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DIÁRIO OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK 

EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 625/2017 

 
 
 

ANO 2021 EDIÇÃO Nº 1068 CONSELHEIRO MAIRINCK, QUARTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2021 PÁGINA 01 

 
MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK ESTADO DO PARANÁ 

AVISO PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO DA FORMA ELETRÔNICO Nº 053/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106/2021 

 

O Município de Conselheiro Mairinck-Pr, por meio do Pregoeiro Oficial, Senhor Ilton  Inácio, designado pela portaria n. 

005/2021 torna público para conhecimento dos interessados a prorrogação da abertura do pregão eletrônico em 

epígrafe, que estava prevista para o dia 24/11/2021 às 08:30, prorrogando se abertura para o dia 14/12/2021 às 13:30 

horas. Justificando-se que vários interessados no certame questionaram que no instrumento convocatório não constou o 

prazo para visita técnica. Novas propostas poderão ser cadastradas para participação. 

A visita técnica deverá ser agendada previamente, podendo ser realizada até o dia 13/12/2021. Nos seguintes dias e 

horários: das 08:00 às 11:00 agendamentos no setor de licitação. 

OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a Contratação de empresa especializada  em 

tecnologia de Voz sobre IP (VoIP) para fornecimento, instalação, manutenção, solução de equipamentos em 

regime de comodato para atender todos os Departamentos deste municipio , por um período de 12 (doze) 

meses; Contratação de empresa para fornecimento, implantação, configuração de Serviços de integração telefônica, 

composta por Central PABX IP, aparelhos telefônicos IP, instalação, manutenção preventiva e corretiva, transferência 

de conhecimento com suporte técnico especializado, atualizações de tecnologia, ligações locais e nacionais para 

telefones fixos e móveis, manutenção de linhas telefônicas para a tecnologia SIP. O Sistema deverá fornecer 100 

ligações Simultâneas com capacidade de abrangência para até 500 ramais IP.  Os serviços mencionados compreendem 

a locação de equipamentos e fornecimento de minutos conforme a necessidade do município.  

● 01 PABX IP; 
● 40 Telefones IP; 
● 01 Telefone para Telefonista com 01 Modulo de transferência; 
● Pacote de 50.000 mil minutos para telefones Fixo Brasil; 
● Pacote de 10.000 mil minutos para telefones Móvel Brasil; 
A instalação deverá ocorrer por conta da vencedora sem custos ao Município 

Valor mensal R$ 3.500,00 valor total R$ 42.000,00 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 15:00 horas do dia 04/11/2021 às 13:00 horas do dia 14/12/2021. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 13:00 às 13:30 do dia 14/12/2021. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: Ás às 13:30 horas do dia 14/12/2021 

 
LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL. 
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa 
associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail 
contato@bll.org.br. www.conselheiromairinck.pr.gov.br. 
Conselheiro Mairinck, 21 de novembro de 2021. 
 

 
Ilton Inácio 
Pregoeiro. 
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