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INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2016 
PROCESSO Nº 58/2016 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) (fixo-fixo  e fixo – 
móvel), para a realização de chamadas locais e de longa distância com destino a telefones fixos e telefones 
móveis, a ser executada de forma contínua, originadas de linhas analógicas ou fluxo E1 e recepção de chamadas 
em linhas analógicas ou diretamente nos ramais (DDR), pelo período de 12(doze) meses. 
 
EMPRESA CONTRATADA: OI S/A 
CNPJ: 76.535.764/0001-43 
 
Item 
nº 

código Especificação Quant. Un 
 

Preço 
unitário R$ 

Preço total R$ 

1 49134 Contratação de empresa para prestação de serviço telefônico fixo 
comutado (STFC) (fixo-fixo  e fixo – móvel), para a realização de 
chamadas locais e de longa distância com destino a telefones fixos e 
telefones móveis, a ser executada de forma contínua, originadas de 
linhas analógicas ou fluxo E1 e recepção de chamadas em linhas 
analógicas ou diretamente nos ramais (DDR), pelo período de 12(doze) 
meses 

01 Serviço 605.792,40 605.792,40 

 

JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Lei nº 8.666/93, artigo 25 
 

A execução dos serviços em tela atenderá às necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal no 
que tange às comunicações telefônicas de servidores, transmissão segura de dados entre as unidades de 
inteligência e ao monitoramento e interceptações autorizadas de ligações telefônicas e de dados, sendo essencial 
ao pleno desempenho das atividades do órgão.  

A contratação se dá em função dos serviços serem de natureza continuada, necessários à Administração 
para o desempenho de suas atribuições. Cabe observar que a interrupção irá comprometer a continuidade de 
suas atividades e a contratação deve suprir a demanda de maneira satisfatória. Devido à importância destes 
serviços e no intuito de sempre melhor atender a população de Francisco Beltrão, faz-se necessária a contratação 
de empresa, uma vez que não se dispõe de recursos materiais e humanos no Quadro de Pessoal para realização 
dessas atividades.  

De acordo com a demanda, efetuamos pesquisa de mercado para fins do balizamento, que apresentou 
valores, com os quais chegamos ao máximo estimado, em anexo.  

No que diz respeito a quantidade solicitada, a mesma foi apurada de acordo com a demanda constatada e 
com a necessidade de otimizar o desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no 
mercado.  

Quanto a escolha da empresa OI, a mesma se deu em função de a mesma ser a única a possuir a 
prestação dos serviços de forma a satisfazer todas as necessidades da administração, característica que a 
diferencia das demais, estando assim configurada a inviabilidade de competição. Embora várias empresas de 
nosso município prestem esses serviços, porém nenhuma delas presta o mesmo em todas as especificações que 
se fazem necessárias a essa administração.  

 
Os recursos destinados ao pagamento dos serviços de que trata o presente edital, são próprios do 

município. 
 
As despesas estão previstas na seguinte dotação orçamentária: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

0190 02.001 04.122.0402.2.057 3.3.90.39.58.00 000 

0310 03.002 04.122.0403.2.056 3.3.90.39.58.00 000 

0500 04.002 04.123.0401.2.055 3.3.90.39.58.00 510 

0750 05.002 23.122.1901.2.054 3.3.90.39.58.00 000 

1120 06.002 08.243.0801.6.067 3.3.90.39.58.00 000 

1560 06.005 08.244.0801.2.059 3.3.90.39.58.00 000 

1980 07.002 12.361.1201.2.042 3.3.90.39.58.00 000 

2120 07.002 12.361.1201.2.043 3.3.90.39.58.00 000 

2420 07.002 12.365.1201.2.045 3.3.90.39.58.00 000 

2680 07.003 12.122.1201.2.005 3.3.90.39.58.00 000 

2830 07.005 13.122.1301.2.038 3.3.90.39.58.00 000 
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3430 08.006 10.301.1001.2.037 3.3.90.39.58.00 000 

3440 08.006 10.301.1001.2.037 3.3.90.39.58.00 303 

4690 09.002 20.606.2001.2.027 3.3.90.39.58.00 000 

4790 11.001 15.122.1502.2.022 3.3.90.39.58.00 000 

5170 11.003 15.182.1503.2.019 3.3.90.39.58.00 515 

5340 12.002 18.541.1801.2.065 3.3.90.39.58.00 000 

5590 13.001 04.121.0405.2.015 3.3.90.39.58.00 000 

 

Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2016 
 
 

Adalberto Arno Dopfer 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a inexigibilidade de licitação nº 1/2016, em 18/01/2016. 
 
 

 
 

ANTONIO CANTELMO NETO 
PREFEITO MUNICIPAL  


