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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. 

PAUTA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 40/21 – 08/10/2021 

 

1) DP: Edital de Promoção por Merecimento - Mobilidade Interna; 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou a 

retomada do Processo de Promoção por Merecimento (Mobilidade Interna), 

tornando sem efeito, a partir desta data, a Deliberação no 264/21 de 27/08/2021. 

No processo, poderão se candidatar às vagas para Promoção Interna 

(Mobilidade Interna) os empregados pertencentes ao PECS 2012 ou que fizerem 

a adesão ao PECS 2012, sendo oferecidas 51 vagas para Auxiliar Técnico 1 e 17 

vagas para Operador de Estação 1. As inscrições serão no período de 11  a 18 

de outubro de 2021 em requerimento próprio que consta do Edital a ser 

encaminhado para o e-mail mobilidade@cesama.com.br ou entregue na 

Supervisão de Treinamento e Desenvolvimento na sede. 

2) DP / AUD: Relatório de auditoria em Política de Cobrança;  

Relatora: Carla Mendes Vidal Frota. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

determinou o envio do Relatório de Auditoria Interna em Política de Cobrança à 

Gerência Comercial para conhecimento e providências quanto às 

recomendações contidas no documento.  

3) DRFA / GEFC: Ratificação da decisão ad referendum de autorização da Instauração 

do Pregão Eletrônico SRP n. 061/2021 – tubos e conexões diversas;  

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, ratificou 

a autorização para instauração do Pregão Eletrônico SRP  no 061/21, cujo objeto 

é a implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, para a aquisição de tubos e conexões diversas em PVC (incluindo 

registros e porcas para hidrômetro) para redes de água e esgoto, conforme art. 

38, inc. III, alínea “l” do Estatuto Social da CESAMA.  

4) DRFA / GEFC: Instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 095/2021 – conexões 

diversas em ferro fundido e PVC; 

Relator: Robson Dutra Ferreira. A Diretoria Executiva, por unanimidade, aprovou 

e autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP no 095/21, cujo objeto é a 

implantação do Sistema de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, 

para a aquisição de materiais de PVC, colares de tomada e registros de metal e 

ferro fundido, para uso da CESAMA. 
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5) DRFA / DELC: Acompanhamento do Plano de Trabalho da Chefe do Departamento 

de Licitações e Assessoria de Contratos;  

Relatora: Renata Neves de Melo. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

registrou o conhecimento das informações acerca do desenvolvimento do Plano 

de Trabalho do Departamento de Licitações e Assessoria de Contratos, 

conforme item 3, alínea “j” da Instrução Normativa 002/19 - DRFA. 

6) DRDE: Renovação do Contrato 067/2018 - remodelação de redes de esgoto. 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou a prorrogação do contrato no 067/2018, pactuado com a empresa 

Montreal Construções Ltda, por mais 12 (doze) meses, cujo objeto é a prestação 

de serviço de remodelação de redes do sistema de coleta / afastamento de 

esgoto sanitário e ramais de ligação em diversas ruas da cidade de Juiz de Fora 

- MG, pelo valor total de R$ 9.154.878,60 (nove milhões, cento e cinquenta e 

quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), ou seja, com 

reajuste de 7,0%, valor 44,3% menor do que o esperado em nova licitação, 

recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

7) DRFA: Alteração do manual de empregos;  

Relatora: Grazielle Vital Soldati Reis. A Diretoria Executiva, por unanimidade, 

aprovou e autorizou as alterações propostas no Manual de Empregos do PECS 

2012, ou seja, cumprimento do disposto na Resolução no 07/2021 – engenheiros, 

de 26/02/2021, e Deliberações nos 174/21 – operadores de estação, de 08/06/2021, 

e 182/21 – bioquímicos ou químicos, de 14/06/2021.  

8) DRTO: Convênio n. 05/2021 – Simplificação e sistematização operacional das 

Estações de Tratamento de Esgoto; 

Relator: Márcio Augusto Pessoa Azevedo. A Diretoria Executiva, por 

unanimidade, autorizou o envio de cópia da ata de reunião da Diretoria Executiva 

no 35/21, realizada em 03/09/2021, ao Departamento de Licitações e Assessoria 

de Contratos por tratar de decisão sobre a relação entre CESAMA e Universidade 

Federal de Juiz de Fora - UFJF.  

9) Assuntos Gerais. 

Em 08/10/2021. 

 
Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


