
PROCESSO LICITATÓRIO N° 31/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2020 
 
OBJETO 
 
A presente dispensa de Licitação tem por objeto a contratação de serviços postais por meio de 
Pacote de Serviços disponibilizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
 
 
JUSTIFICATIVA 
 
Necessidade de continuidade de atividades administrativas essenciais no que tange os serviços de 
entrega e recebimento de correspondências, bem como encomendas e objetos, através do pacote 
de serviços disponibilidade pelos Correios, utilizados por todos os setores da Administração Pública 
Municipal, prestados de forma exclusiva e não exclusiva pela Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos – ECT. 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
 A presente Dispensa de Licitação nº. 4/2020 encontra respaldo legal no artigo 24, inciso II da 
Lei Federal nº 8.666/93 consolidada: 

 
Art. 24. 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; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 
1998) 
 
Decreto nº 9.142 de 18 de junho de 2018 
Art. 1º Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos: 
(...) 
II – para compras e serviços não incluídos no inciso I: 
a) na modalidade convite – até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) 

 
 Conforme Parecer Jurídico, há amparo legal para a contratação por meio de dispensa de 
licitação.  
 
FORNECEDOR 
 
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
CNPJ: 34.028.316/0028-23 
Rua José Vieira, 90 Bloco B, Bairro Nossa Senhora do Rosário 
São José – SC 



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR ESTIMADO 
 
O valor estimado para a presente contratação é de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
Dotações orçamentárias a serem utilizadas na execução da presente contratação: 
 
03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 
01 – DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS 
2.005 – Manutenção Secretaria Adm. Fazenda e Deptos. 
3.3.90.00.00.00.00.00   00.01.0000/12 – Aplicações Diretas 
 
 
Água Doce, 25 de junho de 2020 
 
 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 
 
 
 
GLÁUCIA REGINA VARASCHIN    CRISTIANO SAVARIS DA SILVA 
Presidente       Membro 
 
 


