COLEGIADO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – CCL - AMAVI

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Data: 15/03/2019 (sexta- feira)

Local: Auditório da AMAVI

Horário: 8h30min

PAUTA
1

Leitura e aprovação da ata da reunião do dia 14/11/2018

2

Elaboração do Calendário do Colegiado para 2019

3

Eleição da Diretoria do Colegiado para a Gestão 2019

4

Sugestões sobre temas relevantes na área de compras e licitações a serem
discutidos em 2019

5

Assuntos Gerais
DISCUSSÕES/DECISÕES

1

2

3

O Secretario da AMAVI Srº Paulo Roberto Tschumi, inicia a reuniao comprimentando a todos, e
explanou a relevancia do setor de licitação, entre um dos mais importante na administração, além
disso, ressaltou que tanto ele, quanto o presidente Srº Bento Francisco Silvy estão engajados no
fortalecimento, e na busca de trazer para o Colegiado, melhores resoluções, mais resultados, e
principalmente assessorar no que for preciso. Finalizando, mencionou a importancia da
participação de todos os municipios do Alto Vale, e colocou a AMAVI a disposição do colegiado,
para colaborar no que for preciso e tornar a equipe cada vez mais forte e principalmente com o
intuito de aperfeiçoar e aprimorar o conhecimento de cada membro. Na sequencia foi feita a leitura
da Ata da reunião anterior, que foi aprovada pelos presentes.
O coordenador antes de iniciar a discussão sobre a pauta, deu boas vindas a todos, e falou da
alegria e satisfação de estarmos realizando mais uma reunião do Colegiado e agradeceu a presença
de cada um. Em seguida perguntou se todos receberam, a minuta do Edital com a lista de produtos
para a pré-qualificação dos itens relacionados a Merenda Escolar, a qual foi elaborado por um
grupo de estudos, no caso as nutricionistas da região juntamente com o auxilio do Tribunal de
Contas do Estado. Os participantes presentes apresentaram seus apontamentos sobre o tema, e a
Mariane ficou de encaminhar a minuta elencada anteriomente a todos. Foi abordado tambem sobre
a chamada publica, “agricultura familiar”, questionando se os processos estavam ocorrendo de
forma tranquila, neste contexto todos pontuaram alguns problemas, os quais estaram sendo
examinados para nos proximos encontros apresentar alguma solução. Foi sugerido um debate para
uma proxima reunião sobrea agricultura familiar verso legislação.
O Cronograma das atividades do exercio de 2019, iniciou-se com a sugestão das datas, após
verificadas as disponibilidades . Calendário anual de 2019 ficou da seguintte forma:
15/03/2019 , 10/05/2019, 12/07/2019 , 13/09/2019 ambos no Auditório AMAVI ás 09horas e o
dia 29/11/2019 A DEFINIR .
A eleição da nova Diretoria do ano de 2019, foi iniciada com a manifestação dos presentes para
que o Srº Carlos Cava mantivesse-e como Coordenador do Colegiado. Após o aceite inicou se a
votação par os demais titualares e seus suplentes ficando desta forma a nova Diretoria para
2019:
Coordenador Geral Carlos Cava Taio -Vice Coordenador Adriana Rech Kammers Vidal
Ramos
1
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Secretário Geral Maria do Carmo de Oliveira Rio do Sul- Secretário Adjunto Valdeci Jose
Comandoli Presidente Nereu

4

5

Foi abordado assuntos referentes sobre a plataforma de procedimentos para os procedimentos
necessários à utilização do Sistema de Pregão Eletrônico. O presidente explanou sobre a plataforma
que etá sendo utilizada em Taió, ficando este com um assunto a ser discutido com mais
profundidade.
Mariane convidou a todos que se interressasem para assitir ao Pregão de Registro de Preço dos
Medicamentos, que será ralizado na modalidade eletrônica. Falou também da importancia de
notificar as empresas, da cobrança junta as mesmas. Relatou ainda que AMAVI já vem sentido os
resultados deste procedimento. O presidente questionou com estavam os certames de iluminação, a
principios os certames estão ocorrendo sem muitos problemas.Salvo alguns pontos especificos que
estão sendo analisados. Esgotados os assuntos em Pauta, bem como, ninguem usou a palavra, o
coordenador agradece mais uma vez a presença de cada um e encerra a presente reunião. Sendo que
a ata segue assinada pela diretoria e demais membros assinam a lista de presença, que integra a
presente ata.
PARTICIPANTES

Adriana Rech Kammers
Adriana Schafer
Carlos Cava
Cleiton Vanderlinde
Daniela Bini
Edna da Silva Kach
Julia Flor Silva Tonon
Maria do Carmo de Oliveira
Marco Antonio Tambosi
Mariane F. Da Rosa
Rose Nardelli Bechtold
Valdeci José Comandoli
Valdemar Petri
Valdeli José Sebastião

MUNICÍPIO
Vidal Ramos
Imbuia
Taió
Rio do Oeste
Trombudo Central
Imbuia
Agrônomica
Rio do Sul
Rio do Campo
AMAVI
Laurentino
Presidente Nereu
Presidente Nereu
Vitor Meireles

ASSINATURAS – DIRETORIA EXECUTIVA
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Carlos Cava
Coordenador

Maria do Carmo de Oliveira
Secretária Geral

Adriana Rech Kammers
Vice Coordenador

Valdeci Jose Comandoli
Secretária Adjunta
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