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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. 17/22 - 29/04/2022 

1) DP: Acompanhar os investimentos da CESAMA;  

Relatora: Roberta Ruhena. Foram apresentadas as obras e os investimentos em 

andamento, para fins de acompanhamento pela Diretoria Executiva, conforme 

a seguir: a implantação da 4ª adutora, destacando que já foram executadas 91%  

das obras, faltando a parte que depende do Exército Brasileiro e as travessias; 

os trabalhos de despoluição do Rio Paraibuna (fase 1), já foram concluídos; os 

serviços de novas ligações, extensão e remodelação de redes de água e esgoto; 

os serviços de automação e eficiência energética; as ações para garantir o 

controle das perdas na distribuição; a elaboração de projetos e gerenciamento 

de obras; a cooperação técnica com a UFJF, em fase de revisão do Plano de 

Trabalho; a construção da rede de distribuição de água no bairro Sagrado 

Coração de Jesus, cujas obras foram concluídas; a construção de drenagem da 

ETA CDI, em fase de contratação; as obras da adutora e elevatória Bairu, 

estando concluídas 96% das redes e 38% da elevatória; a construção de 

reservatório metálico da 4ª célula do reservatório Henrique de Novaes, 

montagem das formas para execução das fundações; a implantação da estação 

elevatória Vera Cruz, em fase de demolição da estrutura existente para iniciar 

os trabalhos de construção da nova elevatória; a complementação do Coletor 

Tapera (fase 2 da despoluição do Rio Paraibuna), cuja ordem de serviço foi 

emitida em 01/04/2022; a elaboração de projetos básico e executivo para 

integração dos sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage, já em fase de 

execução contratual; a contenção de gabião para as margens do Córrego 

Ipiranga, aguardando adequação do projeto apresentado pela contratada; a 

obra “part” para aumento de carga na subestação a ETA CDI, aguardando 

emissão da ordem de serviço; a construção da Elevatória Esplanada, em fase 

de construção da fundação; a implantação do coletor Santa Luzia, em fase de 

homologação; a implantação da Rede Tronco Sudeste (1ª etapa), cuja ordem de 

serviço está prevista para ser emitida em 05/05/2022; a ampliação do 

abastecimento de água no Distrito de Chapeu D’Uvas, na fase interna da 

licitação; a ampliação do abastecimento de água no Distrito de Monte Verde, em 

fase de revisão do Termo de Referência e do orçamento, visto que a licitação 

para execução dos poços foi declarada fracassada; a construção das 
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Elevatórias Filgueiras e Retiro, em fase de levantamento dos documentos de 

segurança do trabalho, considerando que o contrato já foi assinado; a 

construção da Elevatória Alto dos Pinheiros, em fase de elaboração do projeto; 

a complementação do Coletor Tronco São Pedro, em fase de atualização do 

orçamento, com previsão de conclusão em 09/05/2022; a construção da Rede 

Tronco Salvaterra, cuja ordem de serviço foi emitida em 27/04/2022; o reparo no 

sistema elétrico da Elevatória Independência, com 30% (trinta por cento) dos 

serviços já executados; a complementação dos interceptores IP2 e IP3, em fase 

de análise pela Caixa Econômica Federal; a construção da Elevatória Mariano 

Procópio, em fase de revisão do projeto e do orçamento. 

2) DRDE / GEOB: Autorizar a prorrogação do contrato n. 024/2018 - Supervisão, apoio 

à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços - Serenco;  

Relatora: Roberta Ruhena. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a 

última prorrogação do contrato no 024/18 até 13/04/2023 pelo valor total de R$ 

2.898.045,74. 

3) DP: Ratificar a decisão ad referendum de prorrogação do contrato n. 014/21 - Mão de 

obra temporária - Up Ideias; 

Relatora: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva ratificou a 

autorização de prorrogação do contrato no 014/21 por seis meses, contratação 

de temporários para suprir ausências dos afastados pelo INSS, pelo valor total 

de R$ 379.067,82, bem como autorizou a repactuação do contrato, considerando 

os reajustes advindos do ACT 2021/2023 no valor de R$ 26.650,50. 

4) DRFA / DEST: Aprovar a revisão do Manual de Pré-qualificação e Padronização, 

parte integrante do RILC;  

Relator: Rodrigo Condé de Almeida. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

determinou o envio de toda a documentação apresentada ao Grupo Revisor do 

RILC para avaliação do trabalho elaborado e emissão de parecer. Emitido o 

parecer, o assunto será novamente debatido pela Diretoria Executiva, a fim de 

decidir sobre a instituição de elaboração de especificações técnicas para 

contratação de bens e serviços de melhor qualidade, como ferramentas e EPIs. 
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5) DP / Gestora de Riscos e Controle Interno: Autorizar a Inexigibilidade n. 013/22 - 

Aquisição de quatro unidades de jogo de tabuleiro de desenvolvimento 

organizacional;  

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

Inexigibilidade no 013/22 pelo valor total de R$ 6.360,00. 

6) DRFA / DELC: Aprovar a homologação do resultado da Licitação Eletrônica n. 001/22 

- Serviços de remodelação de redes de água e ramais; 

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

aprovou a homologação do resultado da LE 001/22 pelo valor total de R$ 

8.543.120,24, representando um desconto de 11,50% sobre o valor estimado da 

licitação, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. A 

empresa Cavenge Construções Eireli foi declarada vencedora e duas empresas 

participaram do certame. 

7) DRFA / GECO: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 129/21 - Serviços de 

atendimento da Agência de Atendimento da CESAMA; 

Relatora: Maristela Soranço Miranda. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do Pregão Eletrônico no 129/21 pelo valor total estimado 

de R$ 1.336.985,08. 

8) DRFA: Ratificar autorização ad referendum de prorrogação contrato 002/21 – 

Serviços de teleatendimento – ITS Customer Service (item incluído na pauta, conforme 

previsão regimental) 

Relatora: Rafaela Medina Cury. Por unanimidade, a Diretoria Executiva ratificou 

a autorização da prorrogação do contrato no 002/21 por 12 meses, atendimento 

115, pelo valor total estimado de R$ 1.170.529,95, devendo ser providenciada a 

repactuação contratual, considerando a convenção coletiva da categoria. 

9) Assuntos Gerais: sem registro. 

 

Em 30/04/2022. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


