
 

 

 
 

 

 
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS 

 

 

 

AVISO Nº 020 / 2021 
 

 
O Departamento de Operações e Serviços – DOS, no exercício de sua 

atribuição, vem por meio deste informar aos órgãos / entidades que ainda necessitem 
prorrogar os contratos firmados com a empresa Oi S/A - oriundos dos Pregões 
Eletrônicos nº 867/2015 e 225/2016 - que solicitem a carta de concordância da 
contratada com a máxima antecedência possível. 

Tal solicitação foi feita pela empresa Oi S/A em razão da necessidade de 
análise por parte da equipe técnica deles, sobre a viabilidade de continuar a prestar 
os serviços nas linhas analógicas constantes nestes contratos, o que demanda maior 
tempo para retorno da concordância. 

 
Outrossim, ainda se tratando dos serviços de telefonia fixa, esclarecemos que: 
  
a) Está em trâmite a licitação que visa substituir os contratos dos pregões 

citados, contudo fomos informados pelas operadoras que os serviços de 
telefonia fixa atualmente prestados, especialmente nas linhas analógicas, 
serão descontinuados e substituídos por outros serviços com tecnologias 
mais atuais; 

b) A descontinuidade dos serviços nas linhas analógicas ocorrerá de forma 
gradativa, ainda sem data fixada para ser retirado do mercado; 

c) Dessa forma, a SEAP está tentando viabilizar a licitação para que os 
serviços de telefonia fixa convencional, com tecnologia analógica, 
continuem sendo prestados pelo prazo de 01 (um) ano, ou seja, até 2022; 

d)  Em paralelo a esta licitação já está sendo realizado estudo técnico pela 
CELEPAR e SEAP objetivando identificar as alternativas disponíveis no 
mercado e definição da solução mais adequada para substituição destes 
serviços; 

e) Após a conclusão desses estudos, será iniciada nova licitação, já com a 
solução escolhida e que melhor atenda às necessidades dos órgãos / 
entidades, de forma a substituir gradativamente as linhas analógicas que 
serão desativadas e - a depender das soluções – também a troca de 
tecnologia nas linhas DDR (E1). 

 
Por fim, permanecemos a disposição para eventuais dúvidas. 

 
 

Curitiba, 27 de outubro de 2021. 
 
 

SEAP / DOS 


