 

3) DRFA / GEFC: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 140/21 – 

Aquisição de tampões de ferro fundido para reposição gradual de estoque; 

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

autorizou a instauração do PE SRP 140/21, pelo valor total estimado de R$ 

713.935,30, para a compra de 1.745 tampões de ferro fundido de diferentes tipos. 

4) DP / Comissão de Negociação do ACT: Deliberar sobre as diretrizes para 

negociação do ACT 2021/2023;  

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Foram passadas diretrizes à Comissão 

Negociação do novo ACT, seguindo as determinações do Conselho de 

Administração e do acionista majoritário, que a Diretoria Executiva tem a 

obrigação de cumprir. 

5) DP / SEG: Deliberar sobre o Plano de Trabalho da Secretaria de Governança – 

Acompanhamento das ações realizadas; 
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Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou as ações constantes no Plano de Trabalho apresentado pela secretária 

de Governança. 

6) DRTO / GATE: Autorizar a renovação do contrato n. 004/21 - Casa Faísca - 

Manutenção corretiva em motores elétricos com fornecimento de peças;  

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

Executiva autorizou a prorrogação do contrato no 004/21 para manutenção 

corretiva em motores elétricos, pelo valor total estimado de R$435.960,00, ou 

seja, com correção de 8,99%. 

7) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 127/21 - Aquisição 

de dicloroisocianurato de sódio;  

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

homologou o resultado do PE SRP 127/21, sendo declarada vencedora a 

empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda., ofertante do 

valor total de R$ 447.860,00, representando uma economia de 4,85% em relação 

ao valor estimado. Somente duas empresas participaram do certame. 

8) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 110/21 – Aquisição de 

válvulas, cabos elétricos e padrão de energia para uso da CESAMA;  

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

ratificou a autorização para instauração do certame e homologou o 

resultado do PE SRP n. 110/21, pelo valor total de R$ 193.767,70, 

representando uma economia de 19,54% em relação ao valor estimado. Das 

quatro participantes, três saíram vencedoras.  

9) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico n. 035/21 - Serviço de 

gestão patrimonial. 

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

homologou o resultado do PE SRP 35/21, sendo declarada vencedora a empresa 

MFC Avaliação e Gestão de Ativos LTDA, ofertante do valor total de R$ 

285.800,00, representando uma economia de 0,02% em relação ao valor 

estimado. Seis empresas participaram do certame. 
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10) DP: Aprovar a proposta de “Termo de Confissão e Parcelamento de Débito” 

Relatora: Juliane Nogueira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva aprovou a 

proposta de “Termo de Confissão e Parcelamento de Débito” apresentada. 

11) DRFA: Ratificar a autorização da Dispensa de Licitação n. 086/21 – Vigilância armada 

para a ETE União Industria. 

Relatora: Edwiges Clemente de Oliveira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

ratificou a autorização para contratação dos serviços de vigilância armada para 

a ETE União Indústria pelo valor total de R$ 144.295.92. A contratação foi 

encerrada, visto que a nova licitação para os serviços de vigilância armada em 

diversas unidades da CESAMA – Pregão Eletrônico nº 105/21 – foi concluída. A 

vencedora – Tutori Segurança Armada – iniciou os serviços em 01/02/2022. 

12) Assuntos Gerais. 

 

Em 04/02/2022. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


