
 

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. 23/21 – 11/06/2021 

1) DP: Aprovação ad referendum - 3º Termo Aditivo do Contrato n. 036/2018 - Telefônica 

Brasil S.A. 

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

autorização da prorrogação do contrato com a empresa Telefônica Brasil S.A., 

relativo aos serviços de telefonia móvel, por mais 12 meses, pelo valor total 

estimado de R$152.141,40. 

2) DP: Aprovação ad referendum - 3º Termo Aditivo do Contrato n. 037/2018 - OI Móvel S.A 

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

autorização da prorrogação do contrato com a empresa OI Móvel S.A., relativo aos 

serviços de solução para tráfego de dados M2M especial, por mais 12 meses, pelo 

valor total estimado de R$19.104,00. 

3) DP: Aprovação ad referendum - Criação do espaço ocupacional de “Químico” no Grupo 

Ocupacional de Emprego de Nível Superior - Analista de Saneamento constante no PECS 

2012. 

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

criação do espaço ocupacional “Químico”, no Grupo Ocupacional “Analista de 

Saneamento”. No concurso público a Cesama poderá admitir profissional de nível 

superior Químico ou Bioquímico. 

4) DRFA / DELC: Homologação da Licitação Eletrônica n. 001/2021 - Demolição de rocha 

e assentamento de rede na avenida Senhor dos Passos no bairro São Pedro - ad 

referendum. 

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

autorização para homologação da Licitação Eletrônica n. 001/21, tendo sido 

declarada vencedora a empresa JFL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO EIRELI, 

ofertante do valor total de R$192.166,45. 

5) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 014/21 - Aquisição de cabos 

elétricos. 

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

homologou o resultado do Pregão Eletrônico n. 014/21, pelo valor total de 
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R$215.156,60, representando uma economia de 24,6% em relação ao valor 

estimado. 

6) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 034/21 - Aquisição de produto 

químico - sulfato de alumínio ferroso líquido. 

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

a homologação do resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 034/21, pelo valor total 

de R$1.350.000,00, representando uma economia de 49,54% em relação ao valor 

estimado, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

7) DRDE / GETE: Instauração da Licitação Eletrônica n. 004/21 - Construção de reservatório 

metálico em aço vitrificado da 4ª célula do Reservatório Henrique de Novais. 

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

aprovou a instauração da Licitação Eletrônica n. 004/21, pelo valor total estimado 

de R$9.651.108,55, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

8) DRDE / GETE: Instauração do Pregão Eletrônico n. 115/20 - Contratação de mão de obra 

para substituição de hidrômetros;  

Relator: Luís Eduardo do Amaral Faria. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do Pregão Eletrônico n. 115/20, pelo valor total estimado 

de R$531.732,50. 

9) DRFA / GARH: Prorrogação do Convênio n. 02/2018 - Plano de Assistência à Saúde - 

PAS/JF (Saúde Servidor); 

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

prorrogação do convênio com o Plano de Saúde - Saúde Servidor, pelo valor total 

de R$2.714.420,04, recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

10) DRFA / GARH: Acompanhamento do Plano de Trabalho do Departamento de Serviços 

Gerais e Documentação (DSGD);  

Relatora: Luciana Sodré de Souza Silva. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das informações constantes no Plano de Trabalho. 

11) DRFA / GARH: Exposição das atividades desempenhadas pela CIPA, incluindo relatório 

de acidentes, exposição da proposta da XXX SIPAT e outros temas;  
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Relator: Wanderson Leite Lacerda. A Diretoria Executiva registrou a ciência do 

resultado da pesquisa sobre estresse no trabalho. Foi autorizada pelo Presidente a 

definição, pelos membros da CIPA, dos brindes que serão concedidos aos 

empregados na próxima SIPAT. O Presidente da CIPA, referendado pela Diretoria 

Executiva, elogiou o trabalho de todos os membros da CIPA para garantir o 

sucesso da pesquisa sobre estresse no trabalho, afirmando que sem o empenho 

de todos a pesquisa não alcançaria o seu objetivo. 

12) DP / APC: Apresentação dos Indicadores do SNIS IN024 - Índice de atendimento urbano 

de esgoto referido aos municípios atendidos com água e IN056 - Índice de atendimento 

total de esgoto referido aos municípios atendidos com água; 

Devido ao adiantado da hora, o item foi suprimido da pauta, conforme previsão 

regimental, e será tratado na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva. 

13) Assuntos Gerais – sem registro. 

 

Em 11/06/2021. 

 
Júlio César Teixeira 
Diretor-presidente 


