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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

JULGAMENTO DE RECURSO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

OBJETO:Contratação de empresa especializada no serviço de execução de pavimentação 

asfáltica em CBUQ,contemplando execução de camada de base em solo – brita, execução de 

camada de sub-base, com solopredominantemente arenoso e execução de imprimação com 

emulsão asfáltica para imprimação emestradas vicinais da sede e costa no município de 

Camaçari – BA. 

DATA DE ABERTURA: 10/09/2019 

RECORRENTE: ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 

LTDA. 

DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E CONTRARRAZÕES 

A decisão de inabilitação da empresa Recorrente foi publicada no Portal de Compras em 

14/10/2019. A recorrente apresentou seu recurso em 21/10/2019.  

Na forma do art. 109, I da Lei 8.666/93 o prazo para apresentação de recurso contra 

inabilitação é de 5 dias úteis. Desta forma, tempestivo o recurso apresentado. 

Não foram apresentadas contrarrazões. 

RESUMO DOS FATOS 

A Recorrente foi inabilitada do certame por descumprir uma exigências editalícias: (1) item 

7.1.5.b.3 – não apresentou contrato de prestação de serviços devidamente registrado em 

cartório. Inconformada, interpõe o Recurso Administrativo cuja análise é feita adiante. 

DO PEDIDO RECURSAL 

“(...)requer: (...) seja dado PROVIMENTO ao presente Recurso, para que a decisão do r. 

Presidente da COMPEL seja reconsiderada, a fim de que seja esta RECORRENTE, declarada 

HABILITADA na Concorrência Internacional nº 013/2019, dando prosseguimento aos atos 

ulteriores do presente certame (...)” 



 

 2 

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

DO JULGAMENTO  

Analisaremos a seguir uma a uma as alegações recursais, de forma numerada para fins 

didáticos: 

RAZÃO RECURSAL: (1R)alega que juntamente ao Contrato de Prestação de Serviços 

foram apresentados a declaração de compromisso, assinada pelo Responsável Técnico, bem 

como a Certidão emitida pelo CREA, em que se comprova a Responsabilidade Técnica dos 

Engenheiros, seja na Certidão de Registro e Quitação da pessoa jurídica, quanto na Certidão 

de Registro e Quitação do Engenheiro Civil. Alega que o CREA exige o contrato de prestação 

de serviços para inclusão de engenheiro como Responsável Técnico de empresa de engenharia 

e que o CREA não exige que o contrato particular de prestação de serviços seja registrado em 

cartório 

DECISÃO FUNDAMENTADA: Razão assiste ao Recorrente.  

No entanto, imperioso destacar que a exigência de registro em cartório é fundamental e que o 

fato de o CREA não exigir tal formalidade para cadastrar como responsável técnico engenheiro 

sob sua fiscalização, não guarda qualquer relação com a razão de ser da exigência editalícia. 

O registro de documento particular em cartório de registro de documentos tem o condão de 

comprovar perante terceiros a efetividade e eficácia do vínculo de direito material que se 

estabeleça entre contratante e contratado. O intuito de exigir que assim o seja nos certames 

licitatórios é preservar a Administração Pública de licitantes desqualificados tecnicamente que 

formem relações superficiais com profissionais tecnicamente capazes apenas para participar de 

licitações. 

Todavia, em que pese a exigência expressa do item 7.1.5.b.3, a inabilitação da Recorrente não 

deve prosperar por razões de ordem jurídica. A Lei 13.726/2018, ao tratar da racionalização de 

atos e procedimentos administrativos, em seu art. 3º, §1º veda a exigência pelo Poder Público 

de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento 

válido.  

Desta forma, ao apresentar Certidão de Quitação de Pessoa Jurídica na qual consta como 

responsável técnico junto ao CREA exatamente o profissional apontado para esta função pela 
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ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Recorrente, deve-se entender que alcançada foi a finalidade de comprovar a regularidade da 

relação jurídica de direito material entabulada entre licitante e profissional indicado para 

responsável técnico. 

Não é demais ressaltar o posicionamento desta COMPEL de que apenas a Certidão de Quitação 

faz prova da eficácia da relação jurídica entre ambos, profissional e empresa. Os demais 

documentos particulares emitidos e assinados, tal como o contrato de prestação de serviços, não 

se prestam a suprir a exigência de registro em cartório, haja vista que, assim como este, não têm 

a chancela pública que lhes confere efeitos jurídicos erga omnes. 

Ante o exposto, procede o argumento da Recorrente, ao qual se dá provimento. 

DA DECISÃO 

Face ao exposto, o Presidente em Exercício e a equipe de apoio, fundamentada nos termos do 

edital, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, na melhor doutrina 

e nos dispositivos da Lei 8.666/93, resolve conhecer do recurso interposto pela ALLPHA 

PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., para no mérito: 

1 –DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e 

normas que regem a licitação, DECLARAR HABILITADA ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., modificando-se a decisão proferida no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

2- Atribuir eficácia hierárquica ao presente recurso, submetendo-a a apreciação do Sr. 

Secretário Municipal da Administração para ratificação ou reforma da decisão. 

É o parecer, SMJ. 

Camaçari/BA, 07 de novembro de 2019. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO– COMPEL 

Manoel Alves Carneiro 
 

Presidente em 
Exercício 

Erasmo Antônio 
Rodrigues Santos 

Apoio 

Manoel Luiz Costa 
Rodrigues  

Apoio  

Antônio Sérgio 
Moura de Sousa 

Apoio 

 
 

Marilia Ribeiro  
Nunes 
Apoio 

José Múcio Jarjor 
Montenegro  

Apoio 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

 

Camaçari/BA, 07 de novembro de 2019. 

Senhor Secretário, 

 

Em obediência ao art. 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com redação 

determinada pela Lei Federal n.º 8.883 de 8 de junho de 1994, encaminhamos a V. Sª., o 

julgamento do recurso do CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL., 

interposto pela licitante ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 

LTDA., contra a decisão da Comissão de Licitação.  

 

 No referido instrumento, constam as razões Comissão de Licitação, quanto à opinião de 

DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, DECLARAR HABILITADA ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., modificando-se a decisão proferida no bojo da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

 Aguardando o pronunciamento de V. Sa., subscrevemo-nos atenciosamente, 

 

Comissão  Permanente de Licitação – Compel  

Manoel  Alves  Carneiro 

Presidente em exercicio 

 

 

 

 

Ilmº. Sr. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 

Nesta 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL. 

 

DECISÃO DEFINITIVA - RECURSO ADMINISTRATIVO HIERÁRQUICO INTERPOSTO 

PELA LICITANTE ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 

LTDA. 

 

 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 109, § 4
o
, da Lei n

o
8.666/93, e 

 CONSIDERANDO o posicionamento adotado pela COMPEL no julgamento da 

licitação; 

 CONSIDERANDO as alegações apresentadas no Recurso interposto pela licitante 

ALLPHA PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.;  

 CONSIDERANDO os fatos circunstanciados pela COMPEL; 

RESOLVE 

DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para, em consonância com os princípios e normas 

que regem a licitação, DECLARAR  HABILITADA a empresa ALLPHA 

PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA., modificando-se a decisão 

proferida no bojo da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2019 – COMPEL.. 

Camaçari/BA, 07 de novembro de 2019 

 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 

Secretário da Administração 


