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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. 31/21 – 06/08/2021 

1) DP: Instauração da Licitação Eletrônica n. 007/21 - Obra de contenção de trecho da 

margem esquerda e direita do canal e detalhamento do projeto executivo da 

contenção para posterior implantação do coletor tronco de Santa Luzia.  

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

autorizou a instauração da Licitação Eletrônica no 007/21, na modalidade de 

contratação semi-integrada, pelo valor total estimado de R$ 610.323,95. 

2) DP: Parecer jurídico da ARISB-MG sobre a Política Tarifária da CESAMA.  

Relator: Júlio César Teixeira. Cientificados os Diretores Executivos acerca da 

decisão da Prefeitura de Juiz de Fora, titular dos serviços de saneamento básico 

no município, de acatar o parecer jurídico da ARISB-MG sobre a 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 06/21 de autoria da Câmara Municipal, 

que propõe a alteração da estrutura tarifária da CESAMA com a cobrança da 

tarifa de esgoto sanitário até 50% do valor da cobrança pela água consumida. 

3) DRFA / GARH: Relatório conclusivo da Comissão de Sindicância designada pela 

Portaria n. 102/2021. 

Relator: Fabiano dos Santos Mattos. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar  

responsabilidades, conforme Relatório da Comissão de Sindicância. 

4) DP / AUD: Relatório de Auditoria Interna em Insalubridade e Periculosidade.  

Relatora: Maria Fausta do Espírito Santo. A Diretoria Executiva registrou a 

ciência das informações contidas no relatório de Auditoria Interna, 

recomendando, por unanimidade, o envio à Gerência de Administração e 

Recursos Humanos para conhecimento e providências quanto a não 

conformidades no pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade 

de alguns empregados da companhia. 

5) DRDE / ATI: Autorizar a Dispensa de Licitação n. 047/2021 - Locação de serviços de 

impressão (emergencial); 
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Relator: Evaldo de Oliveira da Silva. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a Dispensa de Licitação no 047/2021 pelo prazo de 180 dias, no valor 

total de R$ 104.885,04. 

6) DRTO / GEOP: Acompanhamento do Plano de Trabalho do Gerente de Operação.  

Relator: Francisco de Assis Araújo. A Diretoria Executiva registrou a ciência 

das informações sobre o acompanhamento do Plano de Trabalho do gerente. 

7) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 011/21 – Aquisição de 

conjuntos motobomba. 

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

homologou o resultado do Pregão Eletrônico no 011/21, pelo valor total de R$ 

937.400,00, representando uma economia de 3,98% em relação ao estimado. 

Foram declaradas vencedoras as empresas BHS e KSB. 

8) DRFA / DELC: Homologação do Pregão Eletrônico n. 028/21 – Serviços de 

assistência odontológica; 

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

homologou o resultado do Pregão Eletrônico no 028/21, pelo valor total de R$ 

68.191,20, representando uma economia de 67,27% em relação ao estimado. Foi 

declarada vencedora a empresa HAPVIDA Assistência Médica Ltda. 

9) DRTO: Alteração da jornada das estagiárias da AGQ (item incluído na pauta, conforme 

previsão regimental). 

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

Executiva autorizou a alteração da jornada de atividade em estágio, com 

alteração proporcional do valor da bolsa das estagiárias que atuam na 

Assessoria de Gestão da Qualidade - Maísa Macedo Gonçalves, Letícia 

Carvalho Moreira e Lis Cunha de Souza. 

10) DRTO: Autorização da Dispensa de Licitação n. 052/21 – Aquisição de conjunto 

motobomba 175cv (emergencial) (item incluído na pauta, conforme previsão regimental). 

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

Executiva autorizou a Dispensa de Licitação no 052/21 pelo valor total de R$ 
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246.939,16, para aquisição de dois conjuntos motobomba que serão utilizados 

na Elevatória Bairu, obra em execução. 

11) Assuntos Gerais. 

O diretor-presidente registrou o agradecimento a todos os empregados que 

atuaram para garantir a doação de 900 copos de água envazados pela CESAMA. 

Os copos estão sendo utilizados nos abrigos emergenciais instituídos pela 

Prefeitura e também estão sendo distribuídos para a população que não aceita 

ir para os abrigos. Uma ação de direitos humanos à água e ao saneamento. 

 

Em 06/08/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 


