
ATA Nº 008/2022 – Sananduva 

As quatorze horas do dia cinco de setembro de dois mil e vinte e dois, na cidade de 
Sananduva, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – Consórcio 
Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. O Presidente Ulisses Cecchin, deu 
abertura aos trabalhos fazendo a leitura do edital 007/2022 que tem como pauta os 
seguintes assuntos: 1) Edital de Chamamento Público para credenciamento de rolo 
chapa para municípios (por hora); 2) Edital de Chamamento Público para 
credenciamento de caminhões; 3) Aquisição ou credenciamento de máquina para 
sinalização viária; 4) Alteração de valores do exame ecocardioagrama com estresse 
farmacológico; 5) Edital de credenciamento para profissionais na área da educação 
(psicólogo, nutricionista, psicopedagogo); 6) Seminário secretários de saúde – 30/09; 7) 
Assuntos Gerais. O Presidente passou a palavra para a Diretora Executiva Mariana 
Gomes Vedana que passou a conduzir a reunião. No assunto um da pauta o presidente 
elencou a demanda apresentada pelos municípios acerca de credenciamento de rolo 
chapa por hora trabalhada com vistas à realização de serviços junto aos municípios 
consorciados. Após pesquisa de mercado o menor valor para credenciamento foi de 
duzentos e noventa e cinco reais por hora trabalhada, sendo que o município deve 
disponibilizar o combustível e a empresa realizar a manutenção da máquina. Após 
discussão foi deliberado que será aberto edital para credenciamento de prestadores de 
serviço. No assunto dois da pauta foi levantado novamente a discussão acerca do 
credenciamento de caminhões. Conforme elencado na assembleia anterior houve 
dificuldade na localização de empresas que tivessem interesse em apresentar propostas, 
sendo que após pesquisa de mercado as empresas têm interesse em caso de valor 
mensal por caminhão, com no mínimo de cinco caminhões. O custo total mensal por 
caminhão será de quatorze mil reais, ou seja, considerando vinte e um dias trabalhados, 
o valor por hora trabalhada será de oitenta e três reais e trinta e três centavos. Após 
ponderações a assembleia deliberou que a proposta apresentada não é viável e decidiu 
no sentido de deverá ser feita nova pesquisa e aberto credenciamento por hora 
trabalhada, sem número mínimo de caminhões. No assunto três da pauta. Levantada 
a discussão acerca de aquisição de máquina ou credenciamento de empresas para 
pintura viária. A assembleia optou por aguardar para proceder a aquisição, sendo que 
restou definido que será aberto credenciamento para prestadores de serviço. No 
assunto quatro da pauta restou demonstrada a necessidade de alteração do valor do 
exame ecocardiograma com estresse farmacológico. A alteração se mostra necessária 
porque o valor está defasado de acordo com a complexidade do exame, causando 
dificuldade no credenciamento de prestadores do serviço. O valor passa de trezentos e 
trinta reais para quatrocentos e oitenta reais, o que foi aprovado por unanimidade. No 
assunto cinco da pauta alguns municípios levantaram a demanda de credenciamento 
de serviços de profissionais da educação, quais sejam: nutricionista, psicólogo e 
psicopedagogo. Foi autorizado a abertura de edital utilizando como valor de referência o 
edital da saúde e a média de valores salariais dos municípios. No assunto seis da pauta 
a diretora executiva informou que será realizado seminário dos secretários da saúde no 
dia trinta de setembro do corrente. Os temas a serem abordados são a utilização de 
recursos vinculados na área da saúde e o cenário da saúde no estado após pandemia, 
com Paulo Azeredo. Na oportunidade serão discutidos os valores dos editais, previsão 
de aquisição de medicamentos e assuntos atinentes a saúde nos municípios. Nos 
assuntos gerais a diretora executiva referiu que será efetuado o rateio dos custos da 
usina, bem como, juntamente com o assessor jurídico relataram sobre o andamento das 
atividades referente ao projeto Consim. Ainda, ficou autorizada a abertura de 
credenciamento de veterinários na área de vigilância sanitária. Nada mais tendo a 
constar lavrou-se a ata que vai por mim assinada, secretária “ad hoc” Mariana Gomes 
Vedana e demais presentes. 


