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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 21/12/2020

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, os membros do Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC - CI-
SAMREC, cumprindo as disposições do seu Estatuto, reuniram-se, as 16 horas, em primeira chamada, e as 16h15min, em segunda chamada, 
conforme convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC sob nº. 2750716 de 10/12/2020, pg. 1760/1761 e levada ao co-
nhecimento de todos os membros da associação via e-mails., os membros do Conselho Executivo do CISAMREC, no plenário da Associação 
da AMREC, em Assembleia Geral Ordinária, bem como Sr. Roque Salvan, diretor executivo; Dr. Gidião Barros, assessor jurídico; Ronaldo Ale-
xandre Torres, conforme registrados em lista de presenças. A Sessão foi aberta pelo seu presidente, Sr. Hélio Roberto Cesa, que cumprimen-
tando os membros da associação e demais presentes, fez a leitura da ordem do dia: 1) Apresentação das atividades realizadas no ano de 
2020 e perspectivas para o ano de 2021; 2) Eleição do Conselho Executivo (Presidente, Vice-Presidente e Secretário); 3) Eleição do Conselho 
Fiscal (Três membros) e; 4) Outros assuntos. Em ato contínuo, o Presidente solicitou ao Sr. Roque Salvan para apresentar e explanar sobre a 
primeira ordem do dia. 1.1) Sr. Roque expôs sobre as atividades realizadas pelo CISAMREC no ano de 2020, bem como as perspectivas para 
o ano de 2021, apresentando um vídeo institucional que enfatizara a importância da instituição para os municípios consorciados e a evolução 
que o consórcio teve com a implementações e ampliações dos serviços de saúde para a região carbonífera, e também para os municípios da 
AMESC, que em 2020 se associaram a instituição, que resultam na otimização dos recursos públicos, bem como em benefícios aos usuários 
do SUS. 2.1) O presidente da associação, Sr. Hélio Roberto Cesa, no uso de suas atribuições e de acordo com o que estabelece o Estatuto 
Social do CISAMREC, abriu as inscrições para a eleição do Conselho Executivo, composto por Presidente, Vice-Presidente e Secretário, para 
o exercício do ano de 2020-2021. De forma consensual com a inscrição de uma única chapa, foram eleitos para PRESIDENTE, o Sr. Agenor 
Coral, prefeito do município de Morro da Fumaça SC, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº. 590.026.389-49, RG nº. 1.936.851/
SSP/SC, residente na R. Giocundo Sartor nº. 120, centro, na cidade de Morro da Fumaça SC, CEP: 88830-000; para VICE PRESIDENTE, o 
Sr. Jorge Luiz Koch, prefeito do município de Orleans, brasileiro, casado, delegado de polícia, inscrito no CPF nº. 342.332.539-91, RG nº. 
514.937/SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco nº. 275, Edf. San Camilo, Apto 501, centro, Orleans SC, CEP: 88870-
000; e para SECRETÁRIO, o Sr. Jairo Celoy Custódio, prefeito do município de Balneário Rincão SC, brasileiro, casado, empresário, inscrito 
no CPF nº. 582.405.869-53, RG nº. 1.748.277/SSP/SC, residente na R. Av. Leoberto Leal nº. 1.080, centro, na cidade de Balneário Rincão 
SC, CEP: 88.828-000, sendo desta forma aclamados e empossados no presente ato. 3.1. Da mesma forma, o prefeito de Forquilhinha, Sr. 
Hélio Roberto Cesa, conduziu a eleição do Conselho Fiscal para o exercício do ano de 2020-2021, composto por três membros, sendo con-
sensualmente eleitos os seguintes conselheiros: o Sr. Rogério José Frigo, CPF nº. 417.227.879-53, prefeito do município de Nova Veneza SC, 
o Sr. Clésio Salvaro, CPF nº. 530.959.019-68, prefeito do Município de Criciúma SC, e o Sr. Luiz Gustavo Cancelier, prefeito do município de 
Urussanga SC, sendo estes empossados no presente ato. No mesmo ato foi escolhido pelos conselheiros eleitos, o Sr. Rogério José Frigo, 
para presidir o Conselho Fiscal. Nada mais a deliberarem, o Presidente do CISAMREC agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 
a presente Assembleia Geral Ordinária e eu, Gidião Barros, designado secretário ad hoc, lavrei a presente Ata, e o Presidente juntamente 
com os demais membros presentes, ratificaram.

HÉLIO ROBERTO CESA
Presidente CISAMREC

PROCESSO ADM.136.CISAMREC.2020 - CONVOCA A EMPRESA AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA PARA ASSUMIR O ITEM 188 - LOSARTANA POTÁSSICA 50MG CPR
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/PA/CISAMREC/2020
Equilíbrio Econômico-Financeiro
Pregão Eletrônico nº. 020-2020
ARP nº. 001/CISAMREC/2020
Requerente: AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos para os devidos fins, a remessa, nesta data, para publicação no Diário Oficial dos Municípios-DOM/SC, o teor da decisão do 
Processo supra, conforme abaixo:

Teor do ato: Visto etc... “nos termos dos autos do processo supra, defiro o cancelamento do item 188 LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, 
registrado na Ata de Registro de Preços supra, conforme requerido pela empresa Requerente, e convoco a empresa ALTERMED MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA., para assumir o fornecimento do item pelo preço de R$ 0,1490 (Mil quatrocentos noventa milésimos de real) 
a unidade, com o devido registro na ARP, por tratar-se de produto imprescindível aos tratamentos clínicos dos usuários do SUS e, conse-
quentemente, para atendimento aos municípios consorciados, cumprindo-se, desta forma, os princípios constitucionais estampados no Art. 
196 e SS da CF/88 e na Lei nº. 8.080/90. Ressalta-se, todavia, que o cancelamento do item adjudicado à empresa Requerente na ARP, 
não representa acordo entre as partes, mas razões de interesse público, devendo as OCs emitidas anteriormente a data do recebimento do 
pedido de cancelamento (04/11/2020), se houver, serem cumpridas pelo preço ofertado e adjudicado no certame, sem prejuízo das sanções 
decorrentes do descumprimento contratual pactuado na Cláusula 3ª e, consequentemente, da aplicabilidade das sanções previstas na Cláu-
sula 9º da ARP correspondente, se for o caso”. Publique-se, registre-se, comunique-se e arquive-se. Criciúma SC, 21 de dezembro de 2020.

DANTELINO BONETTI
Setor de Compras do CISAMREC


