
ATA DL 04/2015 

 
 

Aos VINTE dias do mês de MARÇO do ano de DOIS MIL E QUINZE 
reuniu-se a Comissão de Licitações, com os autos da DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, tendo por objeto a contratação da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT. 

 
Estão presentes os requisitos que possibilitam a dispensa de licitação, pelas 

seguintes razões de fato e de direito: 
 
1) A permissão expressa no inciso VIII, artigo 24, da Lei Federal 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, para a aquisição por pessoa jurídica de direito 
público interno, de bens ou serviços prestados por órgão ou entidade que 
integra a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim 
específico em data anterior à vigência da Lei, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado; 

 
2) Considerando a proposta de prestação de serviços apresentada pela ECT 

com o objetivo de contratar com o Município; 
 

3) Considerando que com a contratação, será realizada mensalmente uma 
fatura com as aquisições e serviços realizados, evitando a cada utilização, 
uma emissão de empenho específica;  

 
4) Verifica-se que consta dos autos, a minuta de contrato apresentada pela 

ECT, bem como, o rol de produtos e serviços, com os respectivos 
valores, os quais respeitam as disposições legais; 

 
5) Considerando a inexistência de outra empresa que ofereça os mesmos 

serviços e produtos, no âmbito regional; 
 

6) Essa contratação permite concluir pela incidência da hipótese de dispensa 
de licitação, prevista no inciso VIII, do artigo 24, da Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 

 
Opina por fim, a Comissão Permanente de Licitações, com a concordância 

da Assessoria Jurídica, pela contratação da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos ECT, por DISPENSA DE LICITAÇÃO, pelo período de 12 (doze) 
meses, equivalente a valores mensais projetados em R$ 1.00,00 (UM MIL 
REAIS). 
 



Encerram-se aqui os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Selbach, RS, com referência ao processo de DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DL 04/2015. 
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