
 

Oficio nº 002/2014 – INEXIGIBILIDADE 
Manfrinópolis, em 20 de maio de 2014. 

DE: Secretaria de Municipal de ADM e Finanças 
 Secretaria Municipal de Saúde 
 Secretaria Municipal de Assistência Social 
 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 Secretaria Municipal de Esportes 
 Secretaria Municipal de Interior 
 Secretaria Municipal de Agricultura 
 Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 Secretaria Municipal de Urbanismo 
 Câmara Municipal de Vereadores de Manfrinópolis 
PARA:  Gabinete Prefeito Municipal 
Prezado Senhor: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorização 

para a Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de telefonia móvel, no 

montante de 20 (vinte) linhas (SIM CARD), 20 (vinte) aparelhos funcionais conforme 

disponibilidade de estoque da operadora, com franquia mensal de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) compartilhada para as 20 (vinte) linhas móveis, contemplando ligações 

para telefones móveis e fixos de qualquer operadora de todo Brasil partindo da operadora 

ora contratada, visando assim atender as necessidades da Prefeitura e dos Departamentos 

Municipais de Manfrinópolis/Pr, mediante LICITAÇÃO. 

O custo máximo estimado importa em um valor total de R$ 14.983,20 

(quatorze mil novecentos e oitenta e três reais e vinte centavos), sendo destes, R$ 1.248,60 

(um mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) mensais, e o prazo para a 

prestação dos serviços será de 12 (doze) meses. 

Cordialmente, 
 

Vilberto Guzzi 
Secretário Mun. de ADM e Finanças 

 
 

 Gislane Dos Santos 
Secretário Municipal de Ação Social 

Sidney José Tomas 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

 Marli Pegoraro de Oliveira 
Secretária Municipal de Educação 

Nelci Della Betta 
Secretaria Municipal de Urbanismo 

 
 

 José Altair Teixeira 
Secretara Municipal de Esportes e Turismo 

Amarildo Alves Carneiro 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 

 Altair Panzera 
Secretário Municipal de Interior 

Laodemir Guepfri 
Secretário Municipal de Agricultura 

 João Dorvalino Machado Neto 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 



 

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 002/2014 

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de telefonia 

móvel, no montante de 20 (vinte) linhas (SIM CARD), 20 (vinte) aparelhos funcionais 

conforme disponibilidade de estoque da operadora, com franquia mensal de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) compartilhada para as 20 (vinte) linhas móveis, contemplando 

ligações para telefones móveis e fixos de qualquer operadora de todo Brasil partindo da 

operadora ora contratada, visando assim atender as necessidades da Prefeitura e dos 

Departamentos Municipais de Manfrinópolis/Pr. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE. 

MOTIVO DA Inexigibilidade: Inexigível nos Termos do Inciso I, do Artigo 25 da Lei 

Federal 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, em face de contratação de empresa para aquisição 

de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 

representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local 

em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2014 60 01.001.01.031.01012-002 0 

2014 130 02.001.04.122.04012-003 0 

2014 370 03.001.04.122.04012-007 0 

2014 1140 04.002.10.301.10012-015 0 

2014 1720 05.001.08.244.08012-024 0 

2014 2270 06.003.12.361.12012-030 103 

2014 3060 07.001.27.695.27012-042 0 

2014 3240 08.002.26.782.26012-044 0 

2014 3360 09.002.20.606.20012-046 0 

2014 3490 10.002.18.541.18012-049 0 

2014 3590 11.002.15.452.15012-050 0 

INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Administração e Finanças setor de contabilidade. 

Manfrinópolis, em 20 de maio de 2014. 

 

 

_________________________________ 

TATIANE TOCHETTO 
CRC/PR Nº 05.2862/O-0 



 

INEXIGIBILIDADE DE PROCESSO DE LICITAÇÃO 

 

Face solicitação das Secretarias Municipais, e Justificativa da Comissão de Licitação, 

cujo teor versa sobre a Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de telefonia 

móvel, no montante de 20 (vinte) linhas (SIM CARD), 20 (vinte) aparelhos funcionais 

conforme disponibilidade de estoque da operadora, com franquia mensal de R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais) compartilhada para as 20 (vinte) linhas móveis, contemplando 

ligações para telefones móveis e fixos de qualquer operadora de todo Brasil partindo da 

operadora ora contratada, visando assim atender as necessidades da Prefeitura e dos 

Departamentos Municipais de Manfrinópolis/Pr. 

 

Autorizo a Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Inciso I, do Artigo 25, da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, para Contratação de empresa para o 

fornecimento de serviços de telefonia móvel, no montante de 20 (vinte) linhas (SIM CARD), 

20 (vinte) aparelhos funcionais conforme disponibilidade de estoque da operadora, com 

franquia mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) compartilhada para as 20 (vinte) 

linhas móveis, contemplando ligações para telefones móveis e fixos de qualquer operadora 

de todo Brasil partindo da operadora ora contratada, visando assim atender as 

necessidades da Prefeitura e dos Departamentos Municipais de Manfrinópolis/Pr. 

 

I – Razão da Inexigibilidade 

Conforme preceitua o Inciso I, Art. 25 da Lei Federal n. º 8.666 de 21/06/93 e suas 

alterações, é inexigível de licitação.  

Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 

especial: 

 

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 

órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo 

Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

 

II – para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de 

natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 



 

 

II – Escolha do proponente: 

a) Que a escolha do fornecedor do objeto esteja nos padrões que especifica a Lei. 

b) Que o valor seja compatível com o do mercado. 

 

Manfrinópolis, em 21 de maio de 2014. 

 

 

Claudio Gubertt 
Prefeito Municipal 



 

JUSTIFICATIVA 

 
A Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de telefonia móvel, 

no montante de 20 (vinte) linhas (SIM CARD), 20 (vinte) aparelhos funcionais conforme 

disponibilidade de estoque da operadora, com franquia mensal de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) compartilhada para as 20 (vinte) linhas móveis, contemplando ligações 

para telefones móveis e fixos de qualquer operadora de todo Brasil partindo da operadora 

ora contratada, visando assim atender as necessidades da Prefeitura e dos Departamentos 

Municipais de Manfrinópolis/Pr, dar-se-á pela ausência de outras empresas prestadoras deste 

mesmo serviço neste município de Manfrinópolis assim não há competitividade, ou seja, por 

haver inviabilidade de competição para atender a prestação dos serviços de telefonia móvel 

no município. 

Com efeito, os requisitos para que se opere legitimidade na prestação de serviços 

direto, torna-se necessário: 

 

  a) Que o proponente seja pessoa jurídica de direito privado: 

  b) Que o valor seja compatível com o praticado no mercado. 

 

Neste sentido, portanto, deverá o responsável pela prestação de serviços direto, sem 

licitação, que seja a mais viável em questão de distância e valor. 

Em face de todo o exposto, constatou-se que o proponente que melhor atendeu os 

requisitos foi à empresa OI Móvel S/A, cadastrada no CNPJ sob n° 05.423.963/0001-11, 

localizada no Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, s/n°, Andar térreo parte 02, Edifício 

Estação, Brasília, Distrito Federal, CEP: 70.713-900. 

A contratada receberá um valor total de R$ 14.983,20 (quatorze mil novecentos e 

oitenta e três reais e vinte centavos), sendo destes, R$ 1.248,60 (Um mil, duzentos e 

quarenta e oito reais e sessenta centavos) mensais, repassado o valor para até o 10º dia útil 

do mês seguinte. O pagamento será efetuado mensalmente conforme prestação dos serviços e 

descriminação abaixo: 

Lote 01 
Itens 

Descriminação Und Qtde Valor 
Mensal 

Valor Total 

1 Linha Móvel: Franquia de 20 
linhas 

Mês 12 R$ 1.248,60 R$ 14.983,20 

VALOR TOTAL R$ 1248,60 R$ 14.983,20 

 

O fundamento para a Contratação de empresa para o fornecimento de serviços de 

telefonia móvel, no montante de 20 (vinte) linhas (SIM CARD), 20 (vinte) aparelhos 



 

funcionais conforme disponibilidade de estoque da operadora, com franquia mensal de R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais) compartilhada para as 20 (vinte) linhas móveis, 

contemplando ligações para telefones móveis e fixos de qualquer operadora de todo Brasil 

partindo da operadora ora contratada, visando assim atender as necessidades da Prefeitura 

e dos Departamentos Municipais de Manfrinópolis/Pr, será conforme o inciso I e II, do artigo 

25, da lei federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

Em face disto à comissão de licitação constituída pelo Senhor Presidente, ADRIEL 

CARBONERA, membros Arlete Zanchi Serafini e Suzana Francisconi, decidiram que a empresa 

acima citada executasse o objeto. 

 

Manfrinópolis, em 21 de maio de 2014. 

 

 

Presidente da Comissão ________________________________ 

ADRIEL CARBONERA 

 

 

Membros da Comissão ________________________________ 

Arlete Zanchi Serafini 

 

 

    ________________________________ 

Susana Francisconi 



 

PARECER JURÍDICO 

ASSUNTO: Inexigibilidade de processo licitatório para contratação de empresa para 

prestação de serviços de telefonia móvel. 

INTERESSADO: Departamento de Administração e Finanças. 

As despesas previstas para a presente contratação correrão à conta das Dotações 

Orçamentárias: 

DOTAÇÕES 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso 

2014 60 01.001.01.031.01012-002 0 

2014 130 02.001.04.122.04012-003 0 

2014 370 03.001.04.122.04012-007 0 

2014 1140 04.002.10.301.10012-015 0 

2014 1720 05.001.08.244.08012-024 0 

2014 2270 06.003.12.361.12012-030 103 

2014 3060 07.001.27.695.27012-042 0 

2014 3240 08.002.26.782.26012-044 0 

2014 3360 09.002.20.606.20012-046 0 

2014 3490 10.002.18.541.18012-049 0 

2014 3590 11.002.15.452.15012-050 0 

 

Na situação em apreço, verificou-se que no âmbito do município possui apenas 

uma empresa fornecedora dos serviços pretendidos pela Administração, sendo esta a OI 

Móvel S/A. 

Em conformidade com a Lei 8.666/93, art. 25, inciso I e II, é inexigível o processo 

licitatório quando houver inviabilidade de competição, nos seguintes termos:  

I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a 

preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a 

licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, 

ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 

II – para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, 

de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. 



 

Em comentário ao referido artigo, o Doutor Marçal Justen filho, em sua obra 

“Comentários a Lei de Licitações e Contratos Públicos”, 5ª edição, Dialética, pág. 

250/251 diz: 

“Dá-se a inexigibilidade de licitação quando for inviável a competição. O 

conceito de inviabilidade de competição não foi explicitado pela lei, retratando 

intencional amplitude de abrangência todas as situações que caracterizarem a 

inviabilidade de competição podem propiciar a ausência de licitação e a contratação 

direta. A lei remete à verificação das circunstancias de fato, reconhecendo 

implicitamente a impossibilidade de elenco exaustivo e adotado apriorísticamente. 

Configura-se neste ponto, a grande diferença prática entre as hipóteses de dispensa e 

de inexigibilidade de licitação”. 

Nos casos de dispensa de licitação, os pressupostos de competição estão 

presentes e, teoricamente, seria cabível submeter à contratação a um procedimento 

prévio de seleção. Porém, a lei eliminou a obrigatoriedade da licitação, por reputar 

inconveniente sua efetivação. Avaliando os benefícios (possíveis) e os prejuízos 

(inevitáveis) que poderiam concretizar-se em virtude do desenvolvimento do 

procedimento licitatório, o legislador permitiu a contratação direta. “Em tais hipóteses, a 

autorização legal para contratação direta deriva de previsão do legislador de prejuízos 

superiores às potências benefícios”. 

Assim, no presente caso, o interesse em jogo enquadra-se no disposto legal 

apreciado em linhas anteriores, ficando, afastado o dever de licitar, ante a 

impossibilidade fática do confronto licitatório e ante ao fato de que existe somente um 

único fornecedor dos serviços pretendidos no Município, conforme já atestado pelo 

Presidente da Comissão de Licitação em sua justificativa. 

 

É o Parecer, 

 

Manfrinópolis, em 21 de maio de 2014. 

 

 

 

Mateus Scheitt 

Assessor Jurídico 

OAB PR 52378 



 

ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2014 
 

O Prefeito Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e 

considerando o disposto do artigo 25, inciso I e II da Lei nº 8.666/93, e o pronunciamento 

emitido pela Assessoria Jurídica, RESOLVE pela Inexigibilidade de Licitação para a contratação 

da Empresa OI Móvel S/A, inscrita no CNPJ sob nº 05.423.963/0001-11, para prestação de 

Serviços de Telefonia Móvel, vez que se apresenta como única solução viável em razão da 

existência de um único particular para o fornecimento de tais serviços. 

 

Manfrinópolis, em 21 de maio de 2014. 

 

 

 

Claudio Gubertt 
Prefeito Municipal 

 


