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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  

 

JULGAMENTO DE RECURSO 
 

PROCESSO Nº 00134.11.07.611.2021 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 

de exumação de corpos, coleta, transporte, incineração/cremação e destino final de ossadas 

humanas nos 07 (sete) cemitérios do município de Camaçari (Gleba H, Gleba C, Parafuso, 

Vila de Abrantes, Arembepe, Monte Gordo e Barra de Pojuca).   
RECORRENTE: RETEC TECNOLOGIA EM RESÍDUOS EIRELI 

 
 

Trata-se de pedido de recurso interposto pela licitante RETEC TECNOLOGIA EM 

RESÍDUOS EIRELI. 

No que se refere a análise do mérito recursal, verifica-se que não assiste razão à 

recorrente, conforme se demonstrará a seguir. 

 

1. Do desacerto da decisão recorrida: 
Em apertada síntese, alega a recorrente que a decisão de sua inabilitação fora 

desacertada, sob o argumento de que a licença ambiental apresentada, expedida em nome e 

CNPJ de sua matriz, assegura o exercício de suas atividades de tratamento de resíduos 

sólidos em sua filial, situada em outra cidade. 

Realizada consulta junto ao INEMA, órgão emissor da referida Licença Ambiental, 

observou-se que, de fato, a licença ambiental apresentada pela RETEC TECNOLOGIA EM 

RESÍDUOS EIRELI, não atende aos requisitos do edital. 

Isto porque, de acordo com as informações prestadas pelo INEMA, A licença 

ambiental expedida para o endereço e CNPJ da matriz (escritório administrativo) situada em 

Salvador, assegurará a realização das atividades na filial (CNPJ distinto) situada na cidade 

de Simões Filho, se o texto da portaria expressamente conter ambos os endereços (matriz e 

filial) e descrever que as atividades licenciadas seriam realizadas no endereço da filial, 

conforme modelo abaixo: 

 
“PORTARIA Nº DE DE DE 2021. O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, com fulcro nas atribuições e 

competências que lhe foram delegadas pela Lei Estadual no 12.212/11 e 

Lei Estadual no 10.431/06, alterada pela Lei Estadual no 12.377/11, 

regulamentada pelo Decreto Estadual no 14.024/12 e, tendo em vista o 

que consta do processo no 2020.001.00XXXX/INEMA/LIC-0XXXX, 
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RESOLVE: Art. 1.o - Conceder LICENÇA DE OPERAÇÃO, válida por 05 

(cinco) anos, à XXXX S.A., inscrita no CNPJ sob no XX.XXX.XXX/0001-

XX, com sede na Rua XXX, s/n, no município de Salvador, para a atividade 

de tratamento de resíduos, na Rodovia BA XXX, s/n, no município de 

Simões Filho.” 

 

Ressalta ainda que “Somente se o texto da portaria da licença ambiental emitida 

por este INEMA, estiver redigido como no exemplo supracitado, somente assim assegurará a 

realização das atividades na filial”. 

Em análise ao texto das portarias que originou a Licença Ambiental em comento, 

resta verificado que não atendem às diretrizes informadas pelo INEMA: 

 

 
 

 
 

Assim, pelos motivos acima exposto, não acolhe-se o pedido de reforma da 
decisão de inabilitação da Recorrente. 

2. Do descumprimento das disposições editalícias pela Recorrida 
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Quanto a alegação de descumprimento das disposições editalícias pela Recorrida, 

também não guardam fundamentos válidos. 

2.1 Da inobservância ao item 11.2.2 do edital 

Totalmente improcedente a alegação da Recorrente. O documento rechaçado, 

trata-se de certidão válida e autêntica conforme prova consulta ao Sistema SEFAZ-BA, onde 

consta o CNPJ da Recorrida para qual a certidão foi emitida. 

Ademais, pela emissão de nova certidão, a título de comparação, verifica tratar-

se de parâmetro do próprio sistema que emite a referida certidão sem constar a razão social. 

 

2.2 Da inobservância ao item 11.2.3 – letra B do edital 

Totalmente improcedente. Compulsando os documentos de Habilitação 

apresentados pela Recorrente, verifica-se na pág. 02 do contrato de prestação de serviços de 

Técnico de Segurança do Trabalho, consta a Cláusula 4ª, que informa vigência do contrato 

por tempo indeterminado, bem como data de sua assinatura em 01/07/2018. 

 

2.3 Da irregularidade na autenticação da certidão de regularidade profissional do 

contador da Recorrida 

De igual modo, improcedente a alegação. A consulta apresentada no corpo do 

recurso não guarda relação com a consulta para autenticidade da referida certidão. Isto 

porque, aquela fora realizada na tela de DECORES – Declaração Comprobatória de 

Percepção de Rendimentos, que não se confunde com a Certidão de Regularidade 

profissional. 

Ademais, conforme comprovante de autenticidade, a autenticação aposta no 

documento apresentado, não invalida sua veracidade ou mesmo a possibilidade de 

verificação pela internet. 

 

Por todo o exposto, julga-se o recurso da recorrente RETEC TECNOLOGIA EM 

RESÍDUOS EIRELI, totalmente improcedente. 

 

Camaçari, 19 de agosto de 2021. 

 
 
Priscila Saraiva 
Assessoria – SESP   


