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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0039.2020.CEL.IN.0003.APAC 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0003/2020 - APAC 
 

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. Art. 25, CAPUT, da Lei 
n.º 8.666/93, atualizada. 

I - DOS FATOS 

 

 Foi autuado nesta CEL, em 05/11/2020, o processo administrativo eletrônico 
SEI! de nº 0031300026.003264/2020-37, oriundo da Gerência de Administração e 
Gestão de Pessoas - GAGP, com solicitação visando à contratação, através de 
inexigibilidade de licitação, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 
objetivando a prestação de serviços e venda de produtos postais para atendimento 
das necessidades da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC,  no valor 
estimado máximo anual de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais),  considerando o 
término do contrato ainda vigente de nº 9912277561/2016 em 03/12/2020, que trata 
do mesmo serviço, sem possibilidade de nova prorrogação. 

 

Ressalta-se que a referida contratação foi devidamente autorizada pela 
Presidente da APAC em 03/11/2020 no processo supramencionado, e existe previsão 
orçamentária para a despesa, consoante informado na Declaração de Disponibilidade 
Orçamentária emitida pela Gerência de Orçamento e Finanças/GROF em 26/10/2020. 

 

O processo encontra-se instruído com os documentos indispensáveis à 
regularidade da contratação direta pretendida, quais sejam: Termo de Referência com 
as especificações dos serviços e produtos, Solicitação de compra de n° 
540101000242020000049 cadastrada no Sistema PE-Integrado, documentação da ECT 
onde constam as tabelas de preços praticados, Estatuto Social da ECT, Declaração de 
Exclusividade e Preços praticados, certidões fiscais, trabalhista e demonstrações 
contábeis do exercício 2019. 

 

II - DO FUNDAMENTO LEGAL  

Dispõe artigo 25 caput , da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993): 
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Art. 25. É inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, em 
especial: (grifos nossos) 

 
Tal condição de inviabilidade de competição é plena e amplamente inquestionável, 
considerando o diploma legal a nível federal (Lei Federal nº 6.538 de 22/06/1978 e 
Decreto nº 8.016 de 17/05/2014) que outorga à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, Empresa Pública Federal, tal exclusividade na prestação dos serviços 
postais em âmbito nacional. 
 
 
III - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

Oportuno ressaltar que, uma vez configurada a inexigibilidade, passa-se à 
análise concernente ao atendimento dos requisitos de habilitação da empresa 
previstos na Lei n° 8.666/93. Afiguram-se atendidas as exigências legais, à exceção da 
Certidão de Regularidade Municipal, que consta como positiva no momento de 
elaboração deste parecer. Tal situação tem solução com base na Decisão nº 431/1997 
do Tribunal de Contas da União, que diz:  

 
“A comprovação da regularidade fiscal na 
celebração do contrato ou no pagamento de 
serviços já prestados, no caso de empresas que 
detenham o monopólio de serviço público, pode 
ser dispensada em caráter excepcional, desde 
que previamente autorizada pela autoridade 
maior do órgão contratante e 
concomitantemente, a situação de regularidade 
seja comunicado ao agente arrecador e à 
agência reguladora”  

 
Considerando o exposto acima, esta CEL/APAC opina pelo prosseguimento da presente 
inexigibilidade de licitação, com a citada irregularidade fiscal, recomendando que o 
órgão contratante exija a regularização de tal pendência, por parte da empresa a ser 
contratada. 
 
IV - JUSTIFICATIVA DO PREÇO A SER CONTRATADO  

 
No que se refere ao preço ora proposto, foram adotados valores expressos em Tabelas 
de Preços apresentadas pela Empresa Brasileira de Correios Telégrafos/ECT, 
correspondente a esta Unidade da Federação para as especificações dos serviços e 
produtos a serem contratados - todas as tabelas passam a fazer parte integrante e 
anexas a este processo. 
                                              
V - CONCLUSÃO 
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A contratação ora solicitada se refere à contratação dos serviços e produtos postais, 
especificados no Termo de Referência, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado em conformidade com disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 
8.666/93, e suas alterações. 
 
Por fim, verifica-se que estão presentes os requisitos previstos no art. 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93. 

 

Diante do exposto esta Comissão Especial de Licitação entende pela inexigibilidade de 
Licitação para contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, CNPJ 
nº 34.028.316/0001-03, para prestação de serviços e venda de produtos postais em 
atendimento às necessidades da APAC, conforme especificações do Termo de 
Referência, sendo formalizada através do Processo Administrativo nº 0039/2020, 
Inexigibilidade n° 0003/2020, com fundamento no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, no 
valor estimado total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para o período de 12 
(doze) meses. 

 
Finalmente, submeto este parecer à Superintendência de Assuntos Jurídicos - SAJ 
desta Agência Pernambucana de Águas e Clima para pronunciamento formal à 
autoridade superior, objetivando nos termos do art. 26 da Lei n° 8.666/93, a ratificação 
e publicação na imprensa oficial. 
 
Recife, 09 de novembro de 2020. 
 
 
 
JÉSSICA SANTOS MESQUITA 
Membro e Apoio de Pregoeira - CEL/APAC 
 
 
ANA SOFIA DE MELLO CASSUNDÉ 
Membro e Apoio de Pregoeira - CEL/APAC 
(Férias) 
 
DIORGENES LUIZ DA SILVA 
Membro e Apoio de Pregoeira - CEL/APAC 
 
 
LUIZ FELIPE MAIA ÁVILA 
Membro e Apoio de Pregoeira - CEL/APAC 
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