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Consórcios
ARIS
ATA AUDIÊNCIA PUBLICA 002/2018 - REVISÃO TARIFÁRIA JOINVILLE

Publicação Nº 1824416

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DA REVISÃO DAS TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2018:
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta minutos, no auditório da AMUNESC, conforme
edital de convocação publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM) no dia vinte e quatro de outubro de dois mil e dezoito, foi realizada a audiência pública para apresentação dos estudos de revisão tarifária dos serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Município de Joinville. Previamente a abertura da audiência, alguns participantes insurgiram-se contra a audiência
pública gritando palavras de ordem como “não aceitamos aumento” e “essa audiência vai começar mais não terminará” outras manifestações de cunho político partidário. A lista de presença se encontra anexa à presente Ata. O Diretor-geral Adir Faccio, como presidente da
Audiência Pública, nos termos do regulamento, nomeou o Sr. Luiz Aurélio de Oliveira, Diretor de Administração e Finanças da ARIS, como
secretário. Compuseram a mesa o Sr. Jonas de Medeiros, Secretário Municipal do Meio Ambiente de Joinville, representando o município
e a Sra. Luana Siewert Pretto, Diretora Presidente da Companhia Águas de Joinville. O Sr. Adir Faccio, dando aberta a presente audiência
e cumprimentando a todos os presentes, apresentou os demais servidores da ARIS que estavam presentes na audiência. Foi concedida a
palavra aos representantes do executivo municipal Sr. Jonas e a Sra. Luana representando a Cia. Águas de Joinville que abriram mão do uso
da palavra ficando a disposição para responder os questionamentos na fase de debates, concedendo seus respectivos espaços para a fala
do presidente da audiência. Em seguida o secretário Sr. Luiz Aurélio de Oliveira fez a leitura do edital de convocação e do regulamento da
audiência pública. O presidente da audiência pública, iniciou sua fala apresentando o objetivo da presente audiência. Informou ainda, que
no dia anterior foi realizado na câmara municipal de vereadores na Comissão de Urbanismo, reunião com técnicos da ARIS Sr. Antoninho
Baldissera e o economista Ricardo Pitta, diretores e técnicos da Cia. Águas de Joinville e vereadores, buscando demonstrar as informações
e estudos utilizados para a revisão tarifária da Cia. Águas de Joinville. Ressaltou que a audiência pública tem caráter informativo e que a
mesma é realizada com intuito de dar transparência e expor aos usuários os estudos da revisão tarifária, bem como ouvi-los, sobre o objeto,
assegurando acesso a informações sobre a revisão a ser aplicada, nos termos do § 1º do art. 38 da Lei federal nº 11.445/2007. Disse que
as apresentações serão publicadas no site da ARIS, em cumprimento ao § 2º, do artigo 26 da Lei nº 11.445/07. Salientou, que as perguntas
podem ser feitas por escrito para facilitar o entendimento e manter a ordem nas respostas de acordo com as inscrições feitas pelos participantes, conforme previsto no regulamento publicado e lido. Em ato contínuo, o presidente da audiência buscando esclarecer que os custos
de esgotamento são em parte subsidiados pelos consumidores de água e que está é uma situação injusta para quem não é atendido pelo
serviço de esgotamento sanitário, subsidiar os que são atendidos por esse serviço. Alguns manifestantes voltaram a criticar a fala do presidente da audiência e incitando de forma acintosa os participantes a não aceitarem as considerações e não permitindo a continuação da fala
do presidente. As manifestações foram ainda mais exaltadas dizendo que essa conversa não interessava e que não aceitavam qualquer tipo
de aumento porque já estão cobrando demais e que é mais uma cobrança aos moldes da COSIP implementada em janeiro de 2017. Houve
a manifestação de mais pessoas inclusive a Sra. Rodriane, a qual solicitou aos presentes calma e ordem para que os técnicos pudessem
dar continuidade a apresentação dos dados. Buscando dar continuidade aos trabalhos a palavra foi repassada ao Diretor de Regulação Sr.
Antoninho Baldissera que agradeceu a presença de todos e falou sobre a revisão tarifária expondo suas justificativas. Iniciou a apresentação
através de slides, expondo a relação dos custos referentes as responsabilidades e prioridades, constantes no plano diretor da Cia. Águas de
Joinville. Que a ARIS avaliou dentre os anos de 2005 a 2017, as informações contábeis, econômicas e operacionais da concessionária, os
histogramas de consumo, os custos e investimentos realizados. Que a ARIS já realizou diversas fiscalizações nos sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário. Este novo estudo permitiu a ARIS definir uma nova estrutura tarifária, conforme preconiza o artigo 22,
IV da Lei nº 11.445/07, assegurando a prática de uma tarifa que gere os recursos para a operação e manutenção dos serviços públicos,
bem como necessários para a realização dos investimentos previstos no período compreendido entre os anos 2018 e 2029, objetivando o
cumprimento das metas, recuperando os custos em regime de eficiência. Procedeu a apresentação expondo algumas das planilhas, sendo
interrompido inúmeras vezes por alguns participantes que se intitulavam lideres, dificultando a apresentação com manifestações e gritos
“isso não nos interessa, não queremos aumento”. Com dificuldades foram demonstrados os custos e investimentos até então praticados
pela Cia. Águas de Joinville, bem como o novo valor da tarifa que garantirá parte dos investimentos futuros em esgotamento sanitário, com
a equiparação da tarifa de esgoto com relação a da água, que atualmente está em 80%. Que junto aos investimentos futuros, existem
valores altos para a operação da nova estação de tratamento de esgoto sanitário. A apresentação foi interrompida novamente, inclusive
tomando o microfone das mãos do representante da ARIS, não permitindo o término da apresentação conforme programado. O Presidente
da Audiência Sr. Adir Faccio, tentou conter os ânimos, momento em que também foi interrompido por algumas pessoas presentes que se
intitularam líderes, que retiraram seu microfone e iniciaram um tumulto com palavras de ordem contra o aumento da tarifa. Não permitindo
apresentação dos dados na íntegra. A palavra ficou livre para os participantes, dando início ao tumulto generalizado. Os manifestantes não
permitiram a continuidade da leitura das perguntas inscritas, muito menos permitiram que a agência reguladora respondesse os questionamentos. Alguns manifestantes exigiram a suspensão da audiência pública. 28 (vinte e oito) pessoas encaminharam perguntas por escrito. Os
manifestantes presentes impediram que os servidores da ARIS respondessem, não permitindo a continuidade do evento entoando palavras
que colocavam em dúvidas a independência dos trabalhos técnicos apresentados pelos servidores públicos da ARIS. Diante das condições
desfavoráveis da condução dos trabalhos, o presidente da audiência no uso de suas atribuições suspendeu a audiência ficando sua continuidade a ser marcada para data futura. Os manifestantes recolheram nomes de interessados em constituir um grupo de trabalho com
conhecimento técnico nas áreas contábil e econômica com objetivo de conhecer melhor os estudos desenvolvidos pela ARIS no processo de
revisão tarifária da Cia. e comprometeram-se a enviar por email a relação para agendamento da data. Nada mais sendo declarado, deu-se
por suspensa a presente Audiência Pública para apresentação dos estudos de revisão das tarifas de abastecimento de água e esgotamento
sanitário da Companhia Águas de Joinville, a qual segue assinada pelo Presidente e secretário de mesa.
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Joinville, 14 de novembro de 2018.
Adir Faccio Luiz 			
Aurélio de Oliveira
Presidente da Audiência Pública
Secretário

CIS/AMMVI
ANALISE DA COMISSÃO PERMANENTE - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2018 - CENTRO
OFTALMOLÓGICO VALE EUROPEU LTDA

Publicação Nº 1825243

CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO DE CREDENCIAMENTO N° 04/2018
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 04/2018
OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços médicos (consultas e procedimentos diagnósticos) para
atendimento da demanda da rede básica municipal de saúde dos 14 (quatorze) municípios consorciados ao CISAMVI.
VALOR ESTIMADO: R$ 95.154,00 (Noventa e cinco mil, cento e cinquenta e quatro reais).
FORNECEDOR: CENTRO OFTALMOLÓGICO VALE EUROPEU LTDA, CNPJ nº 07.047.847/0001-70
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 25, caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3.3.3.9.0.00.00.00.00.00 – Aplicações Diretas.
I – DOS FATOS
Diante da necessidade de atendimento da demanda de consultas e procedimentos com finalidade diagnóstica de média e alta complexidade
dos usuários da rede pública dos municípios consorciados, devidamente justificada e pormenorizada no Termo de Referência constante dos
autos, às fls. 4-48; restando comprovada a disponibilidade orçamentária para pagamento das obrigações decorrentes à fl. 49, culminando
na autorização de instauração do processo à fl. 69 e, por fim, restando autorizadas as minutas do Instrumento convocatório e anexos às fls.
71-74; foi publicado Edital de Chamamento Público n° 04/2018.
Recebida a documentação apresentada pela interessada no credenciamento, supramencionada, com fornecedor, visando a prestação de
serviços médicos constantes do Edital mencionado, a Comissão de Licitações do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí
– CISAMVI, designada por intermédio da Resolução n°. 217/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina
em 18/06/2018, passou a análise quanto a possibilidade de contratação através de inexigibilidade de licitação do prestador de serviço retro
identificado.
II – DA FUNDAMENTAÇÃO
A contratação de serviços através de credenciamento trata-se de uma situação oposta à prevista no inciso I do artigo 25 da Lei Federal n°
8.666/93, uma vez que nesta condição apenas uma empresa dispõe do serviço pretendido pela Administração, enquanto no credenciamento a Administração pretende contratar todos aqueles que se habilitarem a prestar os referidos serviços pelo mesmo valor e nas mesmas
condições.
Neste sentido, citado procedimento se enquadra no que preceitua o caput do artigo 25 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações, que rege que as contratações desta natureza não exigem a realização de procedimento licitatório, uma vez que não há competição
entre os participantes, conforme se verifica: “Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição[...]”.
A respeito da inexigibilidade de licitação em decorrência de credenciamento, Joel de Menezes Niebuhr foi bastante preciso (grifo nosso):
[...] a hipótese de credenciamento não foi prevista na Lei n.º 8.666/93. Não há qualquer dispositivo que aborde o assunto, regrando suas
premissas. Impende reafirmar, por oportuno, que a inexigibilidade não depende de autorização legal, tanto que ocorre em todas as situações
de inviabilidade de competição, o que remonta à questão fática. Destarte, a ausência de dispositivos normativos em torno das hipóteses de
credenciamento não obsta lhes reconhecer a existência, bem como a inviabilidade de competição, o que acarreta a inexigibilidade. (NIEBUHR, Joel de Menezes. Dispensa e inexigibilidade de licitação pública. 4. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2015, p.195).
O entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina converge nesse sentido, senão vejamos:
PREJULGADO 680
A regra geral expressa no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, compele à realização de prévia licitação para a contratação de obras,
serviços, compras e alienações, objetivando assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes. Em conformidade com o art.
197 da Constituição Federal, combinado com a Lei Federal nº 8080, de 19.09.90, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita
diariamente ou através de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, ressalvando-se que o art. 199 da Carta Magna estabelece que as
instituições privadas poderão participar, no que se refere à constituição do Sistema Único de Saúde, de forma complementar.
Quando se tratar da execução das ações e serviços de saúde, compreendendo a prestação dos serviços médico-assistenciais, médico-hospitalares e laboratoriais, entre outros, nada impede que o poder público utilize o sistema de credenciamento, que se vincula ao manifesto
interesse da administração em colocar à disposição da comunidade toda a rede de serviços de profissionais da área da saúde, bem como
de pessoas jurídicas que prestam serviços assistenciais, hospitalares ou laboratoriais, mediante condições, incluindo o preço a ser pago,
previamente definidas e amplamente difundidas, as quais os interessados poderão aderir livremente a qualquer tempo.
Caracterizado o interesse de observar todos os profissionais e pessoas jurídicas que satisfaçam os requisitos e que expressamente acatem
as condições do poder público, configurar-se-á a inviabilidade de competição contemplada no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, com as alterações subsequentes, estando plenamente atendidos os princípios previstos pelo art. 3º da Lei de
Licitações. Grifo nosso (Processo: CON-TC0733103/95 – Parecer n° 169/99 – Origem: Prefeitura Municipal de Criciúma – Relator: Auditora
Thereza Apparecida Costa Marques – Data da Sessão: 31/05/1999).
PREJULGADO 2055
1. Serviços médicos ambulatoriais, pequenos procedimentos cirúrgicos, expedição de carteiras de saúde, verificação de exames e demais
procedimentos constantes da Tabela do SUS podem ser compreendidos como serviços complementares de saúde a serem oferecidos à
população, dentro das normas prescritas pela Lei (federal) n. 8.080/90 e pela Portaria n. 3.277/06, do Ministério da Saúde.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

