COLEGIADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – CCL AMAVI
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Data: 16/07/2019 (terça- feira)

Local: Auditório da AMAVI

Horário: 14h

PAUTA
1

Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 17/05/2019

2

Discussão dos assuntos relacionados ao Ciclo de Estudos do TCE/SC

3

Informações sobre o curso que será promovido em parceria da EGEM e AMAVI tendo como
assunto licitações e contratos

4

Conversa sobre os valores referentes a coleta de resíduos

5

Assuntos Gerais
DISCUSSÕES/DECISÕES

1

2

3

4

O coordenador iniciou a reunião, informando que a secretaria responsável pela Ata da reunião
anterior, estava com problemas de saúde, não sendo possível a leitura da mesma, ficando assim
agendada para a próxima reunião a leitura e aprovação da ata.
Na sequencia da pauta, foi discutido sobre os temas abordados pelo Tribunal de Contas, no ciclo de
estudos realizado pelo mesmo. Como por exemplo, a questão da aplicação da Lei Complementar n.
147/2014 na pratica do dia a dia. Pois trata sobre a questão das licitações direcionadas para as
empresas enquadradas como ME e EPP. Que até para o Tribunal é um assunto complexo e com
varias interpretações e falhas ao mesmo tempo. Mais de forma geral é importante essas ações que o
Tribunal de Contas promove pelo estado, sempre com o intuito de trazer um entendimento mais claro
sobre temas polemicos.
Com relação ao curso que será promovido pela Amavi, juntamente com a Fecam, ficou definido
que será no mes de setembro, com data a ser definida ainda, mais será informado via e-mail para
cada Municipio. O curso irá ser limitado para até 100 pessoas e com valor acessivel, em torno de
100,00 a 150,00 reais por participante.
A coordenador do colegiado, explanou sobre o cuidado que os municipios devem ter com os valores
pagos sobre a coleta de lixo. Haja visto, que o referido serviço foi alvo de investigação em dois
municipios da região, inclusive com afastamento de prefeito do cargo. Por isso é importante que o
setor de licitação faça o processo com transparencia e busque mecanismos para apurar os preços reais
praticados para os tais serviços. Desta forma estará afastando qualquer indicio de irregularidade e
futuros problemas para o Municipio.
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