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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. 23/22 – 10/06/2022 

1) DP: Acompanhar as metas e índices estabelecidos no Plano Estratégico e as metas 

e resultados específicos a serem alcançados pela Diretoria Executiva, conforme 

Plano de Negócios;  

Relator: Mário de Araújo Porto Filho. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das informações apresentadas e determinou que o assunto seja tratado 

novamente na próxima reunião ordinária para novas discussões.  

2) DP: Discutir sobre a Estação Elevatória de Esgoto Mariano Procópio - 2ª discussão; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Foram debatidas as próximas intervenções 

na Elevatória Mariano a fim de garantir o seu pleno funcionamento, bem como 

as ações necessárias, conforme apontamento feito pela Universidade Federal 

de Juiz de Fora. 

3) DRDE / GEOB: Acompanhar o Plano de Trabalho da Gerente de Obras;  

Relatora: Roberta Ruhena Vieira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou o Plano de Trabalho da Gerente de Obras.  

4) DP / SEG: Aprovar a 2ª revisão da Norma Interna de Elaboração de Documentos 

Institucionais;  

Relatora: Patrícia Helena da Silva Mendes. A Diretoria Executiva, por 

unanimidade, aprovou a 2ª revisão da “Norma Interna para Elaboração de 

Documentos Institucionais”.  

5) DRDE / ATI: Autorizar a Dispensa de Licitação n. 032/22 - Serviços de M2M 

redundante (emergencial);  

Relator: Evaldo de Oliveira da Silva. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

autorizou a contratação emergencial da TIM S.A. para fornecimento de solução 

para tráfego de dados M2M especial (Máquina a Máquina), pelo valor total de 

R$26.100,00, por 6 meses.  

6) DRFA / GARH: Autorizar a prorrogação do contrato n. 045/17 - Serviços contínuos de 

limpeza e conservação;  
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Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e 

autorizou a prorrogação excepcional do contrato n. 045/2017, pactuado com a 

empresa RMX Conservadora EIRELLI, para prestação de serviços contínuos de 

limpeza, asseio, conservação predial e serviços de copa, pelo valor total de 

R$240.328,86, por 90 dias, a fim de permitir que a nova licitação para 

contratação do mesmo objeto seja concluída.  

7) DRFA / GARH: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 054/22 - Serviços 

contínuos de limpeza e conservação; 

Relatora: Renata Fernandes. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou e 

autorizou a instauração do PE n. 054/22, cujo objeto é a contratação de empresa 

especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, 

conservação predial e serviços de copa, pelo valor total estimado de 

R$1.122.298,02.  

8) DRFA / GECO: Manifestar-se sobre a proposta de 1ª revisão da Política de Cobrança 

de Débitos;  

Relatora: Maristela Soranço Miranda. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou a proposta de revisão da Política de Cobrança de Débitos, 

recomendando ao Conselho de Administração para ratificação. 

9) DRTO: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 046/22 – Aquisição de 

hidróxido de cálcio em suspensão (item incluído na pauta, conforme previsão 

regimental); 

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

Executiva autorizou a instauração do PE SRP 046/22, para aquisição de 

hidróxido de cálcio em suspensão para uso no tratamento de água, pelo valor 

total estimado de R$1.536.158,00. 

10) Assuntos Gerais: sem registro. 

Em 10/06/2022. 

 
Marcelo Mello do Amaral 

diretor-presidente em exercício 


