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ÓRGÃO/SETOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017)

MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES
CNPJ Nº 13.607.213/0001-28
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO (RATIFICAÇÃO APÓS DECISÃO DE RECURSO)
PREGÃO PRESENCIAL 012/2017
Proc. Adm. Nº 867/2017
O Prefeito Municipal de Amélia Rodrigues, Paulo Cesar Bahia Falcão, Homologa e Adjudica o PREGÃO
PRESENCIAL nº 012/2017 para Contratação de empresa especializada para prestar serviços de coleta,
transporte, tratamento, descaracterização e destinação final dos resíduos de serviços de saúde produzidos pelas
Unidades de Saúde e Hospital Municipal de Amélia Rodrigues-BA. VALOR GLOBAL: R$47.000,00 (quarenta e
sete mil). PRAZO: 12 (doze) meses. DATA: 03 de Outubro de 2017. Amélia Rodrigues, 03 de outubro de 2017.
Paulo Cesar Bahia Falcão
Prefeito Municipal

ERRATA | DECISÃO (TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017)

ERRATA
Ref.: Decisão Tomada de Preços 002/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 657/2017
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA
FAMILIA DE ITAPICURU, SÃO BENTO, SERRA, CAMPO ALEGRE E A ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADOS
NO MUNICIPIO DE AMÉLIA RODRIGUES – BA.

Onde se lê:
Tomada de Preços nº 001/2017.
Leia-se:
Tomada de Preços nº 002/2017.
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EXTRATO (CONTRATO Nº 154/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
CNPJ Nº 13.607.213/0001-28
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 154/2017
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CNPJ/MF nº 12.426.325/0001-10). CONTRATADO: RETEC
TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELLI (CNPJ/MF nº 02.524.491/0001-03). OBJETO: Prestação de serviços de
serviços de coleta, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final dos resíduos de serviços de
saúde produzidos pelas Unidades de Saúde e Hospital Municipal de Amélia Rodrigues-BA. VALOR GLOBAL:
R$47.000,00 (quarenta e sete mil). PRAZO: 12 (doze) meses. DATA: 03 de Outubro de 2017. Amélia Rodrigues,
03 de outubro de 2017.
Elaine Moniz de Jesus
Secretária Municipal de Saúde

EXTRATO (CONTRATO Nº 190/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
CNPJ Nº 13.607.213/0001-28
PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 190/2017
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Paulo César Bahia Falcão (prefeito).
CONTRATADA: FREITASBRANDÃO CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 03.932.891/0001-01 OBJETO: prestação
de serviço de levantamento topográfico. Valor Global: R$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)).
PERIODO: 12 (dose) meses. Amélia Rodrigues - BA 17 de outubro de 2017.

Paulo César Bahia Falcão
Prefeito
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HOMOLOGAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 053/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES
CNPJ Nº 13.607.213/0001-28
PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 053/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1890//2017

O prefeito municipal de Amélia Rodrigues, Paulo César Bahia Falcão, Homologa a DISPENSA DE LICITAÇÃO
053/2017 para prestação de serviço de levantamento topográfico Contratada: FREITASBRANDÃO
CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 03.932.891/0001-01 Valor Global: R$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS
REAIS), Amélia Rodrigues - BA, 17 de outubro de 2017.

Paulo César Bahia Falcão
Prefeito

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
20 de novembro de 2017
Ano III • Edição Nº 1031

-5Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 351/2017)

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
CEP: 44.230-000 | Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 351/2017
“Dispõe sobre a nomeação para cargo
em comissão.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no art. 65, inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:
Art. 1º. Fica NOMEADO, para o cargo de COORDENADOR DE DEFESA CIVIL,
simbologia CC-8, do quadro de cargos em comissão da Secretaria Municipal de
Obras, Habitação e Serviços Públicos, o Sr. ICARO FERNANDO NEVES PAIXÃO,
com RG nº 13218420 66 e inscrito no CPF/MF sob o nº 054.792.035-09, que deverá
prestar o respectivo compromisso legal e apresentar os documentos obrigatórios.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor a partir na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da
Bahia, em 20 de novembro de 2017.

PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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PORTARIA (Nº 191/2017)

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
CEP: 44.230-000 | Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 191/2017

“Dispõe

sobre

vacância

de

cargo

efetivo.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º. DECLARAR a vacância do cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO,
ocupado pelo servidor OSVALDO ALVES FREITAS FILHO, matricula nº 544, por
motivo de FALECIMENTO, nos termos do art. 82 da Lei Municipal nº 95/73.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Art. 3º. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMÉLIA RODRIGUES, Estado da
Bahia, em 17 de novembro de 2017.

PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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RESOLUÇÃO (Nº 001/2017)

RESOLUÇÃO CONDEMA Nº 001 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017
Publicada em 20 de novembro de 2017 no Diário Oficial da Bahia/Municípios.

O CONSELHO MUNICIPAL EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE AMÉLIA
RODRIGUES - CONDEMA, no uso das atribuições previstas nas Leis Municipais 705
e 706/2017.
RESOLVE:
Art. 1“ - Tornar público o seu Regimento Interno, aprovado em 20 de novembro de
2017 , em reunião de Assembleia Geral Ordinária realizada às 11h00min (onze horas),

no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, localizada à Avenida
Justiniano Silva, 98, bairro centro, nessa cidade.
Art. 2“ - A aprovação do Regimento Interno se deu por aclamação dos conselheiros e

suplentes presentes, após ampla discussão, ficando o texto em conformidade ao que se
segue, devendo a partir dessa data, nortear a organização consultiva, normativa,
deliberativa e recursal do CONDEMA, nos moldes da legislação vigente:

REGIMENTO INTERNO DO CONDEMA.

TÍTULO I
DO'CONSELHO MUNICIPAL EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE
AMELIA RODRIGUES — CONDEMA.
Art. lº. — O Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambien're de Amélia
Rodrigues - CONDEMA, criado pela Lei Municipal de nº 706 de 14 de agosªro
de 2017, reger—se-á pelo disposto neste Regimento.
Parágrafo único — O Conselho Municipal em Defesa do Meio
Ambiente de Amélia Rodrigues poderá se designado pela sigla
CONDEMA, para Todos os efeitos legais.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIçõES PRELIMINARES
Art. 2º. — O CONDEMA realizará suas reuniões na sala de Audiências da

Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues.
Art. 3º. - Havendo motivo relevani'e ou de força maior, o CONDEMA

poderá reunir-se em qualquer ouIro lugar, por deliberação do plenário ou por
decisão do Presidente.

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
20 de novembro de 2017
Ano III • Edição Nº 1031

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-8Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

CAPÍTULO II
DA INSTALAÇÃO
Art. 4º. - Na primeira sessão do primeiro ano de cada mandato, os

conselheiros designados reunir-se—ão para serem empossados.
Parágrafo primeiro - A direção dos Trabalhos será do Secretário
(a) Municipal de Meio Ambiente, a quem cabe dar posse aos
membros do CONDEMA.
Parágrafo segundo — Se decorridos os dois anos de mandato, não
tiverem sido designados os membros do novo Conselho, continuará

em exercício a composição anterior pelo prazo de quinze dias, até
a posse dos novos Conselheiros.

TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS oo CONDEMA

CAPÍTULO I
Art. 5º. - São órgãos do CONDEMA:
I — Plenário:
II — Presidência:
III - Coordenação Geral e
IV — Câmaras Técnicas: 0) Permanentes; b) Temporárias.

CAPÍTULO II
Do PLENÁRIO
Art. 6º. - O Plenário é o órgão deliberativo e soberano do CONDEMA,
constituído por oito Conselheiros Titulares, seus respectivos Suplentes e
um Presidente.
Art.

7º.

-

As

reuniões

ordinárias

do

CONDEMA

realizar-se—ão

mensalmente, toda primeira quinta—feira de cada mês, às 18h00min
(dezoito), em local a ser previamente comunicado, com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas pelo Presidente, através de instrumento
convocatório (edital, e-mail, telefone, convite ou publicidade volante).

Art. Bº. - As reuniões extraordinárias poderão ser convocados pelo
Presidente do CONDEMA.
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Parágrafo
único — O Presidente convocará reuniões
extraordinárias por iniciativa própria ou a requerimento de 1/3
(um terço), no mínimo, dos membros titulares do Conselho.

Art. 9º. — As deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples,
desde que presente a maioria absoluta dos membros de Conselho.

Parágrafo primeiro - A maioria absoluta é representada pelo
primeiro número inteiro acima da metade dos membros
empossados do CONDEMA.
Parágrafo segundo - A maioria simples é representada pelo
primeiro número inteiro acima da metade dos membros presentes.
Art. roº. — As reuniões de Plenário serão públicas e suas deliberações darse-ão sempre por voto aberto.
Art. 11º. — São Atribuições do Plenário:

I — Deliberar sobre a exclusão de membro do Conselho que não
houver comparecido a 03 (três) reuniões consecutivos, ou 05
(cinco) reuniões alternadas do Plenário ou da Câmara Técnica
que integrar comprovadamente convocado pelos meios
regimentais;
II - Alterar, reformar ou substituir o Regimento Interno do

CONDEMA;
III - Conceder licença para afastamento de Conselheiros;
IV — Criar novas Câmaras Técnicas Permanentes;

V - Autorizar a criação de Câmaras Técnicas Temporárias:
VI — Solicitar informações sobre assuntos pertinentes com as
atividades do CONDEMA aos órgãos públicos ou a particulares:
VII — Zelar pelo exercício das competências próprias do
CONDEMA;
VIII — Baixar Resoluções e autorizar a expedição
requerimentos, indicações, moções e recomendações;

de

IX - Manifestar—se sobre as matérias de sua competência
legal, regulamentar e regimental, tais como:
a) Estudos e Relatórios de Impacto do Meio Ambiente:
b) Diretrizes gerais de desenvolvimento urbano;
c) Plano Diretor e, ou Plano de Diretrizes Urbanas;

d) Legislação de parcelamento, usa e ocupação do solo e suas
alterações;
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e) Lei Municipal 706de 14 de agosto de 2017, que cria o Conselho
Municipal em Defesa do Meio Ambiente do Municipio de Amélia
Rodrigues, estado da Bahia,“

f) Lei Municipal 705 de 14 de agosto de 2017, que Estabelece a
Política Municipal de Meio Ambiente e da Proteção &
Biodiversidade, institui o Fundo Municipal de Meio Ambiente —
FMMA e cria o Sistema Municipal de Meio Ambiente —
SISMUMA.
9) Código de Obras e Edificações e suas alterações,“
h) Convênios e consórcios, cujo objeto envolva matéria ambiental
em geral.
X — Julgar recursos interpostos contra decisões ou omissões do
Presidente em questão de ordem, representação ou propositura de
qualquer Conselheiro;
XI — Julgar recursos interpostos contra pareceres das Câmaras

Técnicas ou relatórios finais de Comissão Especial e
XII — Propor a criação de espaços territoriais e seus componentes

a serem especialmente protegidos.

CAPÍTULO III

Do PRESIDENTE
Art. 12º. — O Presidente é o representante nato do CONDEMA, devendo o

cargo ser ocupado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento,
Meio Ambiente, Indústria e Comércio de Amélia Rodrigues.
Art. 13º. — São atribuições do Presidente, além das prevista em lei e em
outros dispositivos deste Regimento:
I—
Convocar e Presidir as sessões plenárias nos termos regimentais;
II- Interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno
III— Mandar proceder a chamada, verificando a presença;
IV— Dar conhecimento ao plenário dos papeis, correspondências e
proposições;
V-

Conceder ou negar a palavra aos membros do Conselho, na forma

VI—

regimental, quando o tema questionado não estiver em pauta;
Anunciar a Ordem do Dia e submeter à votação a matéria nela
contida,

intervindo

para manter a ordem

dos trabalhos

ou

suspendendo—os sempre que necessário:
VII— Proclamar o resultado das votações;

VIII- Decidir, de plano, questões de ordem:
IX-

Receber e despachar as proposições;
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Distribuir as proposições, processos e documentos às Câmaras

Técnicas;
XI-

Observar e fazer observar os prazos regimentais;

XII— Determinar a publicação de informações, notas e quaisquer
documentos que digam respeito as atividades do CONDEMA que
devam ser divulgadas;
XIII— Dar posse aos Conselheiros;

XIV- Justificar a ausência de Conselheiros às sessões plenárias e às
reuniões das Câmaras Técnicas e Comissões Especiais, mediante
requerimento do interessado;
XV- Executar as deliberações do Plenário:
XVI— Dar andamento aos recursos interpostos;
XVII— Conceder ou negar a palavra a assessores ou a convidados, nos
termos regimentais;

XVIII- Dar conhecimento ao Plenário do relatório final dos trabalhos
realizados durante o ano;
XIX- Baixar os atos normativos e ordenatórios decorrentes das

XX-

decisões do Plenário;
Resolver os casos omissos do Regimento Interno “ad referendum"

do Plenário;
XXI— Criar Câmaras Técnicas, nos termos regimentais, e
XXII- Convocar o suplente do conselheiro:

Art. 14º. — Será computada, para efeito de “quorum", a presença do
Presidente.

Art. 15º. — O Presidente não poderá fazer parte das Câmaras Técnicas.
Art. 16º. - O Presidente será substituído em suas faltas, ausências,
impedimentos ou licenças, pelo Coordenador Geral.
Art. 17º. - O Presidente não poderá votar, exceto em caso de empate.

CAPITULO IV
DA COORDENAÇÃO GERAL
Art. 18º. — São atribuições do Coordenador Geral:

I-

Planejar, supervisionar e coordenar a execução das atividades de
apoio técnico e administrativo necessárias ao funcionamento do

CONDEMA;
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Proceder ao controle das faltas dos Conselheiros através das
folhas de presença;

III— Receber e guardar as proposições e papeis entregues para
conhecimento e deliberação do Conselho:
IV- Receber e elaborar a correspondência sujeita ao conhecimento,

apreciação e assinatura do Presidente;
Secretariar as reuniões do CONDEMA redigindo as Atas de cada

V—

reunião e publicando—as
Controlar a tramitação dos processos e expedientes, até sua
decisão final e conseqijente arquivamento;
VII- Manter o Presidente informado sobre as Resoluções e outros atos

VI—

do CONDEMA, bem como sobre as atividades administrativas:
VIII—Manter arquivo atualizado de instituições envolvidas com
programas e atividades desenvolvidas pelo CONDEMA;
IX- Executar os serviços administrativas do CONDEMA, em especial:
a) Reunir todo material relativo às discussões do Conselho, de forma

ordenada e sistemática;
b) Preparar a sala de reuniões, providenciando, quando necessário,
instalação de sistema de som e gravação, bem como o que Se fizer
necessário;
c) Organizar, lavrar e manter arquivo das atas das reuniões do Conselho,

das Câmaras Técnicas;
d) Organizar os anais do CONDEMA;

e) Divulgar e publicar as resoluções e decisões do CONDEMA, bem como
resumo dos recursos interpostos;

f) Organizar pastas com cópias de todos os pareceres exarados;
g) Encaminhar às Câmaras Técnicas, os processos e papeis a elas
distribuídos pelo Presidente, e
h) Indicar, em quadro próprio, as matérias distribuidas às Câmaras
Técnicas, 0 nome do Relator e a data da entrega, zelando pelo
cumprimento dos prazos regimentais.
Art. 19º. — São também, atribuições do Coordenador Geral, distribuir aos
Conselheiros:
IA pauta, em avulso, das matérias constantes da Ordem do Dia,"

II-

Cópia das atas das reuniões realizadas, para conhecimento, e

III— Relações atualizadas, indicando o andamento dos processos,
projetos e proposições em tramitação no CONDEMA.

Parágrafo primeiro — Tratando—se de reuniões ordinárias, os documentos
relacionados nos incisos deverão acompanhar o
instrumento
convocatório, previsto no parágrafo único do artigo 7º. deste Regimento.

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
20 de novembro de 2017
Ano III • Edição Nº 1031

-13Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

Parágrafo segundo - Se a reunião for extraordinária, os documentos
serão distribuídos na instalação dos trabalhos.

Parágrafo terceiro - O Coordenador Geral deverá ser eleito dentre os
conselheiros para um mandato de dois anos, podendo ser reeleito para
mais um periodo de igual duração.

Art. 20º. - O Coordenador Geral poderá ser substituído em suas ausências
ou impedimentos eventuais, por um conselheiro do CONDEMA, detentor de
amplos conhecimentos administrativos e ambientais, indicado pelo
Presidente;

Art. 21º. — O Coordenador Geral deverá prestar, ao Presidente ou a
qualquer Conselheiro, quando solicitado, esclarecimentos necessários ao
desempenho das suas respectivas funções;

CAPÍTULO v

,

DAS CAMARAS TECNICAS
SEÇÃO I
DISPOSIÇOES PRELIMINARES
Art. 22º. - As Câmaras Técnicas serão:
I—

Permanentes: As que subsistem sem prazo determinado
para sua extinção e cuja criação se faz, somente através

de Resolução do CONDEMA, que disponha sobre matéria

II-

regimental;
Temporárias: As que são constituídas com finalidades
especiais e que se extinguem quando preenchido o fim a que
se destinam ou quando expirado o seu prazo de duração.

Art. 23º. - A iniciativa para propor a criação de uma Câmara Técnica,
compete a qualquer Conselheiro ou ao Presidente.

Parágrafo primeiro — A proposta de criação deverá ser apoiada no
mínimo por três Conselheiros e será submetida & deliberação do Plenário.
Parágrafo segundo - Após a aprovação da proposta, o Presidente
expedirá o competente Ato de criação, que será publicado na imprensa
local e no site da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,

link do CONDEMA.
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Parágrafo terceiro - Os membros das Câmaras Técnicas serão nomeados
por um ato do Presidente, após aprovação de seus nomes pelo Plenário.

Art. 24º. - As deliberações das Câmaras Técnicas, serão tomadas pela
maioria absoluta de seus membros.

Parágrafo único - Ao Presidente da Câmara Técnica, é conferido o voto
de qualidade.
Art. 25º. - Poderão participar das reuniões das Câmaras Técnicas, sem
direito a voto, além dos demais Conselheiros do CONDEMA, técnicos ou
representantes de entidades que possam prestar esclarecimentos sobre o

assunto submetido à apreciação.
Parágrafo único - Os técnicos ou representantes, deverão ser
credenciados com antecedência, pelo Presidente da Câmara Técnica,
ouvido o plenário.

SEÇÃO II

,

DA CÃMARA TECNICA PERMANENTE
Art. 26º. — A Câmara Técnica Permanente será composta por técnicos
específicos, detentores de reconhecida e comprovada habilidade
profissional, mesmo que não sejam conselheiros do CONDEMA,
principalmente sobre os temas:
IDesenvolvimento Industrial;
II- Obras Viárias e Transporte;
III- Parcelamento, uso e ocupação do solo, habitação e complexos
urbanos;

IV—

Saneamento Ambiental;

V-

Programa do Silencio Urbano e

VI-

Crimes praticados contra a fauna, a flora, os recursos hídricos e
os recursos minerais.

Parágrafo primeiro - A Câmara Técnica será composta por, no minimo 03
(três) membros titulares e 03 (três) suplentes.

Parágrafo segundo — O mandato dos membros da Câmara Técnica
Permanente será de 02 (dois) anos.

Parágrafo terceiro - O Presidente da Câmara Técnica Permanente será
eleito por seus membros.

Parágrafo quarto - Os membros da Câmara Técnica Permanente serão
excluidos caso não compareçam a 03 (três) reuniões consecutivas, sem

motivo justificado.
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Art. 27º. - Em caso de vaga, licença ou impedimento do membro titular, o
Presidente do CONDEMA acolherá o seu suplente.
Art. 28º. — Caberá à Câmara Técnica Permanente, em razão da matéria de

sua competência:
I—

Dar parecer sobre as proposições e demais assuntos a elas

distribuidos;
II—

Promover estudos e pesquisas sobre assuntos de sua competência

especifica:
III- Acompanhar as atividades dos órgãos públicos e dos particulares
IV—

relacionados com a matéria de sua especialização;
Elaborar a apresentar ao Plenário, proposições ligadas à sua área
de atuação.

Art. 29º. - É vedado & Câmara Técnica Permanente opinar sobre aspectos
que não sejam de sua atribuição específica.

Art. 30º. — Os Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental e demais
documentos de elevada complexidade ou multidisciplinaridade serão
apreciados pelas Câmaras Técnicas e pelo Plenário, depois de analisados por
técnicos públicos municipais e, ou estaduais, por empresas, instituições,
consultores autônomos, que defenderão seus pareceres nas sessões que

forem convocados.
Parágrafo primeiro - Os profissionais que assinarem pareceres de analise
técnica dos estudos mencionados neste artigo, serão responsáveis por eles,
perante a Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, Bahia e respectivos
Conselhos Regionais, exigindo-se a emissão do competente “Anotação de

Responsabilidade Técnica — ART" ou formalização correspondente.
Parágrafo segundo - As mesmas exigências sobre responsabilidade técnica
e convocação para as sessões das Câmaras Técnicas do CONDEMA ou do
Plenário serão exigidas dos autores dos estudos em questão.

SEÇÃO III

DAS CÃMARAS TECNICAS TEMPORÁRIAS
Art. 31º. — As Câmaras Técnicas Temporárias poderão ser criadas para a
apreciação de matérias que exijam o pronunciamento da Cãmara Técnica
Permanente.
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Art. 32º. — As Câmaras Técnicas Temporárias serão criadas pelo
Presidente do CONDEMA a requerimento da Câmara Técnica Permanente
interessada.

Art. 33º. - O requerimento para a criação de uma Câmara Técnica
Temporária deverá indicar:
I-

A finalidade e a justificativa para a criação pretendida;

II—

O número de membros que a comporá e

III- O prazo de duração.

Art. 34º. - Os membros das Câmaras Técnicas Temporárias serão
designados pelo Presidente do CONDEMA dentre os integrantes da Câmara
Técnica Permanente, ou dentre outros técnicos existentes, não havendo

essa possibilidade.
Parágrafo único — O Presidente da Câmara Técnica Temporária será
eleito pelos seus membros.
Art.

35º.

—

Funcionarão

no

máximo, 02

(duas) Câmaras

Técnicas

Temporárias simultaneamente.
Art. 36º. - Aplica—se às câmaras Técnicas Temporárias, no que couber, o
estabelecido pela a Câmara Técnica Permanente.

SEÇÃO Iv
,
DAS REUNIõES DAS CAMARAS tECNICAS
Art. 37º. - As Câmaras reunir—se—ão, ordinariamente, em dias e horas préfixadas, com a presença da maioria dos seus membros.

Parágrafo único — As reuniões serão convocados com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, com designação de local e hora,
através de convocações pessoais e escritas.
Art. 38º. — Das reuniões poderão participar convidados que tragam, aos
membros da Câmara, esclarecimentos sobre o assunto em exame.
Art. 39º. - Das reuniões serão lavradas atos que deverão ser assinadas
pelos membros e demais presentes.

SEÇÃO v

,

DOS TRABALHOS DAS CAMARAS TECNICAS

10
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Art. 40º. — Os trabalhos serão iniciados, com a presença da maioria de

seus membros, pelo Presidente da Câmara Técnica que:

I-

Abrirá os trabalhos;

II-

Determinará a leitura da ata da reunião anterior;

III—
IV—
VVI—

Determinará a leitura da pauta:
Comunicará quais as matérias recebidas para manifestação;
Designará o Relator de cada uma delas;
Determinará leitura dos relatórios entregues para discussão e
votação.

Art. 41º. — As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos
dos presentes.
Parágrafo único - Havendo empate caberá voto de qualidade do

Presidente da Câmara Técnica.
Art. 42º. — As Câmaras manifestam—se através de parecer escrito.
Parágrafo primeiro - O prazo para a Câmara Técnica emitir seu parecer,
bem como eventuais prorrogações, será fixado pelo Presidente do
CONDEMA.
Parágrafo Segundo - A prorrogação de que trata o parágrafo anterior
será requerida pelo Presidente da Câmara Técnica ao Presidente do
CONDEMA.
Parágrafo terceiro - O Presidente da Câmara terá 48 (quarenta e oito)

horas para designar o relator e fixar prazo para a entrega do respectivo
relatório.
Parágrafo quarto - O relatório será lido em reunião da Câmara e
imediatamente submetido a discussão e votação.

Parágrafo quinto — O relatório aprovado e assinado pela maioria dos
membros presentes à reunião será tido como parecer da Câmara.
Parágrafo sexto — O relatório não acolhido será tido como “voto vencido
do relator".
Parágrafo sétimo - O voto em separado, divergente do relatório, quando
aprovado pela maioria dos membros presentes, será tido como parecer

da Câmara.

SEÇÃO VI
DOS PARECERES
Art. 43º. - Parecer é o pronunciamento oficial da Câmara Técnica sobre
matéria sujeita à sua análise.

ll
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Art. 44º. — É vedado a qualquer Câmara manifestar-se sobre matéria
estranha a sua competência específica.
Art. 45º. - A Câmara poderá concluir seu parecer propondo:
I—

Aprovação total ou parcial;

II— Rejeição total ou parcial;
III— Emendas e
IV— Nova Proposta, em substituição & analisada.
SEÇÃO VII

DAS ATAS
Art. 46º. - Das reuniões lavrar—se-ão Atas com o sumário do que durante

elas houver ocorrido.
Parágrafo primeiro — As Atas serão digitadas em folhas avulsas ou
lavradas em livro apropriado e encadernadas anualmente;
Parágrafo segundo - As Atas das reuniões serão publicadas em local

acessível ao público.
Parágrafo terceiro — Das Atas constará:
1) Dia, hora e local da reunião;
2) Nome dos membros presentes;
3) Nome dos membros ausentes;

4) Resumo do expediente;
5) Relações dos materiais distribuídos e seus respectivos Relatórios;
ó) Pareceres emitidos e
7) Deliberações tomadas.

TÍTULO III

DOS CONSELHEIROS — POSSE — LICENÇA - VACANCIA
Art.

47º. - Os Conselheiros tomarão posse na primeira reunião do

CONDEMA, realizada após as designações feitas pelo Prefeito, nos termos
da legislação vigente.
Parágrafo primeiro — O Conselho se renovará a cada 02 (dois) anos.
Parágrafo segundo — O Conselheiro que não tomar posse na sessão de
instalação prevista no “caput" deverá fazê-lo no prazo de 30 (trinta)

dias, perante o Presidente do CONDEMA.
Art. 48º. - Em caso de vacância, o suplente de Conselheiro será
imediatamente empossado pelo Presidente do CONDEMA e completará o

tempo restante do mandato do titular Sucedido.
12
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Parágrafo primeiro - O suplente assumirá a vaga do efetivo nas sessões
enquanto este estiver ausente.

Parágrafo segundo - O suplente e' convidado a participar de todas as
sessões do Plenário, Comissões Técnicas, das quais participe o efetivo.
Art. 49º. - Será atribuída falta ao ConSelheiro que não compareça às
reuniões do Plenário ou das Comissões Técnicas.
Parágrafo primeiro — Não será atribuída, para efeito de exclusão, falta
ao Conselheiro se seu suplente estiver presente à reunião.
Parágrafo segundo - As faltas poderão ser justificadas por motivo de
doença, viagem ou força maior.
Parágrafo terceiro — A justificativa será feita por requerimento ao
Presidente do CONDEMA.
Art. 50º. — O Conselheiro poderá licenciar—se para:
ITratar de saúde, ou
II—

Tratar de interesse particular

Parágrafo único — A licença será concedida pelo Plenário a requerimento
justificado do interessado.
Art. 51º. — O suplente será empossado pelo Presidente do CONDEMA em
caso de vaga ou quando a licença for concedida por periodo superior a 30
(trinta) dias.

Art. 52º. - A vacância dar-se—á em razão de morte, renúncia ou exclusão.
Parágrafo primeiro — A exclusão será deliberada pelo Plenário quando o
conselheiro não comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas ou 05
(cinco) alternadas, sem justificativa.
Parágrafo segundo — Na vacãncia, a designação pelo Prefeito de novo

membro recairá obrigatoriamente, sobre representante do mesmo órgão
que indicou originalmente o Conselheiro ou Suplente gerador da vaga.

TÍTULO IV
Do uso DA PALAVRA EM PLENÁRIO
Art. 53º. — Durante a sessão plenária do CONDEMA os Conselheiros
poderão falar, respeitados os termos regimentais.

Parágrafo primeiro — O Conselheiro deverá pedir a palavra e esta lhe
será concedida pelo Presidente.

Parágrafo segundo - Somente após a concessão da palavra o Conselheiro
poderá falar.
13
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Parágrafo terceiro - É vedada a todos os Conselheiros a utilização de

expressões descorteses ou injuriosas.

Art. 54º. — O Conselheiro poderá falar para:
I-

Fazer comunicações;

IIIIIIV—
VVI-

Discutir as proposições integrantes da pauta;
Levantar questões de ordem;
Fazer reclamações ou apresentar requerimento;
Declarar voto, e
Apartear.

Art. 55º. - A palavra será dada na seguinte ordem:
I-

Ao autor da Proposta;

II— Aos relatores dos pareceres das Câmaras Técnicas;
III- Ao relator cujo voto foi vencido, quando houver, e
IV—

Aos que solicitarem.

Parágrafo único — O Presidente estabelecerá a quanto tempo terá direito
cada um dos oradores, em cada caso concreto, respeitando a complexidade

da matéria em discussão e a paridade.

TÍTULO v
DAS PROPOSIÇõES
Art. 56º. — As proposições consistirão em:
IProjetos de resolução;
II—

Indicações;

III- Moções, e
IV- Requerimentos.

Art. 57º. — As proposições deverão ser redigidas em termos claros e

sintéticos.
Art. 58º. — Os projetos de resalução destinam—se a regular matéria de

caráter político ou administrativo, sobre as quais deva o Conselho
pronunciar—se.

Art. 59º. - São requisitos do projeto:
1Ementa;
II- Divisão em artigos numerados;
III- Assinatura do autor, e

14
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Justificativa.

Art. 60º. - Indicação e' a proposição em que são sugeridas medidas de
interesse público, em matéria ambiental ao órgão público competente para
efetivá-las.

Art. 61º. - Moção é a propositura através da qual o CONDEMA aplaude,
protesta ou repudia uma medida tomada por órgão público ou não.
Art.

62º. - Requerimento é a propositura de autoria de qualquer

Conselheiro, dirigida ao Presidente ou ao CONDEMA sobre matéria de sua
competência legal ou regimental.

TÍTULO VI
Do REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DA QUESTÃO DE ORDEM
Art. 63º. — Questão de Ordem é a dúvida levantada sobre a interpretação
do Regimento Interno

Parágrafo primeiro - Caberão ao Presidente resolver, de plano, as
questões de ordem.
Parágrafo segundo — O Presidente do CONDEMA ou Presidente de
Câmara Técnica interromperá a depoimento que, iniciado como questão
de ordem, não se enquadrar em tal.
Art. 64º. — Da decisão ou omissão do Presidente do CONDEMA em questão

de ordem de qualquer Conselheiro cabe RECURSO ao Plenário, a ser
interposto no prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis contados da data

da ciência da decisão recorrida.

CAPÍTULO II
DA REFORMA DO REGIMENTO INTERNO
Art. 65º. — O Regimento Interno do CONDEMA somente poderá ser
alterado, reformado ou substituido através de Resolução.
Art. 66º. - O projeto de resolução que vise alterar, reformar ou substituir

o Regimento Interno deverá ser proposto por 2/3 (dois terços) dos
membros do CONDEMA.
lS
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Art. 67º. — Esta Resolução entrará em vigor na data da sua aprovação,

revogando—se as disposições em contrário.

Thiago de Oliveira Barros
Presidente do CONDEMA
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA POSSE DOS MEMBROS
TITULARES E SUPLENTES DO CONSELHO MUNICIPAL DEFESA DO MEIO
AMBIENTE— CONDEMA, PARA APROVAÇÃO DO REGIMENTOINTERNOEPARA
A ELEIÇÃO DO COORDENADOR GERAL, BEM COMO PARA A FORMAÇÃO DA
CAMARA TÉCNICA PERMANENTE, REALIZADA NO SALÃO NOBRE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA RODRIGUES, ESTADO DA BAHIA.

Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis
horas, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues, foi realizada a
primeira reunião de Assembleia Geral do Conselho Municipal em Defesa do Meio
Ambiente — CONDEMA, com a finalidade de dar posse aos seus membros titulares e
suplentes, eleger o Coordenador Geral, aprovar o seu Regimento interno e a formação
da Câmara Técnica Permanente. O senhor Emerson Vinicius de Carvalho Bacelar,
Diretor Municipal de Meio Ambiente, saudou a todos, agradecendo pela presença e
solicitando a estagiária em engenharia ambiental, senhorita Leticia Ferreira West, para
secretariar a reunião o que foi aceito por todos os presentes. Em seguida foi lida a
pauta: a) Posse dos Membros Titulares e Suplentes; b) Eleição do Coordenador Geral
do CONDEMA; 0) Análise a Aprovação do Regimento Interno; d) Formação da
Câmara Técnica Permanente do CONDEMA e e) O que houver. O Sr. Emerson
Bacelar dando andamento aos trabalhos, solicitou para que fosse indicado por
aclamação um nome capaz de assumir as funções de Coordenador Geral, sendo
indicado e aprovado o nome do Cátia de Lima Santos, representante de Secretário
Municipal de Obras e Habitações. Dando continuidade aos trabalhos, Emerson falou
da importância do CONDEMA, órgão superior do Sistema Municipal de Meio
Ambiente, com prerrogativas de caráter consultivo, deliberativo, normativo e recursal.
Após as discussões e interações o texto do Regimento Interno foi aprovado por
unanimidade. A Câmara Técnica Permanente ncou formada com a seguinte
composição: 1) André Luís Gurgel Costa (Técnico em Agropecuária, Gestor em
Defesa Civil, Perito Ambiental, Bombeiro Civil); 2) Débora Ferreira West (Engenheira

Ambiental) e 3) José Alexandre da Silva (Técnico em Agropecuária e Tecnólogo em
Gestão Ambiental). Foram empossados os membros titulares, em conformidade com
as nomeações constantes do Decreto Municipal nº 259/2017. O senhor Emerson
Bacelar, ressaltando mais uma vez a importância do CONDEMA, solicitou que os
conselheiros titulares e suplentes ora empossados participassem ativamente das
açõesinerentes ao meio ambiente, educação ambiental, preservação dos recursos
naturais, enfim estamos tratando de um bem difuso, que, portanto, pertence a todos,
gerando dessa forma não apenas direitos, mas também deveres e obrigações com a
recuperação, manutenção e preservação de todos os recursos naturais. Após a
aprovação de todos, esse ata vai assin'adahpgr mim Leticia Ferreira West e por todos
presente
dema'
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
DECISÃO DE RECURSO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017)

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
CEP: 44.230-000 | Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001-28
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 867/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017
RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S.A (CNPJ/MF nº 17.851.447/0001-77)

DECISÃO
EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
867/2017
–
RECURSO
CONTRA
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
012/2017. IMPROCEDENCIA. REGULARIDADE
DO PROCESSO. ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI
Nº
10.520/02
E
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.

A empresa SUSTENTARE SANEAMENTO S.A fora inabilitada no âmbito do Pregão
Presencial nº 012/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestar
serviços de coleta, transporte, tratamento, descaracterização e destinação final dos resíduos de
serviços de saúde produzidos pelas Unidades de Saúde e Hospital Municipal de Amélia Rodrigues-BA.
Embora a SUSTENTARE tenha nominado o sua peça recursal como recurso contra
decisão de homologação , toda a matéria nele tratada diz respeito à questões relacionadas à sua
inabilitação, o que deveria ter sido cogitado no momento processual próprio para isso, na forma e
nos prazos legalmente estabelecidos.
A Decisão em torno da sua inabilitação fora devidamente fundamentada e
acertadamente publicada na Edição nº 976 do D.O.M de 18/08/2017, pág. 02, e contra este ato a
SUSTENTARE quedou-se inerte deixando transcorrer prazo legal de que dispunha para apresentar o
correspondente recurso contra inabilitação .
Cite-se que a inabilitação, segundo consta dos autos, decorre do não cumprimento
da exigência editalícias expressamente estabelecida no item 5.3.4, letra d do Instrumento
Convocatório e que diz respeito a apresentação de licença ambiental de tratamento de resíduos de
serviços de saúde, exigência esta que não deixa dúvidas tratar-se de requisito indispensável à
garantia do cumprimento das obrigações, perfeitamente exigível como tal na forma do art. 37,
inciso XXI da Carta Federal.
O certame prevê a contratação de empresa para coleta, transporte, tratamento,
descaracterização e destinação final de resíduos de serviços de saúde produzidos pelas unidades de
saúde do Município e seria imprudência, descaso e desatenção para com o interesse público do qual
se reveste o próprio objeto licitado e para com o dever finalístico da Administração se o Ente
Municipal não exigisse licenças ambientais como as que se exigiu - e que a SUSTENTARE não
apresentou – como condição de habilitação eis que se trata de uma condição essencial de que deve
dispor o pretenso executor dos serviços sendo, inclusive, redundante e óbvio que tal exigência
reveste-se de natureza de requisito de habilitação perfeitamente exigível - e assim perfeitamente
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entendido – segundo o que dispõe o art. 37, inciso XXI da Carta Magna (e contra isso não restam
dúvidas e a decisão da Pregoeira enfrentou com propriedade a questão, contra a qual não houve
recurso) .
Consta também dos autos que antes de decidida a questão em torno da inabilitação
da SUSTENTARE o certame fora suspenso oportunizando-se a tal empresa prazo para defender e
apresentar as suas razões de habilitação, o que deixa evidenciado que, apesar de a questão não ter
sido decidida em sessão, garantiu-se os constitucionais princípios da ampla defesa e do
contraditório e se prolatou decisão fundamentada que fora devidamente veiculada em Diário
Oficial, meio pelo qual se procede com as comunicações do certame licitatório, segundo, inclusive,
previsões do próprio Edital, de tal modo que não houve violação a qualquer regra procedimental
legal atinente ao Pregão Presencial de modo que foi restou garantido o devido processo
administrativo. Cite-se ainda que no Diário Oficial também fez-se publicar ato convocatório para
continuidade do certame com designação de nova sessão da qual a SUSTENTARE não se fez
presente.
Com isso, tendo sido [1] decididas as questões em torno de habilitação de licitantes;
[2] oportunizado contraditório e ampla defesa aos interessados; [3] enfrentada as questões
controvertidas de forma fundamentada prolatando-se o respectivo ato decisório com sua
correspondente publicação em Diário; [4] inexistente recurso contra qualquer ato decisório proferido
pelo Pregoeiro no curso do processo e que impusesse a análise da questão decida pela autoridade
superior; [5] publicado ato de convocação para continuidade do certame também por D.O.M da qual
acudiram os interessados para prosseguir-se com os trâmites do art. 4º , XI, XII, XIII, XV e XVI da Lei
nº 10.520/021; [6] inexistente recurso contra proposta do licitante vencedor e demais questões
passíveis de apelo (cuja lei exige prévia manifestação em sessão segundo inciso XVIII e XX do art. 4º
da Lei n] 10.520/02); [7] aferida a exigibilidade da proposta, a adequação dos preços àqueles
praticados no mercado e preenchidos pelo licitante vencedor todos os requisitos de habilitação
estabelecidos em Edital; era medida impositiva a homologação e adjudicação do certame,
sobretudo segundo o que dispõe o inciso XXI do art. 4º da Lei n] 10.520/02.2

1

Art. 4º. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
(...)
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo
os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das
condições fixadas no edital;
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e
Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor;
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as
ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

2

Art. 4º. [...]
(...)
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante
vencedor;

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
20 de novembro de 2017
Ano III • Edição Nº 1031

-26Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
CEP: 44.230-000 | Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001-28
GABINETE DO PREFEITO
Como se vê dos pontos acima listados, não há qualquer indicativo de violação às
Leis nº 10.520/02 e/ou à Lei nº 8.666/93, tampouco à dispositivos e/ou princípios constitucionais
que pudessem amparar o pedido de anulação do certame formulado pela SUSTENTARE no âmbito
do que denominou recurso contra homologação manejado 07 (sete) dias após a publicação da
homologação do certame. Inclusive, neste ponto cabe ressaltar que não existe correlação lógica
entre a causa de pedir recursal e o pedido recursal deduzido: é que o recurso da SUSTENTARE,
embora se apresente nominalmente como um apelo ao ato homologatório traz no seu bojo, na
verdade, como causa recursal, a reanálise de toda a questão relacionada à sua inabilitação e o
enfrentamento da decisão de inabilitação contra a qual perdeu o prazo legal próprio para recorrer.
O que se tem nas razões do recurso contra homologação não é o enfrentamento
de questões fáticas e/ou jurídicas atinentes à homologação do certame – a qual, repita-se, fora
impositiva face a constatação da regularidade do procedimento com as normas instituídas pela Lei
10.520/02 –, mas sim o revolvimento da matéria relacionada à inabilitação da recorrente que já
fora decida após lhe ser oportunizado contraditório e ampla defesa e que transcorreu o respectivo
prazo para recurso sem manifestação do interessado.
Logo, o que se tem agora, quando já homologado o certame, é, data vênia, uma
tentativa de reanálise de matérias para as quais já se operou a preclusão da faculdade processual
correspondente e é o próprio pedido recursal de anulação do certame desde a inabilitação que assim
lhe denuncia: busca-se, como mérito recursal, a anulação da inabilitação e não da homologação
propriamente dita. Cite-se, inclusive, que sequer o tal recurso contra homologação traz
argumentos novos: limita-se, tão somente, a verdadeiro inconformismo injustificado contra a
inabilitação – que decorreu do não atendimento de requisito de habilitação essencial à garantia da
execução contratual – inexistindo qualquer apontamento jurídico em razão da qual não deveria ter
sido procedida a homologação/adjudicação do certame. Não há razões recursais contra o ato de
homologação do certame e não poderia ser diferente já que, como listado supra, todos os atos até
então praticados (que inclui ato decisivo contra o qual a SUSTENTARE não interpôs recurso e sessão
da qual não participou) tornavam impositiva a homologação.
A revisão dos atos decisórios em torno de matérias relativas à
habilitação/inabilitação possuem momento processual próprio e requisitos formais previstos em Lei
que o Recorrente não se atentou e, mesmo assim, analisando toda as razões postas nesse novo
recurso contra homologação – como se até fosse possível rever tal questão nesse momento
processual - não se extrai um só fundamento apto à desconstituir a decisão de inabilitação já
proferida de modo que, de tudo que apresenta o Recorrente não há razões que justifique o
acolhimento do seu pedido de anulação do certame desde a usa inabilitação, devendo ser mantida
em todos os seus termos não só a homologação do certame como também a decisão em torno da
inabilitação da SUSTENTARE.
É cediço, como bem pontuou a decisão que inabilitou a SUSTENTARE, que a análise
das condições de habilitação é necessária e, no mais das vezes, indispensável, pois comprova que o
licitante tanto possui idoneidade quanto capacidade para realizar todas as obrigações impostas pela

http://pmameliarodriguesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
20 de novembro de 2017
Ano III • Edição Nº 1031

-27Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amélia Rodrigues
Av. Justiniano Silva, nº 98, Centro, Amélia Rodrigues/BA.
CEP: 44.230-000 | Tel.: (75) 3242-4600 | CNPJ/MF: 13.607.213/0001-28
GABINETE DO PREFEITO
Administração e, consequentemente, para cumprir integralmente o futuro contrato a ser
celebrado (inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal): a exigência da licença ambiental para os
serviços que foram licitados foi prevista no rol das exigências de habilitação relativas à qualificação
técnica e não poderia ser diferente, sob pena de proceder-se com processo licitatório de objeto de
inquestionável interesse público do qual participariam aventureiros que após todo o trâmite
administrativo correspondente restariam impedidos de realizar o serviço contrato impondo prejuízos
à Administração. Ademais, os serviços em questão não envolve muita discussão: possuir licença
ambiental para resíduos de serviços de saúde é condição sine qua non para cumprir integralmente o
futuro contrato a ser celebrado – a não ser que a Administração e o particular compactuem o
exercício de tais atividades contra as normas sanitárias e ambientais aplicáveis – e, como tal,
reveste-se de natureza de requisito de habilitação na forma do já citado art. 37, inciso XXI da Carta
Magna, a ser aferida no momento de habilitação, inclusive se no rol de tais exigências editalícias
tal licença esteja ventilada, pois além do que já se pontuou, torna imperativa a sua exigência em
atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório prescrito no art. 3º da Lei nº
8.666/93.
Pelo exposto, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e
ao art. 37, inciso XXI da C.F./88; considerando ter sido respeitado os incisos XI, XII, XIII, XV e XVI do
art. 4º da Lei nº 10.520/02 e inexistindo violação a qualquer princípio constitucional e tendo sido a
homologação do certame procedida com observância ao inciso XXI do já mencionado dispositivo
legal da Lei do Pregão, e por tudo que consta dos autos e dos fundamentos dessa decisão,
CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa SUSTENTARE SANEMANETO S/A, mas
no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, confirmando/ratificando, ainda, a decisão publicada na pág.
02 da Edição nº 976 do D.O.M de 18/08/2017, pelos seus próprios fundamentos e por tudo mais
que neste ato decisório se fez constar pelo que também ratifico o ato de homologação do presente
Pregão Presencial.
Proceda a COPEL com a regular tramitação do processo convocando o licitante
vencedor para assinatura do contrato e com a respectiva publicação do correspondente extrato
resumo.
É a presente decisão para que surta os seus imediatos, legais e jurídicos efetivos.
Publique-se, Registre-se, Intime-se.
Amélia Rodrigues/BA, 28 de Setembro de 2017.

PAULO CÉSAR BAHIA FALCÃO
Prefeito Municipal
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