
 
 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DA DIRETORIA 

COLEGIADA DE 2020 – 598ª REUNIÃO GERAL 
 

DATA: 16/03/2020 

LOCAL: Auditório - Edifício Sede da Adasa, no SAIN, Estação Rodoferroviária de Brasília, 

Sobreloja, Ala Norte - Brasília/DF. 

INÍCIO: 15 horas. 
 

Caso haja interesse de algum Superintendente/Chefes em reunir-se com a Diretoria antes da 

Reunião, favor agendar com a Secretaria Geral. 

 

RITO 

a. Início – Diretor Presidente verifica quórum e abre a reunião; 

b. Aprovação da ata da reunião anterior; 

c. Chamamento dos assuntos pela Secretaria Geral; 

d. Leitura do relatório pelo Relator; 

e. Apresentação Técnica por parte das Superintendências/Serviços (se houver); 

f. Sustentação oral – público externo (se houver); 

g. Pronunciamento do Ouvidor; 

h. Pronunciamento do Serviço Jurídico; 

i. Leitura do voto do Relator; 

j. Debate entre os Diretores; 

k. Apuração dos votos em ordem inversa de antiguidade (Diretores Raimundo Ribeiro e Jorge 

Werneck Lima); 

l. Pedido de vista ou Retirar o Processo de Pauta (até antes da proclamação do resultado da 

votação);  

m. Proclamação do resultado. 

 

RELAÇÃO DOS ASSUNTOS DOS AGENTES DO SETOR DE ÁGUAS, ENERGIA E 

SANEAMENTO BÁSICO - (pública) 

 

1. Processo SEI nº 00197-00003754/2019-71 - Recurso administrativo interposto pela 

empresa Seventec Tecnologia e Informática Ltda. – EPP em face da decisão proferida, pelo 

Pregoeiro, que adjudicou o lote 1 à empresa VC da Rocha, relativo ao Pregão Eletrônico n.º 

16/2019, que versa sobre a aquisição de insumos de impressora (toner, cilindros e unidade fusor 

originais da marca Oki Data). 

Área Responsável: CPL. 

Relator: Diretor Raimundo Ribeiro. 

 

2. Processo SEI n.º 00197-00000176/2018-30 - Recurso Administrativo interposto pelo 

Condomínio Mirante da Lua em face da aplicação de penalidade de advertência por meio do Auto 

de Infração n.º 233/2019, lavrado pela Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, referente ao 

não cumprimento das determinações contidas no Termo de Notificação n.º 74/2018-SRH. 

Área Responsável: SRH. 

Relator: Diretor Jorge Werneck Lima. 

 

3. Processo SEI nº 00197-00003111/2019-27 - Homologação do certame referente ao Pregão 

Eletrônico n.º 06/2020, que versa sobre a Contratação de empresa especializada, em regime de 

empreitada por preço global, pelo prazo inicial de 30 (trinta) meses, para a prestação dos serviços de 

natureza continuada de limpeza, conservação, higienização e dedetização das instalações; e de 

copeiragem para a Adasa, com o fornecimento de todo o material de consumo de limpeza, higiene e 



 
 

de copa, bem como máquinas, equipamentos e utensílios necessários à adequada execução dos 

serviços, tendo em vista a adjudicação de seu objeto, pelo pregoeiro, em favor da empresa Real JG 

Serviços Gerais Eireli., CNPJ nº 08.247.960/0001-62. 

Área Responsável: SAF. 

Relator: Diretor Raimundo Ribeiro. 


