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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 197/2022 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para integração telefônica (serviço telefônico fixo comutado 
STFC, telefonia IP, com tecnologia do tipo VOIP/PABX em nuvem), implantação, suporte e comodato dos 
equipamentos, envolvendo toda a solução (outorga e autorização junto a ANATEL, portabilidade das 
linhas/números, softwares, hardwares de comunicação, serviços de instalação, treinamento das equipes, 
operação assistida, transferência de conhecimento, suporte técnico especializado e garantias técnicas), em 
conformidade com a Lei Geral das Telecomunicações e demais normas regulamentadoras emitidas pela Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, visando atender as necessidades do Município de Francisco 
Beltrão/PR. 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do 
Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, 
centro, torna público que: 

 
 

1) Fica ALTERADO o item 2.6, alínea “b” do ANEXO 01 do Edital:  
 

ONDE SE LÊ:  

 
b) A empresa deverá possuir concessão válida para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado 
na modalidade Local, compreendendo o fornecimento de acessos telefônicos digitais com discagem direta 
a ramal (DDR); 
 

LEIA-SE:  
 

b) A empresa deverá possuir concessão e/ou autorização válida para prestação de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado na modalidade Local, compreendendo o fornecimento de acessos telefônicos 
digitais com discagem direta a ramal (DDR); 
 

2) Fica ACRESCIDO o parágrafo abaixo no Item 01 do Anexo VI do Edital: 
 
Com o intuito de evitar a nulidade do processo, e/ou a contratação de empresa IRREGULAR perante a 
ANATEL, e/ou que sejam fornecidos equipamentos fora dos padrões adotados pela ANATEL, esta 
municipalidade seguirá as regras vigentes do setor regulado referente às licenças de operadora de 
telefonia, as OUTORGAS, e quanto à homologação dos equipamentos conforme as regras de cada 
categoria. 
Portanto, os equipamentos devem estar devidamente homologados, sendo sua utilização exclusiva a 
finalidade requerida. Qualquer outra aplicação e/ou descaracterização do equipamento acarretará a 
perda da homologação conforme citado no próprio certificado de homologação e de acordo com o 
Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338/1997. 
 

3) Fica ALTERADA a data de abertura da sessão pública para 18 de novembro de 2022 às 09:00 horas. 
 
 

4) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 
 
 

Francisco Beltrão, 04 de novembro de 2022. 
 

 
 

ALEX BRUNO CHIES 
Pregoeiro 
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