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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. 06/22 – 10/02/2022 

1) DP: Deliberar sobre a negociação do ACT 2021/2023; 

Relator: Júlio César Teixeira. A Diretoria Executiva deliberou para a Comissão 

de Negociação do ACT 2021/2023 que apresente contraproposta durante as 

negociações com o sindicato, após aprovação do Conselho de Administração. 

2) DRDE: Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 01/22 - Remodelação de 

redes de água; 

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

aprovou a instauração da Licitação Eletrônica no 001/22 pelo valor total 

estimado de R$ 9.653.243,22, recomendando ao Conselho de Administração 

para autorização, visando redução de custos operacionais por meio de 

otimização das zonas de pressão e o controle de perdas físicas. 

3) DRDE: Acompanhar as tratativas junto à agência reguladora acerca do processo de 

revisão tarifária; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. A Diretoria Executiva registrou no ato a 

ciência das informações, recomendando ao Conselho de Administração para 

acompanhamento. A exposição para o Conselho Municipal de Saneamento 

Básico – COMSAB será realizada por profissional da agência reguladora. 

4) DP / APC: Acompanhar o orçamento empresarial - encerramento do exercício 2021; 

Relatora: Mário de Araújo Porto Filho. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

registrou a ciência das informações apresentadas, recomendando ao Conselho 

de Administração para conhecimento. A previsão de receitas e despesas ficou 

dentro das margens de erro estipuladas em relação ao realizado no exercício. 

5) DRFA / GEFC: Avaliar e aprovar os relatórios trimestrais da CESAMA acompanhados 

das demonstrações financeiras, referentes ao 4º trimestre de 2021; 

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

manifestou-se pela aprovação das demonstrações financeiras, recomendando 

ao Conselho de Administração para aprovação. Houve queda de 10,6% no 

resultado de 2021 se comparado ao resultado de 2020. 
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6) DRTO / Fórum Gerencial: Manifestar-se sobre o Relatório Bimestral do Fórum 

Gerencial; 

Item suprimido da pauta, conforme previsão regimental. 

7) DRDE / GEOB / DEFO: Deliberar sobre o Plano de Trabalho do DEFO – Diagnóstico 

da área; 

Item suprimido da pauta, conforme previsão regimental.  

8) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 141/21 - Serviços 

de manutenção civil e predial; 

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

homologou o resultado do PE SRP 141/21, sendo declarada vencedora a 

empresa INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, ofertante do valor total 

de R$ 2.207.520,00, representando uma economia de 8,02% em relação ao valor 

estimado, recomendando ao Conselho de Administração para ratificação. Seis 

empresas participaram da licitação. 

9) DRFA / GARH: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico n. 137/21 - Gestão de 

segurança patrimonial e elaborar o projeto de segurança para 24 unidades da 

CESAMA; 

Relator: Renata Fernandes. Por unanimidade, a Diretoria Executiva autorizou a 

instauração do PE 137/21 pelo valor total estimado de R$ 348.207,72. O 1º 

pregão eletrônico realizado, com o mesmo objeto do PE 137/21, foi fracassado. 

10) Assuntos Gerais – sem registro. 

 

Em 10/02/2022. 

 
 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


