
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE LICITAÇÃO
DESPACHO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07050001/2020

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07050001/2020
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO DE
ACADEMIA DA SAÚDE (BAIRRO BOA VISTA) NO
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN, conforme
especificações e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Básico e demais anexos do aludido instrumento
convocatório, conforme especificações nos Projetos e no Plano
de Trabalho que integram o presente instrumento.
 
CONSIDERANDO que, após análise de maneira minuciosa,
verificou-se que no mencionado instrumento editalício fora
consignado o inteiro teor constante no ITEM 5 – DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01),
alínea “f”; (infra consignado);
 
CONSIDERANDO a não necessidade de juntada por parte das
empresas participantes do aludido certame, quanto a
apresentação do comprovante de Inscrição no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do
respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do
artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução
Normativa IBAMA n° 06, de 15/03/2013, e legislação
correlata, para o exercício de atividade de obras civis,
classificada como potencialmente poluidora ou utilizadora de
recursos ambientais, por entender, neste caso específico, não
ser de suma relevância, devido se tratar de uma
CONSTRUÇÃO DE UM PÓLO DE ACADEMIA DA
SAÚDE (BAIRRO BOA VISTA) NO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN;
 
Informo que, na publicação do Edital em epígrafe, fica
normatizado a exclusão do inteiro constante na alínea “f”,
consignada no item 5 – DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 01), alínea “f”, qual seja:

 
Comprovante de Inscrição no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado
de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da
Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 06,
de 15/03/2013, e legislação correlata, para o exercício de
atividade de obras civis, classificada como potencialmente
poluidora ou utilizadora de recursos ambientais, conforme
Anexo I da mencionada Instrução.
 
Em face disto, não há necessidade por parte dos representantes
legitimados das empresas que venham a participar do referido
certame, apresentar e/ou fazer juntada do comprovante
específico em comento no invólucro nº 001 (Habilitação).
 
“EX POSITIS”, é o que basta consignar!
 
Contudo é insofismável ressaltar, que, as demais
CLÁUSULAS do instrumento editalício serão mantidas e
consideradas inalteradas.
 
Sala da CPL/PMJC/RN, em, 20 de maio de 2020.
 
ERIVANILDO BANDEIRA BEZERRA
Presidente da CPL/PMJC-RN 
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