ESTADO DO PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 2/2020 - DL

FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

Processo Nr.:
7/2020
Data:
04/02/2020

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

Folha: 1/2

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

PREMIER SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME
AV MANOEL RIBAS,672 União da Vitória - PR
05.389.579/0001-40

Objeto da Compra:

Código:

Inscrição Estadual:

8151

9042563827

Solicitação de aquisição e instalação de central telefonica com 20 ramais, para a Clínica de Odontologia e Centro
Tecnológico da Uniuv

ITENS
Item
1

Quantidade
Especificação
1,00 CENTRAL DE TELEFONE
INSTALAÇÃO DE CENTRAL PABX INTERLBRAS IMPACT 40 EQUIPAMENTOS COM 4 LINHAS E 20 RAMAIS ANALÓGICOS.
(05-04-0080)

Unid.
UNI

Valor Unitário
2.570,00

Valor Total
2.570,00

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 - É dispensável a licitação.

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo
anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;

JUSTIFICATIVA
A solicitação de aquisição e instalação de Central Telefônica se dá em razão de que o equipamento anterior foi
danificado por queima de equipamento. A nova aquisição é destinada a atender a Clínica de Odontologia que
desenvolvem atividades referentes à saúde bucal da população e no Centro Tecnológico do Centro Universitário
de União da Vitória - Uniuv, que visa formar profissionais de sólida base científica e experimental nas diversas
áreas de conhecimento das Engenharias.
O investimento se faz necessário para a instalação de mais ramais, sendo eles no estoque de materiais, central
de materiais, coordenação do setor de engenharias, laboratório de solos. A solicitação visa promover a
comunicação interna da Clínica e Cetec, trazendo vantagens tanto em relação ao melhor gerenciamento quanto a
agilidade na comunicação, adotando um ramal por setor ou por colaborador, dependendo das necessidades, a fim
de agilizar e otimizar o dia a dia, resultando em um melhor índices de produtividade, melhor comunicação interna
e externa e maior satisfação, tanto por parte dos clientes como de colaboradores, que utilizam o serviço
diariamente. A opção, transferência entre ramais interligados, como se tratam de linhas conectadas por meio de
uma central principal, as chamadas internas não geram custos a instituição, o que facilita a expansão da
comunicação interna, proporcionando aos funcionários a possibilidade de falar com pessoas de outros
departamentos sem qualquer tipo de dificuldade, resolvendo problemas relacionados as suas atividades com uma
simples ligação.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
A escolha do fornecedor recaiu sobre a empresa PREMIER SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME
após pesquisa de mercado realizada pelo setor solicitante junto a fornecedores do objeto do presente processo
em que a referida obteve o menor preço e possui as condições de habilitação requeridas.

ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 2/2020 - DL

Processo Nr.:
7/2020
Data:
04/02/2020

Folha: 2/2

União da Vitória, 4 de Fevereiro de 2020

-------------------------------------------------------------------------------Dallan Marcelo Gregório
Presidente da Comissão de Licitação

DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

-------------------------------------------------------------------------------ALYSSON FRANTZ
REITOR

Valor da Despesa:

Pagamento.........:

2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais)

10 dias após recebimento

