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PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 

PROCESSO Nº - 011/2021 

DATA – 12 de maio de 2021 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada   para prestação de serviços continuados de 
Computação em Nuvem (ambiente cloud), na modalidade Infraestrutura de Hardware e Software como 
Serviço (IaaS); Hospedagem; Armazenamento; Processamento; Comunicação de Dados; Segurança, 
Gestão e Monitoramento de Infraestrutura em Nuvem. com o objetivo que seja contratada empresa 
especializada em soluções de software em gestão pública e cloud computing para atender a demanda do 
município na gestão, segurança, recuperação de falhas e desastres relacionado ao sistema de gestão 
pública do município. 

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

Produto/Serviço Unidade Qtde. Preço Preço total 

Contratação de pessoa jurídica especializada   para prestação 
de serviços continuados de Computação em Nuvem (ambiente 
cloud), na modalidade Infraestrutura de Hardware e Software 
como Serviço (IaaS); Hospedagem; Armazenamento; 
Processamento; Comunicação de Dados; Segurança, Gestão e 
Monitoramento de Infraestrutura em Nuvem. com o objetivo que 
seja contratada empresa especializada em soluções de software 
em gestão pública e cloud computing para atender a demanda 
do município na gestão, segurança, recuperação de falhas e 
desastres relacionado ao sistema de gestão pública do 
município.  

MES 9,00 2.700,00 24.300,00 

TOTAL........................ 24.300,00 

 

VALOR CONTRATADO – Valor mensal de R$:24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). 
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta dispensa correrão por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária: 03 – Secretaria Municipal de Administração 
03.001 – Gabinete do secretário 
04.122.0003.2008 – desenvolvimento das Ações Administrativas; 
33.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa juridica; 

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, Inciso I, 
da Lei Federal 8.666/93. 

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ Nº. 76.030.717/0001-48, residente 
na  Rua Ernesto Piazzetta, 202  - CEP: 82510350 - BAIRRO: Bacacheri CIDADE/UF: Curitiba/PR 

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 

RAZÃO DA ESCOLHA: Esta solicitação motiva-se para a atender as necessidades da administração 
pública municipal de Cruzeiro do Iguaçú, por meio da mais eficiente e vantajosa solução, garantindo-se a 
segurança, integridade e confiabilidade dos serviços e sistemas de gestão pública municipal já utilizados 
no Município de Cruzeiro do Iguaçú. 
Sugere-se em razão do objeto a ser contratado, que seja feita a contratação da empresa  EQUIPLANO 
SISTEMAS Ltda, tendo em vista que a referida empresa é a fornecedora dos sistemas de gestão pública 
sob o contrato n° 124/2018 e que esta contratação se for realizada mediante Inexigibilidade de Licitação 
assegura uma série de pressupostos em relação ao processo que justificam a contratação direta, tais 
como: 
a)  Em relação a migração e implantação do objeto pretendido, é importante destacar que apenas a atual 
empresa fornecedora dos softwares de Gestão Pública Municipal possui o conhecimento pleno quanto a 
configuração do ambiente a ser utilizado, a estrutura do banco de dados e instalação dos processos 
pertinentes para que venham a ter um desempenho satisfatório e apresentem um bom funcionamento, 
coisa que outro fornecedor não conseguiria executar ante a ausência desta expertise, além de pode 
incidir reais prejuízos na configuração do ambiente a ser contratado, assim como nos sistemas já usados 
pela entidade e serviços públicos oferecidos para toda a população. 
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b) Em relação ao suporte ao cliente e a solução, cabe frisar que esta só pode ser executado pela 
empresa que licencia os sistemas já instalados, considerando que qualquer outro fornecedor não teria a 
capacidade e o conhecimento necessário para sanar qualquer incidente advindo de atualizações de 
versões do sistema e/ou implantação/migração da infraestrutura e hospedagem em Nuvem, já que dela 
desconheceria a aplicação usada, bem como sua estrutura usada.  Além disso, se a empresa que já 
licencia os sistemas operacionais for a contratada para efetivar a migração/implantação do ambiente em 
Nuvem e sua hospedagem proporcionará um local único e centralizado para que haja o adequado 
tratamento de erros e inconsistências, seja ele advindo, extinguindo o risco de ausência de 
responsabilidade por eventual inconsistência ocorrida, tendo em vista que será uma única empresa 
contratada. 
c) Garantia estendida quanto a ausência de exposição de dados dos contribuintes do Município, já haverá 
menos stakeholders no projeto e isso causa uma diminuição de eventuais vazamentos em decorrencia 
de alguma falha.  
d) Em relação a garantia de backups, a licenciadora torna-se a única capaz de efetivar de forma 
satisfatória a integridade das informações nos backup´s realizado, considerando que a mesma detêm o 
conhecimento da estrutura do banco, assim conseguindo garantir que, a base de dados  não sofrerá com 
perda de informação durante a conversão para o sistema em Nuvem.  
Ademais, a licenciadora é a única empresa do ramo do mercado que possui a expertise suficiente para a 
construção de todo o ambiente de migração e posteriormente a realização do processo sem riscos a 
base de dados existente e o bom funcionamento das aplicações. 

FORMA DE PAGAMENTO: Mensal. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 meses. 
 

 

 

      
 
Comissão de Licitação 
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RATIFICAÇÃO Nº 011/2021 

 

Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 011/2021, de 12 de maio de 2021, 
instaurado pela Comissão Permanente de Licitação, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de 

Saúde, no uso de suas atribuições, o LEONIR ANTÔNIO GELHEN, Prefeito de Cruzeiro do Iguaçu, em 

exercício R A T I F I C A o procedimento tomado pela Secretaria Municipal de Finanças com amparo na 
Lei nº 8.666/93, artigo 25. 

 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 9 meses. 

 

VALOR CONTRATADO – Valor mensal de R$:24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). 

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada   para prestação de serviços continuados de 
Computação em Nuvem (ambiente cloud), na modalidade Infraestrutura de Hardware e Software como 
Serviço (IaaS); Hospedagem; Armazenamento; Processamento; Comunicação de Dados; Segurança, 
Gestão e Monitoramento de Infraestrutura em Nuvem. com o objetivo que seja contratada empresa 
especializada em soluções de software em gestão pública e cloud computing para atender a demanda do 
município na gestão, segurança, recuperação de falhas e desastres relacionado ao sistema de gestão 
pública do município. 
 

FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, Inciso I, 
da Lei Federal 8.666/93. 

 

EMPRESA CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ Nº. 76.030.717/0001-48, residente 
na  Rua Ernesto Piazzetta, 202  - CEP: 82510350 - BAIRRO: Bacacheri CIDADE/UF: Curitiba/PR 
 

CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 
 

Cruzeiro do Iguaçu, 12 de maio de 2021 

 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

Prefeito  
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 
 

PROCESSO 011/2021 
 

ESPÉCIE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARTES: MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR 
 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ Nº. 76.030.717/0001-48, residente na  

Rua Ernesto Piazzetta, 202  - CEP: 82510350 - BAIRRO: Bacacheri 
CIDADE/UF: Curitiba/PR 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada   para prestação de serviços 
continuados de Computação em Nuvem (ambiente cloud), na modalidade 
Infraestrutura de Hardware e Software como Serviço (IaaS); Hospedagem; 
Armazenamento; Processamento; Comunicação de Dados; Segurança, 
Gestão e Monitoramento de Infraestrutura em Nuvem. com o objetivo que seja 
contratada empresa especializada em soluções de software em gestão pública 
e cloud computing para atender a demanda do município na gestão, 
segurança, recuperação de falhas e desastres relacionado ao sistema de 
gestão pública do município. 

VALOR TOTAL: Valor mensal de R$:24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Fundamenta-se tal contratação, baseando-se no disposto no artigo 25, Inciso 

I, da Lei Federal 8.666/93. 
DOTAÇÃO: 03 – Secretaria Municipal de Administração 

03.001 – Gabinete do secretário 
04.122.0003.2008 – desenvolvimento das Ações Administrativas; 
33.90.39.00.00 – outros serviços de terceiros pessoa jurídica; 

   
      Cruzeiro do Iguaçu, 12 de maio de 2021 
 

 

 
 
Comissão de Licitação 
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HOMOLOGO E ADJUDICO 

INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021 

 
 
 
                    Homologo o resultado apresentado pela Comissão de Licitações, 

referente ao Processo de Inexigibilidade nº 011/2021, em favor da empresa EQUIPLANO SISTEMAS 

LTDA. CNPJ Nº. 76.030.717/0001-48, residente na  Rua Ernesto Piazzetta, 202  - CEP: 82510350 - 

BAIRRO: Bacacheri CIDADE/UF: Curitiba/PR, com o Valor de R$:24.300,00 (vinte e quatro mil e 

trezentos reais).Cruzeiro do Iguaçu, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. 

 
 
 
 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

Prefeito  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


