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PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 
PROCESSO Nº - 028/2022 
DATA – Cruzeiro do Iguaçu, 19 de agosto de 2022. 
OBJETO: Processo de Inexigibilidade para contratação de empresa contratação de 
empresa especializada em fornecer infraestrutura e serviços de MÓDULO DE 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO, para atender a demanda do 
Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme especificações detalhadas e constantes 
neste Termo de Referência.  
 

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

Produto/Serviço Unidad
e 

Qtde. Preço Preço 
total 

MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E 
PROTOCOLO 

 Sistema de rodar em ambiente WEB, 

permitindo todo trâmite sem utilização de 

papéis; 

 Cadastro de locais, setores e departamentos, 

unificado com a Contabilidade; 

 No cadastro dos funcionários (servidor 

público) deve ser utilizando o mesmo cadastro 

de pessoas da Contabilidade – Cadastro único; 

 Definição por tipo de processos, permitindo a 

personalização de cada tipo; 

 Definição da tramitação de um assunto, onde 

é possível informar o local de destino; 

 Definição de parâmetros para um estágio 

como: prazo de execução, se pode concluir, se 

pode indeferir; 

 O processo deve automaticamente ser enviado 

ao ponto de início, após sua abertura; 

 Um processo nunca pode ser enviado a local, 

ou encaminhado a etapa, que não esteja 

definido como opção para recebê-lo na fase em 

que se encontra; 

 Somente processos definidos como podendo 

finalizar podem encerrá-lo; 

 Abertura de Processo pela entidade ou pela 

internet, acesso direto pelo requerente; 

MES 12 750,00 9.000,00 
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 Rotina para avaliação de processos abertos 

pela internet com controle de atualização 

cadastral; 

 Para processos abertos pela internet, 

permitindo que somente os processos 

avaliados e julgados procedentes podem ser 

abertos no protocolo geral, caso seja 

configurado para tal; 

 Caso os dados do requerente sejam 

divergentes dos dados que constam da base 

da entidade, a atualização dependerá da 

aprovação de servidor responsável; 

 Possibilitar a criação de modelos (pré-

definidos), que poderão ser utilizados como 

base para a criação de novos documentos 

tanto na abertura, quanto nas ocorrências, 

salvando o documento editado como anexo do 

processo; 

 Envio de e-mail para o requerente através da 

abertura do processo pela internet, ou ainda 

pelo processo de abertura pela entidade; 

 Impressão do Processo, com toda a 

tramitação; 

 Impressão do Protocolo de Entrega em duas 

vias, sendo uma via para entidade e a outra 

para o requerente, em mini impressora e 

outros modelos; 

 Impressão de Etiquetas com o número do 

protocolo, nome do requerente e assunto, 

utilizando formulário de etiquetas disponível 

no mercado, sendo o modelo escolhido em A4, 

possibilitar a escolha da posição da etiqueta; 

 Pesquisa de processos, com filtros de 

pesquisa: Processos do operador logado, 

período, assunto e situação do processo; 

 Encaminhamento de processo considerando o 

controle de tramitação ou não; 

 Possibilidade de indeferir ou concluir um 

processo se a etapa atual permitir; 
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 Possibilidade de aceite eletrônico para controle 

de recebimento e envio; 

 Possui assinatura eletrônica para anexos em 

PDF, sendo possível encaminhamento do 

documento para assinatura nas próximas 

etapas; 

 A consulta de processos pela Internet deve 

exigir, além do número do protocolo o CPF ou 

CNPJ; 

 Possibilitar ao requerente, para os processos 

que foram abertos pela internet, além do 

acompanhamento, a inserção de novas 

ocorrências, além da possibilidade de envio de 

novos anexos. Permitir emissão de: 

Documento de acompanhamento das 

ocorrências e comprovante de encerramento; 

 Permite o cadastro de processos pela internet, 

com Requerente anônimo (configurados pela 

entidade), com a possibilidade de informar 

telefone e/ou e-mail para retorno caso o 

requerente assim desejar; 

 Dados do requerente sigilosos, se o requerente 

solicitar; 

 Dados dos processos sigilosos, onde somente 

será exibido para os interessados (requerente 

e responsável); 

 Envio de e-mail para o requerente com o 

número de seus processos e em todas as 

tramitações do processo, além do, 

cancelamento e encerramento; 

 Na abertura de um processo, verificar se o 

requerente já não possui em seu nome outros 

processos do mesmo assunto, e caso possua 

avisar se realmente quer abrir outro ou lançar 

nova ocorrência ao existente; 

 Permite relacionar Requerentes Adicionais a 

um processo, no momento da abertura. 

 Se o processo estiver aguardando alguma 

solicitação e for paralisado, não contar o 
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tempo até o seu andamento; 

 Possui agrupamento de processos por 

assuntos; 

 Possibilita seleção de vários processos por 

assuntos para receber todos ao mesmo tempo, 

dar encaminhamento, anexar arquivos e 

suspender/concluir; 

 Possui rotina específica onde o operador 

logado, visualize/tramite os processos 

conforme configuração, podendo 

visualizar/tramitar: todos, somente os seus e 

de seu local de lotação; 

 Permite a produção, edição, assinatura 

eletrônica e trâmite de documentos dentro do 

próprio sistema, proporcionando a 

virtualização de processos e documentos, 

permitindo atuação simultânea de várias 

unidades ao mesmo tempo em um mesmo 

processo, ainda que distantes fisicamente, 

reduzindo o tempo de realização das 

atividades. 

 Permite consultar os processos no portal da 

transparência, conforme liberação por parte 

da entidade; 

 Permite integração, configuração e 

movimentação dos chamados abertos através 

do catálogo de serviços (156) fornecidos pelo 

município; 

 

TOTAL........................ 9.000,00 

 
VALOR CONTRATADO – Valor mensal de R$:9.000,00 (nove mil 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 jurídica; 
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 
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CONTRATANTE: Município de Cruzeiro do Iguaçu - Paraná. 
RAZÃO DA ESCOLHA: 
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 
poder 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. 
b) Em relação ao suporte ao cliente e a solução, cabe frisar que está 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 dos dois Módulos supracitado no objeto deste termo de referência.  Além 
disso, se a empresa que já licencia os sistemas operacionais for a contratada para 
efetivar a migração/implantação dos módulos 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 decorrência de alguma falha.  
d) Além do mais considerando que a empresa tem a garantia de backups, licenciadora 
torna-se a única capaz de efetivar de forma satisfatória a integridade das informações 
nos backups´s realizado, considerando que as mesmas detêm o conhecimento da 
estrutura para a implementação MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E 
PROTOCOLO que facilita para não perder as informações dentro do Módulo instalado 
como descrição abaixo do objeto.  
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: 12 meses. 
   

 
Comissão de Licitação 
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RATIFICAÇÃO Nº 028/2022 

 
Em análise ao processo de Inexigibilidade de Licitação nº 028/2022, 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: 12 meses. 
 
VALOR CONTRATADO – Valor mensal de R$:9.000,00 (nove mil reais). 
OBJETO: Processo de Inexigibilidade para contratação de empresa contratação de 
empresa especializada em fornecer infraestrutura e serviços de MÓDULO DE 
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS E PROTOCOLO, para atender a demanda do 
Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme especificações detalhadas e constantes 
neste Termo de Referência.  
 
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, 19 de agosto de 2022. 
 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 
Prefeito  
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
 
 

PROCESSO 028/2022 
 

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: Processo de Inexigibilidade para contratação de empresa 
contratação de empresa especializada em fornecer 
infraestrutura e serviços de MÓDULO DE TRAMITAÇÃO DE 
PROCESSOS E PROTOCOLO, para atender a demanda do 
Município de Cruzeiro do Iguaçu, conforme especificações 
detalhadas e constantes neste Termo de Referência.  

VALOR TOTAL: Valor mensal de R$:9.000,00 (nove mil 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, 19 de agosto de 2022. 
 
 
 

 
Comissão de Licitação 
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HOMOLOGO E ADJUDICO 

INEXIGIBILIDADE Nº 028/2022 

 
 
 
                    Homologo o resultado apresentado pela Comissão de 

Licitações, referente ao Processo de Inexigibilidade nº 028/2022, 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$:9.000,00 (nove mil reais).Cruzeiro do Iguaçu, aos 

dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 

 
 
 
 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 
Prefeito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


