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ATA Nº 55 f Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae MG)

No dia 09 do mês de maio de 201 9,» às 14:00 horas, no Gabinete do Diretor-Geral da Arsae-
MG. no décimo segundo andar do Ediilcio Gerais da Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves. localizada na Rodovia Papa João Paulo ll. número quatro mil e um. Bairro
Serra Verde. Belo Horizonte, Minas Gerais. foi submetida para apreciação da Direção
Colegiada a contratação das empresas Petrobras Distribuidora S.A. (CNPJ
34,274.233/0025-71), para fornecimento de combustível. e Unidata Automação Ltda.
(CNPJ 26.179.697/0001-01). para gerenciamento do abastecimento da frota de veículos da
Arsae-MG. Estando presentes nesta data o Diretor-Geral da Arsae MG. Sr. Gustavo Gastão
Corgosinho Cardoso: o Diretor, Antônio Claret de Oliveira Júnior, e o Gerente de
Planejamento Gestão e Finanças (GPGF), Sr. Samir Carvalho Moysés como redator desta
Ata. O GPGF apresentou os dados de consumo de combustíveis da Arsae MG, bem como
o estoque disponível. Esclareceu o modelo de contratação utilizado pelo poder executivo
estadual (Ata de Registro de Preços nº 78/2019. edital nº 29/2019). esclareceu os
quantitativos a serem contratados pela Arsae-MG (5.000 de gasolina. 5.000 litros de óleo
diesel e 180 unidades de serviço de gerenciamento do abastecimento. com a memoria de
cálculo de 5 serviços por mes durante 36 meses) e afirmou que existe disponibilidade
orçamentária e financeira para celebração dos referidos contratos. Considerando as
condições apresentadas pelo GPGF. bem como a essencialidade da prestação dos serviços
para a realização das atividades do exercício do poder de policia scal da Arsae-MG. os
Diretores autorizaram a celebração do contrato por unanimidade. Nada mais havendo a ser
tratado o Diretor-Geral encerrou a reunião, e eu, Samir Carvalho Moysés. lavrei a presente
ata, que vai assinada pela Diretoria Colegiada e por mim.
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