
  
  

RESULTADO DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA N. 51/21 - 23/12/2021 

1 ) DP: Deliberar sobre a concessão, por período determinado, de cobrança das tarifas 

de água e esgoto pela média dos últimos 12 meses aos consumidores residenciais, 

comerciais e industriais atingidos por enchentes no município. 

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

o refaturamento pela média aritmética dos últimos doze meses, por demanda, 

das faturas de água e esgoto, referência 11/2021 ou 12/2021, dos imóveis dos 

usuários afetados pelas fortes chuvas do dia 17/12/2021, a partir de 

levantamento realizado pela Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora. 

2) DP: Acompanhar a evolução do processo de alienação de bens inservíveis na 

CESAMA. 

Relatores: Juliane Nogueira e Marcelus Vitoi. A Diretoria Executiva registrou a 

ciência das informações apresentadas acerca dos trabalhos realizados pelas 

comissões responsáveis pelo processo de alienação de bens inservíveis da 

CESAMA e determinou o envio das informações ao Comitê de Auditoria 

Estatutário - CAE. 

3 ) DP: Avaliar a proposta de convênio com a Empresa Regional de Habitação de Juiz 

de Fora S/A - EMCASA para Regularização Fundiária da área denominada Diomar 

Monteiro no bairro Grama. 

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

a formalização de convênio com a EMCASA, no valor total de R$ 56.800,00, com 

o objetivo de regularização fundiária da área denominada Diomar Monteiro, no 

bairro Grama, em caráter de projeto-piloto, para posterior implantação dos 

serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

4) DP: Discutir o Ofício SINÁGUA n. 057/21 - Gratificação para dirigir veículos da 

empresa - 2ª discussão. 

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

o pleito encaminhado por meio do ofício Sinagua no 057/21, pois dirigir é 

atribuição dos ocupantes dos cargos de supervisão, encarregado, líder, entre 

outros, fundamentado no disposto nos Planos de Cargos e Salários em vigor – 
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PCS 2007 e PECS 2012. Na oportunidade, registrou o reconhecimento ao 

empenho e dedicação dos profissionais relacionados no ofício do Sinagua. 

5) DP: Aprovar o aditivo ao contrato n. 024/18 - Supervisão e apoio à fiscalização e 

gerenciamento de obras e serviços – Serenco. 

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

aditivo ao contrato no 024/18, pactuado com a empresa Serenco - Serviços de 

Engenharia Consultiva Ltda., cujo objeto é a prestação de serviços de 

supervisão, apoio à fiscalização e gerenciamento de obras e serviços, no valor 

de R$ 289.870.74, ou seja, acréscimo de 13,0% no valor do contrato, 

recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 
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) DP / AUD: Conhecer os relatórios de auditoria interna em Contratos e Estoque. 

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

ciência da auditoria em Contratos, onde 78 dos 80 contratos da CESAMA foram 

auditados com auxílio de auditoria externa, com três não conformidades 

identificadas, e rejeitou validar a auditoria do Estoque, uma vez que a 

metodologia adotada excluiu a segregação de funções e a auditoria interna não 

participou dos trabalhos. 

) DRFA / GEFC: Autorizar a Dispensa de Licitação n. 067/2021 - Aquisição de EPI 

(emergencial). 

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

autorizou a aquisição emergencial de equipamentos de proteção individual 

(conjunto de segurança impermeável, macacão para saneamento, macacão 

descartável e perneira de segurança) pelo valor total de R$ 507,77, ofertado pela 

empresa Alves & Reis Equipamentos de Segurança EIRELI. 

) DRTO / GEOP: Autorizar a instauração do Pregão Eletrônico SRP n. 111/2021 - 

Aquisição de peróxido de hidrogênio 50%. 

Relator: Francisco de Assis Araújo. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

autorizou a instauração do Pregão Eletrônico SRP no 111/2021 para eventual 

aquisição de 260 toneladas de peróxido de hidrogênio 50% para tratamento de 

esgoto pelo valor total estimado de R$1.032.200,00. 
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9) DRDE / GETE: Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 011/2021 - 

Implantação do coletor tronco de esgotos sanitários do córrego Santa Luzia. 

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

aprovou a instauração da Licitação Eletrônica no 011/2021, para contratação de 

implantação do coletor tronco de esgotos sanitários nas margens esquerda e 

direita do córrego Santa Luzia, o que corresponde a 11% do esgoto gerado na 

cidade, pelo valor estimado de R$ 12.587.496,45, recomendando ao Conselho 

de Administração para autorização. 

10) DRDE / GETE: Autorizar a instauração da Licitação Eletrônica n. 012/2021 - 

Construção da Rede Tronco Salvaterra. 

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

aprovou a instauração da Licitação Eletrônica no 012/2021, para contratação de 

construção da Rede Tronco Salvaterra pelo valor estimado de R$ 5.194.520,44, 

recomendando ao Conselho de Administração para autorização. 

11) DRTO / GEMT: Autorizar ressarcimento - Ordem de Serviço n. 2.142.204 (Rua Clea 

Gervason Halfeld, lote 36, Santa Cruz); 

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

determinou o ressarcimento solicitado por meio da Ordem de Serviço no 

2.142.204, no valor total de R$ 5.660,18, causada por vazamento de esgoto. 

12) DRTO / GEMT: Autorizar ressarcimento - Ordem de Serviço n. 2.147.655 (Rua Pe. 

Alísio, 683, Vila Olavo Costa); 

Relator: José Carlos Mendes Ferreira. Por unanimidade, a Diretoria Executiva 

indeferiu o pedido de ressarcimento solicitado por meio da Ordem de Serviço 

no 2.147.655, no valor total de R$ 3.855,00, visto que não há comprovação da 

responsabilidade da CESAMA pelo dano causado ao veículo do requerente. 

13) DRFA / DELC: Homologar o resultado da Licitação Eletrônica n. 004/2020 - Projetos 

básico e executivo para integração dos Sistemas Barreira do Triunfo e Barbosa Lage. 

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

homologou o resultado da Licitação Eletrônica no 004/2020, elaboração dos 

projetos básico e executivo para integração dos sistemas Barreira do Triunfo e 
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Barbosa Lage pelo valor total de R$ 502.796,67, tendo uma economia de 2,0% 

em relação ao valor inicialmente estimado. Não houve disputa e a empresa 

vencedora foi Serenco - Serviços de Engenharia Consultiva Ltda. 
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4) DRFA / DELC: Homologar o resultado da Licitação Eletrônica n. 008/2021 - 

Implantação da estação elevatória de água tratada Esplanada. 

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

homologou o resultado da Licitação Eletrônica no 008/2021, implantação da 

elevatória de água tratada Esplanada, pelo valor total de R$ 787.886,22, 

representando uma economia de 4,9% em relação ao valor estimado. Não houve 

disputa e a empresa vencedora foi HF Engenharia e Construção Ltda. 

5) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 083/2021 - 

Aquisição de tablets; 

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

homologou o resultado do Pregão Eletrônico SRP no 083/2021, para eventual 

aquisição de 81 tablets, pelo valor total de R$178.124,67, com uma economia de 

4,4% em relação ao valor estimado. Seis empresas participaram do certame, 

sendo vencedora a empresa LVM Comércio e Serviço de Informática Ltda. 

6) DRFA / DELC: Homologar o resultado do Pregão Eletrônico SRP n. 112/2021 - 

Aquisição de mistura (composta de pó de pedra e brita zero), e brita n° 1; 

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

homologou o resultado do Pregão Eletrônico SRP no 112/2021, aquisição de 

1 4.000 m3 de mistura de pó de pedra e brita zero, pelo valor total de R$ 

.315.440,00, representando uma economia de 0,12% em relação ao valor 1 

estimado. Oito empresas participaram do certame, sendo vencedora a empresa 

Pedreira Santo Cristo Indústria e Comércio. O item brita nº 1 foi declarado 

fracassado. 

17) Assuntos Gerais: sem registro. 

Em 23/12/2021. 

Júlio César Teixeira 
diretor-presidente 
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