
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE SÃO SIMÃO, ESTADO DE 

GOIÁS. 

 

 

 

PREGÃO Nº: 050/2022 

PROCESSO Nº: 14456/2022 

 

 

 

 

 

KÁSSIO DE PAULA GOMES, microempreendedor 

individual, inscrita no CNPJ nº 18.865.145/0001-10, inscrição estadual de nº 

10579586-0, com sede na Rua 35, Quadra 09, Lote 19, Jardim Liberdade I, na 

cidade de São Simão, estado de Goiás, neste ato representada por KÁSSIO DE 

PAULA GOMES, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 16518767 e no CPF/MF 

nº 036.436.661-36, com endereço eletrônico denominado 

kassiodepgomes@gmail.com, vem interpor CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

ADMINISTRATIVO, pelas razões e fatos abaixo expostos. 

 

DA TEMPESTIVIDADE 

 

Inicialmente cumpre estabelecer que conforme disposição da Lei 

10.520/2002 em seu artigo 4º, XVIII, o prazo para apresentar as contrarrazões 

recursais são de 3 (três) dias, tendo iniciado o prazo no dia 21 de novembro de 

2022, haja vista a notificação se deu no dia 18 de novembro de 2022 e se 

excluindo os dias não úteis e o dia da notificação para contagem do prazo 

recursal. 

Demonstrado, portanto, a tempestividade recursal da presente 

interposição. 



 

 

DOS FATOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE 

 

Conforme as razões recursais apresentadas pelo recorrente, o 

mesmo traz que a empresa recorrida deve ser desclassificada do procedimento 

licitatório, pois segundos as alegações propostas os produtos ofertados não 

atendem a demanda apresentada no edital e como máxima de justiça deve ser 

revista tal decisão, sob pena de incorrer o município em erro, objetivando que se 

não houver reforma no que tange a classificação haverá por parte da recorrente 

pedido de apuração das arbitrariedades junto aos órgãos de controle estadual. 

É que cumpre relatar. 

 

DO MÉRITO  

 

Inicialmente e de plano já reforça a intenção de meramente ludibriar a 

Comissão Licitatória, trazendo documentos inverídicos e divergentes dos 

apresentados pela empresa KÁSSIO DE PAULA GOMES, senão vejamos o 

arquivo trazido pela empresa MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA: 



 

De inicio é preciso verificar que a data de registro do produto da pesquisa 

feita pelo mesmo é datada em 01/09/2020, data diversa do prospecto 

apresentado pela empresa que se consagrou vencedora, pois ao final do 

prospecto existe a data de sua confecção e suas alterações, datadas 

especificamente no ano de 2021, conforme se extrai do próprio documento e se 

apresentada abaixo: 

 



 

Na própria errata apresentada no edital deste procedimento traz a 

necessidade de ser o prospecto atualizado, conforme se extrai do texto 

publicado: “Todos os equipamentos e seus componentes/periféricos entregues 

a CONTRATANTE devem ser originais de fábrica e novos (sem uso, reforma ou 

recondicionamento) em regime normal de produção, sendo produto novo e 

comercializado normalmente através dos canais de revenda do fabricante, 

comprovado através de catálogos atualizados ou declaração pública atualizada 

da fabricante.” Percebe-se o interesse em somente ludibriar, tumultuar o 

procedimento com base em informações desatualizadas e genéricas, não tendo 

a empresa se prestado a procurar no site oficial a real especificação do produto, 

pois deste modo não traria esse recurso a apreciação, pois o edital é claro e 

como dito pelo próprio recorrente o edital é a lei interna do procedimento, 

percebe-se que o mesmo não se atentou a todos os itens e a sua pesquisa não 

foi ampla de modo a abarcar a veracidade dos elementos. 

 

Além do mais é imperioso reforçar que o prospecto é o do fabricante do 

produto, nele consta que a certificação apresentada é GOLD, podendo ser 

facilmente verificado pela comissão, pois o recorrente trouxe uma pesquisa 

genérica de um produto que abarca modelo geral e não a sua especificidade, 

conforme traz novamente o prospecto, em anexo e a extração da certificação 

apresentada pelo recorrido: 

 

 

POSITIVO/C6300 MINIPRO I3: 

 



 

 

POSITIVO/C6300 MINIPRO I5: 

 

Percebe-se com uma rápida analise dos prospectos que ambos possuem 

certificação EPEAT Gold, tendo somente a empresa recorrente o intuito de 

tumultuar o procedimento licitatório para embaraçar os trâmites legais. 



 

DOS REQUERIMENTOS 

 

Conforme as razões expostas, requer que os argumentos 

apresentados sejam deferidos e ainda que o recurso apresentado pela empresa 

MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA seja julgado improcedente pelos 

motivos expostos acima e que a mesma seja notificada pela tentativa de 

tumultuar o procedimento licitatório. 

 

 

Termos em que pede e aguarda deferimento. 

São Simão, Goiás, 22 de novembro de 2022. 

 

 

 

 
 

__________________________________________________ 
 

KASSIO DE PAULA GOMES 
 

(RECORRIDO) 
 

KÁSSIO DE PAULA GOMES 
 

16.518.767 PC-MG 
 

(REPRESENTANTE LEGAL) 
 


