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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA - RED N° 43/2020

Aos dez dias do mes de Janeiro de dois mil e vinte, as dezesseis horas, na sede do 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Regiao - CREFITO-7, 
no enderego abaixo, ocorreu a 43a Reuniao Extraordinaria de Diretoria, com a 
presenga dos Conselheiros-Diretores: Gustavo Fernandes Vieira - Presidente, Suely 
Maia Galvao Barreto - Vice-Presidente e Flavia Maciel Dantas - Diretora Secretaria; 
Comissao de Licitagao. Cons. Tatiana Marques Oliveira, Neila Mascarenhas Mota e 
Edineide Santiago Conceigao, demais participantes: Asjur Thiago Antonio Tupiniquim 
Sena, Maria de Fatima Franco de Melo, Cons. Carlos Matheus Ventura Franco, Asjur 
Marcelo Dourado Costa, Gesfin Angelo Murilo da Silva Bartilotti. O Presidente inicia a 
reuniao agradecendo a presenga de todos e informando que a convocagao se deu, em 
carater excepcional, devido urgencia para a discussao da pauta. Definigoes com a 
Comissao de Licitagao. 1) Remanejamento dos funcionarios. Considerando a 
necessidade de funcionarios, para continuidade das atividades, nos setores de registro 
e financeiro, definiu-se temporariamente a disponibilidade de Neila ao setor financeiro 
em meio turno. Ate que seja realizado concurso para contratagao de funiconario para 
recomposigao da forga de trabalho; 2) Comissao de Licitagao. Membros efetivos: Neila 
(presidente), Edineide, Fatima e Tatiana (Cons.) e Membros suplentes: Luana, Carla, 
Vania e Avany (Cons ); 3) Licitagoes pendentes: a) PCMSO/PPFRA e exames medicos 
periodicos. Atualmente esta no periodo de cotagao dos orgamentos, aguardando 
resposta das empresas; b) Pacote Office. Aberto processo em outubro/19 e 
encaminhado ao setor de tecnologia para cotagao de orgamento. Fica deliberado a 
necessidade da urgencia no andamento do referido processo; c) Reforma da sede. 
Foram apresentados 3 orgamentos, mas devido lapse temporal, e considerando a 
existencia de urn projeto arquitetonico anterior referente ao 6° andar, solicita-se 
apresentagao a diretoria do projeto arquitetonico ja realizado para posterior deliberagao; 
d) edital das viaturas. Sera iniciado o processo ainda nesse mes; e) leilao da sala de 
Aracaju. Feito pregao eletronico para contratagao do leiloeiro, que foi impugnada devido 
inexistencia de concorrencia entre o leiloeiros. Para continuidade, sera feita carta 
convite para constratagao, a ocorrer ate final deste mes; f) concurso publico. Sera 
iniciado o processo num prazo de 2 meses; g) videos institucionais. Foi suspense 
devido intercorrencia com o artista a ser constratado e dentro do prazo de tres meses, 
a diretoria ira retomar o processo; h) servigos graficos. Por equivoco, o processo 
encontra-se sobrestado, mas no momento retifica-se a necessidade de retomada do 
processo considerando a garantia de continuidade dos trabalhos; i) agenda para 
compra passagens terrestres e locagao de veiculos. Sera iniciado os processes, 
respectivos, num prazo de 2 meses; j) sistema. Para inicio do processo, considerando 
que e necessario o ETP, sera viabilizado pela diretoria a vinda de urn funcionario de 
outro conselho regional para analise e elaboragao de tal documento. Com posterior 
deliberagao; I) aluguel da sala da Subsede em Vitoria da Conquista. A diretoria deferiu 
o aluguel da sala n° 106 localizada no primeiro andar do Empresarial Olivia Flores a 
Av. Olivia Flores, 286, bem como a recisao do atual contrato de aluguel; m) parceri^s. 
Sera iniciado o processo ainda este mes; n) piano de saude e odontologico dbs ,
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43 funcionarios. Resgatar os contratos existente para analise e verificagao legal, com 
posterior deliberagao do que couber. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos e eu, Cons. Flavia Maciel Dantas, lavrei a presente ata que apos lida e 
aprovada, todos os presentes, firmam as suas assinaturas./////////////////////////////////////////
Cons. Gustavo Fernandes Vieira ...T§|f~^..,.......
Cons. Flavia Maciel Dantas.' .....
Cons. Suely Maia Galvao Barreto.....
Cons. Tatiana Marques Oliveira 
Cons. Carlos Matheus Ventura 
Edineide Santiago Conceig^ r.:r.
Marcelo Dourado Costa.....
Angelo Murilo da Silva BaralottiOlA..
Maria de Fatima Franco de Melo..^^
Thiago Antonio Tupiniquim Sena....7%.r7........... ,.......
Neila Mascarenhas Mota .... :v>...Vr>£

44
45
46
47
48
49

Dik50

6:51
52
53
54
55

/56
57

SEDE: Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower. n°939 S/ 101 - Caminho das Arvores. Salvador/Ba - CEP 41.820.021
TelefbaeK'. 71-3341-8734 /0800-0717171 http://www.crefIto7.gov.br/ / secretariaexecutiva@crefito7.gov.br
Delegacia em Mtoria da Conquista (BA)
Av. Juracy Magalh§es, n. 3340, Bairro Felicia, Ed. Multiplace, sala 405 - Vitoria da Conquista/BA - CEP: 45.055-902 Telefax: (77) 3421-6520


