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RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ilustríssima Senhora 
VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENT
ADMINISTRACAO REGIONAL DA BAHIA
 

 
Trata-se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente pela licitante 
BATISTA-ME, CNPJ 03.307.395/0001
município de Itapipoca-CE, CEP 
e o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal
  

 

 

 

A decisão de classificação
Art. 5º do DECRETO Nº 6.204 DE 05.09.2007
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, 
serviços e obras, no âmbito da administração pública federal
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RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO

VERONICA SODRE RAMOS DO NASCIMENTO, pregoeira da Comissão Permanente de Licitação 
ADMINISTRACAO REGIONAL DA BAHIA  

EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2019 

se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente pela licitante 
03.307.395/0001-68, situada na Rua Eubia Barroso, 2861, sala 301, CENTRO do 

CE, CEP 62.500-001 com amparo legal no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 
e o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e vasta jurisprudência do TCU sobre o assunto

“Para encontrar a Justiça, é preciso ser-lhe fiel.
divindades, ela só se manifesta àqueles que nela crêem. Piero 
Calamandrei” 

DA EXPOSIÇÃO DE MO

classificação como Vencedora do certame da INTERACT SOLUTIONS LTD
DECRETO Nº 6.204 DE 05.09.2007, que regulamenta o tratamento favorecido, difere

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, 
serviços e obras, no âmbito da administração pública federal. 

Art. 5º Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como 
critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte.
 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao m
 
§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no 
§ 1º será de até cinco por cento superior ao menor preço.
 
§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor 
oferta válida não tiver sido apresentada por mic
empresa de pequeno porte. . 
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RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

da Comissão Permanente de Licitação do SENAR 

se de Recurso Administrativo interposto tempestivamente pela licitante ANA CLAUDIA GOMES 
situada na Rua Eubia Barroso, 2861, sala 301, CENTRO do 

no art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993 
sobre o assunto.  

lhe fiel.Como todas as 
divindades, ela só se manifesta àqueles que nela crêem. Piero 

DA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

INTERACT SOLUTIONS LTDA viola o 
egulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 

simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, 

Art. 5º Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada, como 
e, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

se por empate aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até dez por cento superiores ao menor preço.  

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no 
ao menor preço.  

§ 3º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor 
oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou 
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Considerando que:  

 Até o presente momento, 
que a empresa ANA CLAUDIA GOME
comissão à esse respeito.

  O menor lance da empresa 
arrematante foi de R$ 37.998,72

 A empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 
DECRETO Nº 6.204 DE 05.09.2007

 A empresa INTERACT SOLUTIONS LTD
pequeno porte. 

 A proposta da empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA 
2,55% abaixo do melhor classificado
 

SOLICITAMOS 

O cumprimento do Art. 5º
GOMES BATISTA-ME, legalmente vencedora do certame, seja classificada como arrematante 
procedimentos seguintes sejam respeitados

Requer que as presentes
nos termos do §4º do artigo 109 da Lei nº 8666/93, seja remetido à autoridade superior para análise e 
julgamento. Nestes termos, Pede deferimento.

Informamos, outrossim, que na hipóte
INTERACT SOLUTIONS LTDA
perante o poder judiciário, sem prejuízo de representação junto ao tribunal de contas da união.
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Até o presente momento, o historio do certame está como ARREMATANTE: 
que a empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA –ME não foi comunicada sobre 

.  

empresa ANA CLAUDIA GOMES BATISTA – ME foi de R$ 38.992,0
37.998,72 pela empresa INTERACT SOLUTIONS LTD

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA – ME Roga de todos os direitos concedid
DECRETO Nº 6.204 DE 05.09.2007 

INTERACT SOLUTIONS LTDA não se configura como Micro empresa ou 

ANA CLAUDIA GOMES BATISTA – ME ficou no limite do empate técnico 
melhor classificado. 

Art. 5º do DECRETO Nº 6.204 DE 05.09.2007 e que a
legalmente vencedora do certame, seja classificada como arrematante 

procedimentos seguintes sejam respeitados.  

Requer que as presentes razões recursais sejam recebidas e providas e, não havendo deferimento, 
nos termos do §4º do artigo 109 da Lei nº 8666/93, seja remetido à autoridade superior para análise e 
julgamento. Nestes termos, Pede deferimento. 

, outrossim, que na hipótese, de não modificada a decisão de 
A pelos motivos e fatos expostos, tal decisão certamente não prosperará 

perante o poder judiciário, sem prejuízo de representação junto ao tribunal de contas da união.
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DO PEDIDO 

ARREMATANTE: INTERACT SOLUTIONS e 
não foi comunicada sobre qualquer decisão da 

 
R$ 38.992,00 e o lance 

INTERACT SOLUTIONS LTDA.  
os direitos concedidos pelo 

Micro empresa ou empresa de 

no limite do empate técnico em 

que a empresa ANA CLÁUDIA 
legalmente vencedora do certame, seja classificada como arrematante para que os 

razões recursais sejam recebidas e providas e, não havendo deferimento, 
nos termos do §4º do artigo 109 da Lei nº 8666/93, seja remetido à autoridade superior para análise e 

decisão de classificação da empresa 
, tal decisão certamente não prosperará 

perante o poder judiciário, sem prejuízo de representação junto ao tribunal de contas da união. 
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Atenciosamente, 

Ana Claudia Gomes Batista Rodrigues 
CPF: 506.503.537-82 
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