
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°09/2017 
  

            HILÁRIO JOSÉ KOLASSA, Prefeito Municipal de Centenário, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso das atribuições legais, e com fundamento legal no art. 24, VIII, da Lei 
Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, vem pelo presente 
ato, ratificar a dispensa do procedimento licitatório do objeto conforme segue: 
  
            OBJETO: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a 
prestação de serviços e venda de produtos postais múltiplos. 
 
          JUSTIFICATIVA: Trata-se de procedimento de contratação direta, com dispensa 
de licitação, com fulcro no art. 24, VIII, da Lei n° 8.666/03, da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos para a prestação de serviços e venda de produtos postais 
múltiplos. 
 
 
 A ECT, se trata de Empresa pública criada pelo Governo federal para prestação de 
serviços postais. 
 
 O contrato, suas cláusulas e condições, é padrão. 
 
     
   O dispositivo legal para fundamentar a dispensa de licitação assim dispõe:  
  

"Art. 24 - É dispensável a licitação:  
(...)  
VIII - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público 
interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou 
entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido 
criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta 
Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado;". (grifou-se)  
  

   Tem-se, portanto, os seguintes requisitos para dispensa de licitação: (a) 
que o contratante seja pessoa jurídica de direito público interno; (b) que o contratado 
integre a Administração Pública; (c) que tenha sido criado em data anterior à vigência da 
Lei n° 8.666/93. 
  
   O Município de Centenário se trata, evidentemente, de Pessoa Jurídica de 
Direto Público Interno, restando atendido o primeiro dos requisitos para a dispensa de 
licitação.  
  
   A ECT, por sua vez, é uma empresa pública criada pelo Governo federal 
para prestação de serviços postais. 
  



   De se sublinhar que a ECT é integrante da Administração Pública e foi 
criada antes da vigência da Lei n° 8.666/93, em atendimento aos demais requisitos do 
art. 24, VIII, da Lei de Licitações.  
   
   Resta, entretanto, analisar-se o atendimento ao art. 26 da Lei de Licitações. 
Relativamente à escolha do executante - exigência do inc. II do parágrafo único do art. 26 
da Lei de Licitações. 
  
   Como é sabido a ECT se trata da empresa brasileira de correios e 
telégrafos com atuação em todo o território nacional, sendo a única neste ramo no 
Município e na região, possuindo o monopólio de tal. 
  
      
              Trata-se de contratação de prestador de serviços, por intermédio de 
dispensa de licitação nos termos do artigo 24, VIII, da Lei 8.666/93, para a prestação dos 
serviços postais. 
   
              Tendo em vista a necessidade e a legalidade, enquadrado no dispositivo 
legal citado acima, entende-se configurada a hipótese de contratação mediante dispensa 
de licitação, amparada pelo artigo 24, VIII da referida Lei. 
  
            O expediente encontra-se devidamente justificado. 
 
            Estando o preço do contrato é compatível com os praticados no mercado, aliás, 
padronizado, observada a singularidade e peculiaridade do objeto, no atendimento das 
disposições insertas no art. 26 da Lei Federal n°8.666/93 e alterações posteriores 
quanto à justificativa da dispensa e a ratificação da mesma, com a devida publicação do 
ato concernente na imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da 
licitação a teor do artigo 24, VIII, daquele Texto Federal. 
  
            Ante a análise efetivada, diante do interesse público, conclui-se pela ratificação do 
presente procedimento de dispensa de licitação, com base nos fundamentos apreciados. 
 
  Centenário, RS, 10 de abril de 2017. 
 

 
Hilário José Kolassa 

Prefeito  
 

 

 


