
ATA Nº 007/2022 – Sananduva  

 
As quatorze horas do dia oito de agosto de dois mil e vinte e dois, na cidade de 

Tapejara, 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 006/2022 que tem como pauta os seguintes 
assuntos: 1) Edital de Chamamento público para credenciamento de rolo chapa e 
caminhões; 2) 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, a 
Diretora Executiva elencou a necessidade de credenciamento de empresas para 
prestação de serviços junto a usina de asfalto, especialmente no que se refere ao rolo 
chapa e caminhões. A demanda se mostra necessária tendo em vista que a maioria dos 
municípios não dispõe de rolo chapa para espalhar o asfalto e há uma dificuldade de os 
municípios cederem os caminhões para transporte do asfalto usinado pronto. Assim, 
após a pesquisa de preços de mercado a proposta apresentada para o credenciamento 
de rolo chapa, o valor a ser credenciado será o máximo de oito reais e cinquenta e um 
centavos. Após as explanações devidas o assunto foi encaminhado para votação tendo 
sido aprovado por unanimidade. No que se refere ao credenciamento de caminhões, 
houve dificuldade na localização de empresas que tivessem interesse em apresentar 
propostas, sendo que após ampla pesquisa as empresas apenas têm interesse em caso 
de pagamento de valor mensal por caminhão, com no mínimo cinco caminhões. Em 
decorrência da média de valores apresentados a assembleia optou por aguardar para 
publicação do credenciamento de caminhões com vistas à rediscutir o tema em outro 
momento. No assunto dois da pauta a diretora executiva relatou as atividades feitas 
pela usina de asfalto e elencou que após a conclusão da licitação de britas serão 
efetuadas obras nos municípios de Santa Cecília, Sananduva e Cacique Doble. Nada 
mais tendo a constar lavrou-se a ata que vai por mim assinada, secretária “ad hoc” 
Mariana Gomes Vedana e demais presentes. 
 
 


