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Saudações! 
 
Delta Soluções em Informática Ltda., pessoa jurídica de direito privado com sede na Avenida 
Lageado nº 1212, Bairro Petrópolis - Porto Alegre/RS, vem respeitosamente apresentar 
impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico nº 30/2022, conforme petição, procuração e contrato 
social anexos. 
 
A impugnação é encaminhada por este meio porque, embora hoje, dia 13/09/2022 seja o terceiro 
dia útil que antecede a abertura das propostas, a data e horário limite para impugnações foi 
cadastrada erroneamente no site como 13/09/2022 às 00h00min, quando deveria ser 
13/09/2022 às 23h59min. 
 
É que a contagem de prazos para impugnações deve observar, salvo melhor juízo, a sistemática 
aplicada pelo TJRS nos autos do Mandado de Segurança nº 70079592614, in verbis: 
 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 
LICITAÇÃO. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. 1. O Município de 
Bento Gonçalves, representado pelo Coordenador de Compras, Licitações e Patrimônio, tornou pública a realização 
do Pregão Presencial n. 110/2018, do tipo menor preço, tendo como objeto a contratação de empresa para 
prestação de serviços terceirizados de horas médicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
designando a sessão pública para o dia 18/10/2018, às 08h30min. 2. O art. 41, § 2º, da Lei de Licitações, 
prevê prazo decadencial para a impugnação dos termos do edital. Na disposição está contido que qualquer licitante 
poderá impugnar o edital, no prazo de até 2 (dois) úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, 
extraindo-se que a expressão “até” significa que o segundo o dia útil anterior ao certame também deverá ser incluído 
no prazo, isto é, a impugnação poderá ser apresentada inclusive no segundo dia útil que antecede a disputa. Na 
contagem do prazo para a impugnação editalícia, deve-se excluir, e não incluir, o dia marcado para o recebimento 
das propostas. Nesse particular, considerando que a licitação ocorreria dia 18/10/2018 (quinta-feira), o primeiro dia 
útil anterior ao certame seria 17/10/2018 (quarta-feira) e o segundo seria o dia 16/10/2018 (terça-feira), no decorrer 
do qual ainda poderiam ser recebidas impugnações ao edital. Precedente do Plenário do Tribunal de Contas da 
União". 
 
Contudo, a exemplo de TODAS as demais licitações cadastradas no referido ambiente (BLL), o prazo vem se 
encerrando no primeiro minuto do terceiro dia útil anterior, ao invés de encerrar-se ao final do dia. Assim, em virtude 
desse erro, torna-se impossível a qualquer interessado o cadastro de impugnações até o terceiro dia útil anterior ao 
de recebimento de propostas. 
 
No caso em apreço, a licitação ocorrerá em 16/09, tendo como primeiro dia útil anterior o dia 15/09, o segundo como 
dia 14/09, e o terceiro como dia 13/09, exatamente hoje. 
 
Com efeito, quando o Decreto 10.024 cita que "Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão, por 
meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública", é usado o advérbio "até", o que denota que até o terceiro dia, a impugnação será tempestiva. 
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Diferente seria se o Decreto usasse o advérbio "antes". Nesse caso, o protocolo precisaria ser efetuado "antes" do 
terceiro dia útil anterior. 
 
O próprio edital impugnado parafraseia o decreto federal: 
 
"20.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações 
poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública, via sistema, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.bll.org.br."    
 
Porém, inobstante a clareza com que o TJRS vem calculando prazos para impugnações em editais de licitação, a 
administração pública vem restringindo-o. Isso impede, no web site de compras públicas www.bllcompras.com, a 
apresentação de licitações ofertadas dentro do prazo de três dias úteis indicado, ou seja, há um ferimento direto ao 
direito constitucional de petição em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
 
E como já antecipado acima, este é um padrão que vem sendo verificado no respectivo web site. Salvo engano, todas 
as licitações eletrônicas da municipalidade em 2022 vem tendo o mesmo erro de cadastro de datas. Na última 
impugnação ofertada pela peticionante nesse mesmo edital, o mesmo erro se verificou. 
 
Um bom parâmetro para entendermos a diferença entre o último minuto de um dia, e o primeiro minuto do dia seguinte, 
é o artigo 3º da Lei Federal nº 11.419/2006: 
 
"Art. 3º Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do 
Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. 
 
Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas 
tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia." 
 
E não se trata de uma questão de interpretação. A aposição do primeiro minuto do último de prazos, como limite 
temporal, impede o exercício de direito líquido e certo. 
 
Repita-se: o limite para apresentação de impugnações vem sendo erroneamente cadastrado tendo como limite o 
primeiro minuto do último dia do prazo, o que o reduz em um dia inteiro, tornando intempestivas petições que não o 
são. 
 
Daí a necessidade de uso desse meio alternativo, já adotado para envio da impugnação anteriormente 
elaborada contra o mesmo edital (Pregão 30, que substituiu o edital 27, revogado por suspeita de 
direcionamento, também substituído pelo 29, também revogado por suspeita de direcionamento). 
 
Atenciosamente,  
 
 
ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JR. 
Delta Soluções em Informática Ltda. 
 
 



 

 

 



 

 



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE
LIBERATO SALZANO/RS

Referente Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2022

DELTA  SOLUÇÕES  EM  INFORMÁTICA

LTDA.,  pessoa jurídica de direito privado com sede na

Avenida Lageado nº 1212, sl. 1001, Bairro Petrópolis –

Porto  Alegre/RS,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº

03.703.992/0001-01,  neste  ato  representada  por  seu

procurador,  ao  final  assinado,  vem  respeitosamente

ofertar, nos termos do artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/1993,

decretos  aplicáveis  e  normas  editalícias  correlatas,

IMPUGNAÇÃO aos termos do referido edital, o

que faz consoante as razões de fato e de direito adiante

expostas:



I. INCORREÇÕES DO TEXTO EDITALÍCIO.

A licitação, como se sabe, é um procedimento administrativo em que diversos

atos são praticados com o escopo final de selecionar uma proposta que, conforme critérios objetivos

previamente  definidos  no  instrumento  convocatório,  possibilite  a  posterior  celebração  de  um

contrato com o proponente melhor situado no julgamento final, em decorrência de haver ofertado as

melhores e mais vantajosas condições ao ente interessado.

Não raro, porém, a complexidade e prolixidade do edital  fazem com que o

gestor a administração pública peque em seu mister constitucional de garantir a contratação mais

vantajosa possível, sendo está justamente a hipótese em apreço!

Em face disso, pedimos vênia para expormos os pontos que excepcionalmente

resistiram ao crivo da análise dessa administração. 

E,  para  um  melhor  entendimento  de  nossos  argumentos,  perpassaremos

pontualmente os itens que, sob a ótica da Impugnante, eivam o edital de ilegalidades que caso não

extirpadas comprometerão toda a licitude do procedimento, se acaso forem mantidas:

II. DOS ITENS IMPUGNADOS.

a) Do desperdício de dinheiro público.

O edital  contempla,  de  modo estranho,  o  pagamento recorrente  de  serviços  que  a
prefeitura não fará uso.

Tais  serviços,  na  sistemática  do  edital,  serão  faturados,  liquidados  e  pagos  pela
administração pública, sem que tenham sido prestados.

Isso configura improbidade administrativa:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas
no art. 1º desta Lei, e notadamente: 

(…)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;”



Ora, o que acontece, na prática, quando uma empresa é contratada para prestar serviço
de armazenamento de 400GB, mas na prática presta serviços de armazenamento de 20GB?

Ora, ela fatura de acordo com 400GB, mas na prática seus custos são vinculados a
20GB.

Ou seja, recebe por serviços que não prestou.

Em suma, locupleta-se ilicitamente.

Com efeito, observe-se os elementos que serão contratados, para uso de Datacenter:



A prefeitura pagará, durante quarenta e oito meses, armazenamento de quatrocentos
gigabytes para o “banco de dados”.

Ocorre, porém, que os bancos de dados a serem hospedados não possuem tamanho
superior a vinte gigabytes. Ousamos dizer que os bancos de dados não tem sequer dez gigabytes de
dados.

Ora, um gigabyte de dados significa armazenamento de 8.589.934.592 caracteres.

Dez gigabytes são 85.899.345.920 caracteres.

E vinte gigabytes são mais de cento e setenta BILHÕES de caracteres.

Assim,  o  absurdo  número  de  quatrocentos  gigabytes  representaria  CINCO
TRILHÕES DE CARACTERES, o que representa um armazenamento impensável.

Logo, a prefeitura está contratando serviços que NUNCA utilizará.

Ou seja, está rasgando dinheiro, PERMITINDO locupletamento ilícito de terceiro.

Se  um  serviço  será  contratado,  e  o  seu  uso  será  IMPOSSÍVEL,  então  há
malbaratamento de recursos.

Denunciaremos  o  ato  de  improbidade,  cujo  dolo  in  casu  deriva  do  fato  de  que
simplesmente  os  agentes  públicos  responsáveis  têm  convicção  e  plena  ciência  do  pagamento  por
serviços que não serão utilizados.

De  que  adiantaria  a  senhora  prefeita  construir  uma  escola  em  Júpiter?  Como  as
crianças chegariam lá? Soa absurdo, não? Mas também é absurda a contratação de um armazenamento
de 200GB somente para os bancos de dados.

Aliás, é bom que se diga: esse espaço absurdo será destinado apenas para o banco de
dados oficial.

Para backups, FORAM PREVISTOS ABSURDOS 1.200 GIGABYTES!

E para “imagens”, outros duzentos gigabytes de caracteres.

Então fica evidente – sem entrarmos no mérito da superestimativa destes outros
números – que os quatrocentos gigabytes de armazenamento de dados representa uma forma de
se pagar por serviços que nunca serão prestados.

Portanto, também resta evidente que ninguém da prefeitura validou esses números.
Foram meramente copiados de um edital, que foi copiado de outro, que foi copiado de outro…

Repita-se: não serão utilizados nem sequer dez gigabytes de armazenamento de dados
no datacenter. E mesmo que fossem utilizados vinte gigabytes, para armazenar um total de cem bilhões
de caracteres, esse número nem chegaria perto dos trilhões de caracteres de armazenamento contratados.



Não se pode rasgar dinheiro público. É absurda a contratação de armazenamento de
dados que não será utilizado. A prefeitura talvez nem saiba o tamanho de seus bancos de dados atuais.
Nós sabemos, e vamos informar ao Ministério Público.

E nem se diga que a estimativa contempla eventual aumento durante o contrato, pois a
prefeitura foi além, e já previu, conforme print acima, a contratação de capacidades “adicionais”.

Isso é absurdo.

Não se pode gastar dinheiro público em serviço que não será prestado.

Como será feita a liquidação da despesa? O contador receberá uma informação de que
o banco  de dados tem o tamanho de 10GB, e pagará o armazenamento de 400GB, todos os meses?

Não podemos aceitar isso. A prefeitura não deve aceitar isso.

Quem quer que tenha validado os números do armazenamento, não sabe do que está
tratando.

Assim,  requer-se  a  anulação do certame,  desde  a  fase  de  obtenção de  cotação de
propostas, pela ilegalidade verificada, e pela contratação de serviços que serão pagos, mas não serão
usufruídos pela prefeitura.

b) Da ausência de informações quanto ao datacenter.

Se por um lado foram superestimados os volumes de armazenamento, e que nunca
serão utilizados, embora devam ser pagos, outras informações importantes não constaram do edital, e
impedem a elaboração da proposta.

Vejamos novamente o mesmo print do edital, acima incluído:



Da  sua  análise,  percebe-se  que  não  foram  indicados  o  tamanho  do  link  a  ser
disponibilizado, a quantidade de memória RAM e a quantidade de processadores?

Isso é relevante?

Com certeza.

Quanto ao tamanho do link, a própria prefeitura cita que a demora no processamento
do sistema obrigatória:



“3.6.4.  O sistema deverá ser  condizente com a atual  disponibilidade de link contratada pela
administração. Caso após implantado, o sistema não opere satisfatoriamente com o volume de
dados e operações atuais em uso, o fornecedor deverá indenizar a administração pública pelos
custos  de  aumento  de  link  necessário  para  que  sua  solução  opere  sem  que  atendentes  e
contribuintes tenham que esperar longos períodos para realização das atividades e prestação de
serviços administrativos e  de atendimento,  ou arcar com a rescisão contratual e  penalidades
previstas no Edital.”

Ou seja,  sem sabermos  o  tamanho  do  link  do  Datacenter,  será  impossível  que  a
prefeitura exerça esse direito, previsto no item 3.6.4.

Ademais, o item 4.6.10.2 do termo de referência prevê que “O aumento de reserva de
link de internet deverá ser realizado por MB adicional, além da quantidade já disponibilizada conforme
necessidade do sistema/programas”.

Assim, como a prefeitura pagaria pelo “aumento da reserva de link”, se o edital não
cita qual o link a ser inicialmente disponibilizado?

Como  poderíamos  definir  os  custos  de  datacenter,  se  não  há  indicação  do  link
inicialmente previsto? Ora,  o  tamanho do link dedicado influencia na performance.  Se a  prefeitura
deseja um link de 20MB dedicado, é possível assegurar-se uma boa velocidade.

Porém, um link de 100MB dedicado asseguraria uma ótima velocidade.

Mas e o que seria bom? E o que seria ótimo?

Não podemos ficar à mercê desse tipo de subjetividade.

O edital precisa indicar o link inicialmente previsto para uso dedicado no Datacenter.
Esse custo é relevante. Se não fosse relevante, não haveria no item 4.6.10.2 previsão de pagamentos
adicionais por MB disponibilizado.

Da  mesma  forma,  o  edital  precisa  indicar  a  quantidade  de  memória  RAM
disponibilizada, pois a memória RAM é a memória principal do computador:

“A memória RAM é responsável pelo armazenamento de informações necessárias para a
execução de aplicativos em uso e para o funcionamento do próprio sistema operacional.
Essa  peça,  inclusive,  facilita  o  trabalho  do  processador  que  pode  acessar  os  dados
essenciais mais rapidamente.

A  partir  disso,  podemos  classificar  a  memória  RAM  como  um  espaço  temporário  de
trabalho já que, após a conclusão de uma tarefa, os arquivos são transferidos para o HD ou
SSD, que são essencialmente mais lentos e possuem aplicações a longo prazo no sistema. O
armazenamento feito pelo hardware, aliás, ocorre de acordo com a atividade do usuário,
isto é, de modo não-sequencial — daí vem o nome ‘memória de acesso aleatório’.

Em termos práticos, a memória RAM determina quantos aplicativos o usuário pode acessar
simultaneamente, bem como a velocidade de carregamento de páginas e arquivos. Assim,



quanto  mais  espaço o  dispositivo  possui,  mais  fluida  será  a  execução  de  programas.”
(https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-memoria-ram/,  acessado  em  13/09/2022  às
09h22min).

E por fim, a quantidade de CPU’s também é importantíssima.

Aliás,  talvez  a  quantidade  de  CPU’s  seja  o  item  que  mais  poderia  encarecer  a
contratação.

Porquê? 

Simples.

Se tivermos apenas uma CPU, de que adiantaria termos um armazenamento enorme,
termos uma memória RAM enorme, se a falha de CPU interromperia a execução do sistema?

CPU, em termos técnicos, não é o “computador”.

CPU, ou ULA, seria:

“CPU (Central Processing Unit) -  A unidade central de processamento ou CPU (Central
Processing  Unit),  também  conhecido  como  processador,  é  a  parte  de  um  sistema
computacional, que realiza as instruções de um programa de computador, para executar a
aritmética básica, lógica, e a entrada e saída de dados.  A CPU tem papel parecido ao
cérebro  no  computador. O  termo vem sendo  usado  desde  o  início  de  1960.  A  forma,
desenho e implementação mudaram drasticamente desde os primeiros exemplos, porém o
seu  funcionamento  fundamental  permanece  o  mesmo”
(https://www.canalti.com.br/sistemas-operacionais/como-funciona-um-processador-cpu-uc-
ula-registradores/, acessado em 13/09/2022 às 09h29min).

Logo, o número de “cérebros” do Datacenter obviamente impacta drasticamente no
processamento.

Portanto, sem essa informação, estamos impossibilitados de definir os custos iniciais
do Datacenter, e isso prejudica a nossa proposta.

Imagine-se, por exemplo, se há um único processador gerando todos os bancos de
dados, todos os sistemas,  backups,  armazenamento de imagens e documentos etc. O processamento
ficaria prejudicado.

Agora,  se  houvesse  três  processadores  distintos,  não  seria  mais  veloz  o
processamento? Então é óbvio que o processamento depende da quantidade de processadores. Referida
informação, portanto, é indispensável para a composição de custos da proposta.

O edital confessa isso:

“4.6.10.1 Consideram-se recursos passiveis de aumento gradativo conforme demanda: links
de internet, espaço em disco total (banco de dados, demais servidores e contingência para

https://www.canalti.com.br/sistemas-operacionais/como-funciona-um-processador-cpu-uc-ula-registradores/
https://www.canalti.com.br/sistemas-operacionais/como-funciona-um-processador-cpu-uc-ula-registradores/
https://canaltech.com.br/hardware/o-que-e-memoria-ram/


manutenções),  quantidade  de  memória  RAM  por  servidor,  quantidade  de  vCPUs  por
servidor;”

Ora,  se  a  quantidade  de  CPU’s  aceita  “aumento  gradativo”,  o  edital  precisa  fixar  a
quantidade inicial!

Sem quantidade inicial, como se definiria o “aumento gradativo”?

Portanto, essa informação é imprescindível para a elaboração de proposta.

Sem tal informação, participaremos do certame, e colocaremos um valor irrisório no item
Datacenter, pois não saberemos o que de fato o compõe, e depois de assinado o contrato, se formos
vencedores, negociaremos o preço.

Porque não seremos ignóbeis de “chutar” uma estrutura mínima, para onerar nossa proposta.
Se o edital não se dignou em definir os quantitativos mínimos, não seremos nós que o faremos, sem
nenhuma base para tanto.

c) Favorecimento de empresa.

Ao  não  definir  quantidades  mínimas  de  memória  RAM,  quantitativos  de  CPU’s  e  de
tamanho de link de internet, são favorecidas soluções baseadas em máquinas virtuais estáticas.

São soluções retrógradas, ultrapassadas, do ponto de vista de tecnologia cloud.

A administração pública insistiu, em três versões do edital, em condições que restringiam a
competitividade do certame, e ainda continua favorecendo empresa, que em TODOS os seus contratos
no Estado do Rio Grande do Sul tem a prerrogativa de cobrar por “adicionais” absurdos.

E por qual motivo seriam absurdos?

Ora, em primeiro lugar, a prefeitura vai pagar, conforme item 4.6.10.1, por “contingências
de manutenções”. Então se a empresa vencedora montar uma máquina virtual com discos rígidos com
dez anos de uso, pentes de memória com dez anos de uso, por exemplo, se houver uma necessidade de
“contingência de manutenção”, a prefeitura vai pagar por essa manutenção.

Coisa mais absurda de se prever em um edital.

É  como  se,  em  uma  licitação  de  locação  de  veículos,  a  empresa  locadora  pudesse
disponibilizar  desde  um  carro  com  trinta  anos  de  uso  (um  chevette  hatch)  até  um  carro  “zero
quilômetro”,  e  a  prefeitura  fosse  obrigada  a  pagar  por  “contingência  de  manutenção”,
independentemente do ano de fabricação do carro.

Coisa mais absurda.

Estávamos aqui revisitando a gravação de áudio da sessão pública do Pregão Presencial nº
29/2022, e o Senhor Secretário de Administração afirmou ter conhecimentos técnicos para avaliar o
edital.



E estávamos também revisitando uma das respostas outorgadas por essa entidade a um dos
muitos  pedidos  de  informação que  protocolamos,  e  esse  mesmo agente  público  foi  indicado como
responsável técnico pelo termo de referência.

Porém, não queremos acreditar que ele tenha validado essa regra.

Quer dizer então que, se a máquina virtual do Datacenter for montada com equipamentos
que contem com dez  anos de  uso  (já  que o edital  silencia  sobre isso),  a  prefeitura  vai  pagar  pela
contingência de manutenção?

Coisa esdrúxula de se validar…

Em face disso, requer-se que o edital seja reescrito, de modo que, se a empresa contratada
fornecer equipamentos com anos e anos de uso, a prefeitura não seja obrigada a pagar por “contingência
de manutenção”.

Do contrário, qualquer empresa poderia montar um computador com peças usadas e chamar
de “datacenter”, e obrigar a prefeitura a pagar, todo mês, verba de “contingência de manutenção”.

Esse  edital,  afinal,  é  para  proteger  o  interesse  público,  ou  para  proteger  interesse  de
determinada empresa?

Não  vamos  desistir.  Estamos  montando  um  dossiê  que  prova  como,  sistematicamente,
interesses privados vem sendo protegidos, ao invés do interesse público.

Querem um outro exemplo de “proteção” de interesse privado, com sacanagem clara ao
interesse público?

O edital fala em CPU.

Ora, pelo conceito técnico, uma  CPU -  Central Processing Unit pode ser constituída por
tecnologias obsoletas, e pode ser constituída por tecnologias de ponta.

Por  exemplo no web site  https://www.terabyteshop.com.br/hardware/processadores temos
processadores (CPU) cujo preço varia de R$ 69,00 até mais de R$ 4 mil.

Isso nos leva à seguinte indagação: quantos processadores de R$ 69,90 são necessários para
assegurar performance ao Datacenter?

E quantos processadores de R$ 4 mil são necessários.

Se a empresa contratada fornece CPU obsoleta, logo, logo pedirá acréscimo nas cobranças.

Se oferece um processador potente, talvez não seja preciso, durante a vigência do contrato,
um upgrade.

Mas o edital se preocupa com a qualidade inicial da CPU?

Óbvio que não.



No termo de  referência,  qualquer  coisa serve,  permitindo que  sejam adotadas  estruturas
obsoletas de CPU, para que depois sejam permitidas cobranças adicionais. 

É aquela velha história… É para a prefeitura mesmo, né? No edital em comento, os gestores
pouco  se  importam  com  a  qualidade  inicial  da  CPU  do  Datacenter,  porque  ISSO  SOMENTE
FAVORECE A EMPRESA CONTRATADA.

E  não  é  demais  lembrar  que  todas  essas  condições  estavam  já  presentes  nas  versões
anteriores do edital, denunciadas por favorecerem a empresa IPM Sistemas Ltda.

Esse subscritor DUVIDA, mas DUVIDA mesmo que o responsável técnico chegue em uma
loja para comprar um computador para si, ou para seu filho, e em resposta à pergunta do vendedor sobre
a tecnologia da CPU, ele responda: bota qualquer coisa esdrúxula e obsoleta aí. Depois eu pago por
upgrades ou por “contingência de manutenção”.

Mas então, porque submeter a prefeitura a isso?

Por qual motivo o edital não pede que o CPU cujo fornecimento pode ser onerado tenha uma
qualidade mínima de processamento, pautada em critérios objetivos?

Qual seria o interesse público envolvido? Não se pode permitir que, no segundo ou terceiro
ano do contrato, que terá de início sua vigência já fixada em 48 meses, sofra onerações sem que se possa
aferir se um parâmetro mínimo qualitativo e quantitativo seja observado.

O edital precisa ser anulado.

Entendemos que a prefeitura tenha a intenção de modernizar a atual estrutura.

Entendemos que “modelos” de editais tenham sido aproveitados.

Porém, isso não pode sacrificar o interesse público, nem levar a absurdos injustificáveis.

Nunca  submetemos  nossos  clientes  a  esses  absurdos  técnicos  que  favorecerem
exclusivamente o interesse privado, de modo ilegal, injusto e inadmissível.

Nossa estrutura cloud não exige “cobranças adicionais”. É automaticamente dimensionada
para atendimento de necessidades: https://aws.amazon.com/pt/solutions/case-studies/betha/ .

Não nos alongaremos. 

Basta dizer que o líder mundial em provimento de tecnologia cloud elogia nosso empenho,
nossa estrutura e nossos valores.

O que denunciaremos, se preciso for, é que não faz sentido um edital de licitação prever
hospedagem e datacenter, permitir tecnologias obsoletas no CPU (já que nenhum requisito mínimo é
solicitado), e depois permitir que sejam procedidas cobranças adicionais.



Isso é uma clara inversão de valores: que se dane o interesse público. Vamos aqui ajudar o
setor privado a praticar estelionatos.

Isso não pode vingar.

O edital precisa ser anulado. Já houve diversas correções que, ao fim e ao cabo, derivaram
de condições restritivas, direcionamento editalício, favorecimento de proponentes.

Agora novamente observamos novas questões que favorecem interesses escusos.

Não  há  como  sustentar  que  a  contratação  de  datacenter  sem indicação  dos  parâmetros
debatidos acima será justa, e atenderá ao interesse público.

Teríamos que apresentar cinco propostas alternativas, ou então, apresentar valor zerado para
o  item  “datacenter”,  para  depois  negociar  um  valor  adequado  à  qualidade  e  quantidade  mínimas
exigidas, e não queremos isso.

Não temos parâmetro quantitativo para o preço do item link de internet.

Não temos parâmetro quantitativo para o preço do CPU.

Não temos parâmetro quantitativo para o preço do item memória RAM.

Não temos parâmetro QUALITATIVO para o item CPU, e isso prejudica demasiadamente o
erário, que fica sujeito a receber tecnologias obsoletas e pagar por upgrades durante o contrato.

Não temos parâmetro QUALITATIVO para o item CPU, e isso sujeita o erário inclusive a
pagar por contingências de manutenção.

Há uma série de outras questões que favorecem o interesse privado. Mas só as suscitaremos
se isso for necessário, em outras instâncias. 

Já  comprovamos  aqui  que  o  edital  prejudica  o  interesse  público,  e  impede a  adequada
cotação de preços por empresas sérias e honestas.

Queremos ofertar proposta justa, e que, acima de tudo, seja justa para o erário. Essa também
deve ser a preocupação da entidade, acima de tudo.

II - PEDIDOS.

Diante  do  exposto,  requeremos  seja  anulado  o  edital  publicado,  desde  seu  nascedouro,
incluindo o respectivo termo de referência, por favorecer interesses privados, em detrimento do interesse
público.

Subsidiariamente,  requeremos  a  suspensão  do  certame,  a  correção  de  critérios  de
precificação e sua republicação, incluindo a apresentação de critérios que permitam a precificação de
itens não indicada no edital,  e a precificação inicial  de itens como o CPU, cuja tecnologia mínima
precisa ser descrita.



Eis os precisos termos em que se pede deferimento.

Porto Alegre/RS, em 13 de setembro de 2022.

ERNESTO MUNIZ DE SOUZA JR.
OAB/SC 24.757
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43204402579 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

1

1

051

2003

PORTO ALEGRE

28 Outubro 2019

Nº FCN/REMP

RSN1996074658

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5176057 em 30/10/2019 da Empresa DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA., Nire 43204402579 e protocolo
194330991 - 28/10/2019. Autenticação: ED635220268844E5D9D89F8F1C534906C27AD97. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/433.099-1 e o código de segurança aJj8
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

19/433.099-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN1996074658

Data

28/10/2019

701.246.719-34 JORGE LUIZ ALANO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

19/433.099-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSN1996074658

Data

28/10/2019

701.246.719-34 JORGE LUIZ ALANO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 193.107.810-68 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA., de
nire 4320440257-9 e protocolado sob o número 19/433.099-1 em 28/10/2019, encontra-se registrado na
Junta Comercial sob o número 5176057, em 30/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador
Lucinara Ferreira Goulart. 
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves.
Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos
(http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

701.246.719-34 JORGE LUIZ ALANO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

701.246.719-34 JORGE LUIZ ALANO

Porto Alegre. Quarta-feira, 30 de Outubro de 2019

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5176057 em 30/10/2019 da Empresa DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA., Nire 43204402579 e protocolo
194330991 - 28/10/2019. Autenticação: ED635220268844E5D9D89F8F1C534906C27AD97. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 19/433.099-1 e o código de segurança aJj8
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 8/9



Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

LUCINARA FERREIRA GOULART692.791.870-15

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68
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