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RESULTADO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 03/21 – 

22/01/2021 

1) DP – 08:40h: Corte de ligações por inadimplência; 

Relator: Júlio César Teixeira. Deliberado pela inclusão do procedimento de 

entrar em contato telefônico com o cliente que, por esquecimento, deixou de 

pagar alguma fatura de água, com o objetivo de evitar o corte. Em relação aos 

grandes devedores, foi deliberado que serão chamados para negociar a dívida 

e caso não haja interesse, serão acionados pela via judicial. 

2) DRTO / GATE – 08:50h: Instauração do Pregão Eletrônico n. 113/20 – grupo gerador; 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Autorizada a instauração da licitação. Os 

geradores serão utilizados para prover energia elétrica nos momentos de 

desenergização, programada ou não, em Chapéu D’Uvas e na ETA CDI, além de 

permitir a redução do consumo de energia da CESAMA em horário de ponta. 

3) DRTO / GATE – 09:00h: Análise de quantitativos – Telefonia móvel - SMP (Serviço 

Móvel Pessoal), para uso dos empregados da Cesama, com o fornecimento de chips 

novos, de acesso móvel pós-pagos, e de aparelhos pelo período de doze meses; 

Relator: Sérgio Queiroz de Almeida. Referendado pela Diretoria Executiva o 

pedido de revisão dos quantitativos das linhas de telefonia móvel que irão 

constar na nova licitação para contratação do serviço. Os gerentes e 

assessores deverão encaminhar as informações ao GATE. 

4) DRFA / DELC – 09:10h: Homologação do Pregão Eletrônico n. 079/20 – auditoria 

contábil, financeira, patrimonial e operacional;  

Relatora: Renata Neves de Mello. Aprovada a homologação da licitação, com 

recomendação de aprovação ao Conselho de Administração. 

5) DRFA / DELC – 09:20h: Homologação do Pregão Eletrônico n. 068/20 – equipamento 

de desidratação / desaguamento de lodo de esgoto sanitário tipo centrífuga;  

Relatora: Renata Neves de Mello. Autorizada a homologação da licitação. 

6) DRFA / GARH – 09:30h: Nova avaliação das medidas administrativas para contenção 

da contaminação pelo coronavírus; 
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Relatora: Renata Fernandes. Será divulgada a Resolução n. 003/21 prorrogando, 

até 19/02/2021, as medidas para proteção contra a contaminação pelo 

coronavírus. 

7) DRFA / Comissão para avaliação de bens com vistas ao procedimento de 

alienação – 09:45h: Proposta da Comissão para avaliação de bens com vistas ao 

procedimento de alienação; 

Relator: Marcelus Vitoi Silva. A CESAMA disponibilizará às secretarias da 

Administração Pública Municipal os bens relacionados para alienação, com 

prioridade para o Departamento Municipal de Limpeza Urbana – Demlurb, para 

fins de formalização de Dispensa de Licitação conforme previsão constante no 

RILC. Os materiais remanescentes serão leiloados, devendo ser contratado 

leiloeiro para conduzir o processo.  

8) DRFA / Comissão para cotação de seguro para os imóveis da Cesama – 10:05h: 

Andamento dos Trabalhos da Comissão para Cotação de Seguro para os Imóveis da 

Cesama e definição de diretrizes para os próximos passos;  

Relator: Elisângela Balardin. Deliberado pela ampliação do escopo da 

contratação de empresa para auxiliar a CESAMA na quantificação e precificação 

dos bens, visando fundamentar a decisão de quais bens serão segurados. 

9) DRDE – 10:25h: Programa de Despoluição do Paraibuna; 

Relator: Marcelo Mello do Amaral. Registradas as ações realizadas no processo 

de Despoluição do Rio Paraibuna. Foi deliberado que na reunião solicitada pela 

empreiteira Comin Construções Ltda., responsável pelas obras do Programa de 

Despoluição do Paraibuna, representarão a CESAMA Júlio Teixeira, Marcelo 

Amaral, Márcio Pessoa, Fabiano Leal e Roberta Ruhena. A reunião será 

realizada na segunda-feira, dia 25, às 10h00, no Anfiteatro da CESAMA. 

10) Assuntos Gerais – 10:55h. 

Presidência Itinerante: Visita à ETA CDI, dia 20/01/2020. O projeto de ampliação 

da ETA Walfrido Machado Mendonça foi desenvolvido em 2007 pela ENGESOLO 

com previsão de dobrar a capacidade de tratamento de 620 L/s da estação. As 

obras foram licitadas em 2009, sendo a construção iniciada em abril de 2010, 

quando a empresa vencedora da licitação para construção, Comin Construções 
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Ltda., questionou o uso de fundações diretas nas unidades. Sendo a obra 

fiscalizada com apoio da empresa CONTÉCNICA, a CESAMA questionou a 

empresa projetista sobre o uso de fundações diretas, para a qual houve 

ratificação, por documento formal encaminhado pela ENGESOLO. Uma 

alternativa de fundação profunda foi estimada à época em mais de R$ 1.000.000 

e iria contrariar o Responsável Técnico (RT) da ENGESOLO, caso adotada 

unilateralmente pela CESAMA. As obras foram executadas conforme o projeto 

da ENGESOLO. Em janeiro de 2014, houve grande movimentação de solo que 

não danificou a ETA CDI devido à separação física das estruturas providenciada 

pela CESAMA. Questionada, a ENGESOLO projetou, em setembro de 2014, 

solução de injeção de nata de cimento sob o solo e estacas frontais, que 

atuaram de forma contrária, acelerando o processo de recalque, após sua 

conclusão em fevereiro de 2015. Com cerca de 50 cm de recalque acumulado 

ao longo dos 18 meses anteriores, a CESAMA contratou a NOUH Engenharia 

em setembro de 2015 para diagnóstico e proposição de solução, bem como 

assistência técnica em ação judicial movida pela CESAMA contra a ENGESOLO 

em 2015/2016. A NOUH Engenharia projetou uma cortina atirantada em 2017, 

que foi executada após pedido de autorização da CESAMA à justiça em 2018, e 

se mostrou eficiente na contenção das estruturas e do maciço quando 

concluída em 2019. Seu custo foi incluído na ação judicial. A perícia judicial 

reconheceu o erro de projeto da empresa ENGESOLO como sendo a causa dos 

recalques. A ação judicial tem valor, sem correção, aproximado de R$ 3.100.000, 

que estão sendo cobrados da ENGESOLO para ressarcimento à CESAMA 

(injeções da ENGESOLO, projeto e execução da cortina atirantada). Houve 

decisão judicial de 1ª instância favorável à CESAMA em 22/11/2019. Todos os 

custos extras, decorrentes dos recalques e obras de contenção da unidade, 

foram contabilizadas para o caso de eventual aditivo à ação de cobrança. 

Próxima visita: ETA Marechal Castelo Branco, na quarta-feira, dia 27, às 8 horas. 

Em 22/01/2021. 

Júlio César Teixeira 
Diretor Presidente 


