
MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2019 
PROTOCOLO 2019/03/286460 

 

CONTRATANTE:  Município de Bom Sucesso do Sul – Estado do Paraná 
 CNPJ nº 80.874.100/0001-86. 
 

CONTRATADA: JCA TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

    CNPJ/MF sob o nº 21.055.054/0001-24 

 

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação empresa de consultoria com o 
objetivo de analisar mensalmente todas as faturas telefônicas das linhas fixas, no que se refere ao 

valor das assinaturas contratadas, tarifação do minuto CV1, tanto para fixo como para móvel; 
tarifação do minuto VC2 para fixo e móvel; tarifação do minuto para VC3 para fixo e móvel; 
tarifação VC1, VC2 e VC3 a cobrar, tarifação do minuto para ligações internacionais; assinatura de 

serviços com terceiros, realização de análises, cálculos e recálculos, contestações, cancelamentos, 
abertura de chamados para visita técnica via Operadoras de Telefonia, tanto para linhas fixas 
como para telefonia móvel, conforme especificações abaixo: 

Item Descrições do Item Unid. Qtde.  
Valor Unit. 

(R$) 
Valor Total 

Máximo (R$) 

1 
 

Consultoria fixa e móvel em telecomunicações. 

 
Mês 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 

 
VALOR: R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) 
 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato serão suportadas 

pelo Orçamento Municipal, à conta da seguinte Dotação Orçamentária: nº: 04.00 – Departamento 
de Finanças; 04.01 – Divisão de Finanças Contábil e Tesouraria 0412300042.008 –Atividades 
operacionais de Natureza Financeira e Orçamentaria; 33.90.39 Outros Serviços de Terceiros 

Pessoas Jurídica; Despesa 1212. 
 

Justificativa para a contratação: 
A Administração encontra grandes dificuldades para a comunicação com as operadoras OI e 
EMBRATEL, quando da necessidade de cancelamento de serviços, reclamações, explicação sobre 
contas e faturas; cobranças indevidas de linhas que inoperantes, enfim, perde-se muito tempo 

com os contatos via 0800 e quase nada é resolvido pelo atendimento do Call Center das 
operadoras. 
Além disso, nossa despesa com telefonia fixa e móvel, atualmente é de mais de R$ 4.700,00, 

conforme levantamento em anexo. 
Com a contratação de serviço especializado de controle das nossas contas, a possibilidade é de 
redução de mais de 60% do valor gasto, conforme demonstrativo em anexo. 

 
Bom Sucesso do Sul, 25 de março de 2019. 

 

 
 

Nilson Antonio Feversani 
Prefeito Municipal 


