
 

 

 

 
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL – CIGA, 

 

REF.: EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1826/2020 
TIPO: REGISTRO DE PREÇOS 
 

OPTIDATA LTDA, devidamente qualificada nos autos do certame em epígrafe, vem tempestiva 
e mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes 
do Item 16. do Edital em epígrafe; no artigo 43, inciso V, artigo 45, e artigo 109, inciso I, alínea 
“b”, todos da Lei nº. 8.666/93; nos incisos X, XI, e XV e XVI do artigo 4º da Lei nº. 10.520/02; 
e, ainda, no artigo 44 do Decreto nº. 10.024/19, interpor 
 
 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Em face da decisão que consagrou o licitante GMAES TELECOM LTDA arrematante dos lotes 
2, 3 e 6 do Termo de Referência do Edital em epígrafe, valendo-se a doravante Recorrente 
das suficientes razões de fato e de direito delineadas a seguir. 
 

DA POSSIBILIDADE DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA 

De proêmio, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93, o ilustre 

Pregoeiro tem 05 (cinco) dias para reconsiderar a decisão vergastada. Se assim não o fizer, 

deve encaminhar o presente Recurso Administrativo à Autoridade Superior competente para 

conhecê-lo e, certamente, dar-lhe provimento. 

 

DO MÉRITO PRINCIPAL  

Em apertada síntese, trata-se de procedimento licitatório instaurado pelo Consórcio de 
Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, na modalidade “Pregão”, forma “Eletrônica”, 
tipo/critério de julgamento “Menor Preço por lote”, tendo como objeto Formação de registro 
de preços, com prazo máximo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresas 
especializadas em serviços dedicados para locação de servidores de rede virtualizados e 
armazenamento de dados, além de fornecimento on demand de recursos para criação de 
máquinas virtuais customizadas, possuindo infraestrutura própria (Cloud e Servidores), com 
alta disponibilidade dos dados e integridade das informações, sendo a duração contratual 
limitada a 48 meses (art. 57, inc. IV, Lei 8666/93) e conforme especificações constantes do 
Anexo I (Termo de Referência) e as condições estabelecidas, que fazem parte integrante deste 
Edital, para todos os fins e efeitos.  
 



 

 

 
Eis que Vossa Senhoria, ilustre Pregoeiro, está em vias de proceder para com a consagração 

do licitante GMAES TELECOM LTDA, doravante Recorrido, como adjudicatário nos lotes 2, 3 e 

6 do Termo de Referência.  

Pois bem, Ilustre Pregoeiro, eventual decisão nesse sentido não merece prosperar, vez que o 
Recorrido não logrou êxito para o cabal cumprimento das condições de participação 
constantes no referido edital, uma vez que o número do CNPJ desta não contempla a 
atividade econômica de “Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 
serviços de hospedagem na internet”, isto é, essa licença não está prevista nos códigos de 
atividades econômicas principal e secundárias CNAE) da referida empresa, assim como 
também não consta essa atividade econômica em seu contrato social, conforme reporta o 
documento anexo (comprovante de inscrição e de situação cadastral, de emissão da Receita 
Federal do Brasil), cuja deficiência (de ordem legal) a impede de prosseguir no evento. 
 

Crucial salientar o fato de que o objeto social deve ser descrito de forma clara, precisa e 

detalhada, o contrato social deverá indicar com precisão e clareza as atividades a serem 

desenvolvidas pela sociedade, podendo o mesmo também ser descrito por meio do código 

CNAE de acordo com a legislação: Anexo II IN 38/2017 Manual de Registro Ltda alterado pela 

IN40/2017, item 1.2.4 Cláusulas Obrigatórias do Contrato Social e Código Civil Lei 10.406, de 

10/01/2002. 

Aproveitamos o ensejo para informar o fato de que consta essa atividade econômica 
“Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet”, para empresas que atuam nesse segmento, tais como: Unifique Telecomunicações 
e Dionathan de Paula, Centro de Tecnologia Armazem Datacenter, Locaweb Serviços de  
internet, Mandic S/A, Amazon AWS Serviços Brasil e a Recorrente, conforme documento 
anexo. 
 
DE OUTROS FATORES TÉCNICOS 

Não obstante tais preceitos de caráter desclassificatório, o produto ofertado pela licitante 

vencedora não se mostra apto às exigências traçadas no termo de referência conforme 

descrito abaixo: 

Conforme objeto do edital: ‘possuindo infraestrutura própria (Cloud e Servidores)’ o 
proponente deve possuir servidores e estrutura de Cloud própria, ou seja, hardware de 
servidores próprios e não serviços terceirizados de servidores virtuais; 
 
O Data center físico (prédio de data center) onde está a estrutura própria do proponente deve 
possuir as certificações TIER III e ISO 27001 e estar localizado em território brasileiro, 
conforme edital de requisitos no item I do termo de referência; 
 
O proponente vencedor deverá provar que possui sistema Anti-DDOS conforme item g do 
termo de referência; 
 
O proponente deverá provar que possuir servidores próprios com discos SSD e SSD + NVMe 
conforme item j no termo de referência;  



 

 

 
Conforme item g do termo de referência o proponente vencedor deverá comprovar a 
existência de painel gerencial. 
 
 
DO PEDIDO 

Ante as razões expostas supra, bem como do dever da Ilustre Pregoeiro de zelar pelo fiel 
cumprimento das disposições editalícias e legais pertinentes ao saudável desenvolvimento do 
presente certame licitatório, a Recorrente roga que Vossa Senhoria reconsidere o decisum de 
arrematação dos lotes 2, 3 e 6 ao licitante GMAES TELECOM LTDA, desclassificando-o, de 
forma a proceder ao chamamento do ranking de classificação. 
  
Se assim não o fizer, que se digne Vossa Senhoria a encaminhar o presente Recurso 
Administrativo à Autoridade Superior competente para conhecê-lo e, certamente, dar-lhe 
provimento. 
  
Nestes termos, pede deferimento. 
 

 

 

Chapecó, 11 de setembro de 2020. 

 

 

 

 

______________________________  

Darlan Segalin - CEO 

Optidata Ltda 

CNPJ: 01.687.282/0001-00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I – HIERARQUIA DO CNAE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II – CARTÃO CNPJ DAS EMPRESAS DO SEGMENTO DE HOSPEDAGEM CLOUD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Chapecó, 11 de setembro de 2020. 

 

 

 

______________________________  

Darlan Segalin - CEO 

Optidata Ltda 

CNPJ: 01.687.282/0001-00 

 


