
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE IPIRA 
PREFEITURA MUNICIPAL 
 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 

 

 

1 – DO OBJETO  

 

O objeto da presente contratação é aquisição de produtos e serviços da Empresa 

Brasileira de Correio e Telégrafos, por meio da adesão ao termo de condições comerciais, 

os produtos serão disponibilizados por meios de canais de atendimento dos correios.  

 

2 – JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que atualmente o Município de Ipira-SC, não possui contrato de 

prestação de serviço e disponibilização de produtos com os Correios; 

Considerando que o Município utiliza semanalmente os serviços de postagem de 

correspondências; 

Considerando que atualmente a realização do pagamento das postagens é através 

de adiantamento; 

Considerando a necessidade de assegurar maior eficiência, um dos princípios de 

Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal;  

Considerando que os Correios são empresa pública, pertencente a União e que detém 

o monopólio das atividades postais em todo o território nacional; 

Considerando o art. 70 da Constituição Federal que dispõe que as contratações 

públicas deverão prever economicidade em suas contratações; 

Considerando a praticidade e economia com a presente contratação o Município de 

Ipira-SC, realizará celebração de contrato com os Correios. 

  

3 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

Atendimento aos pressupostos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

introduzidas pela Lei nº 8.883/94, em especial o disposto no art. 24, inciso VIII. 

 

“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; 

(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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4 – DA EMPRESA CONTRATADA 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, empresa pública 

constituída nos termos do Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, inscrito no CNPJ 

sob o n° 34.028.316/0028-23, com sede Rua Romeu José Vieira, 90 – Bloco B, 6º Andar, 

Bairro Nossa Senhora do Rosario, São José, SC, CEP 88.110-923. 

 

5 – DO VALOR CONTRATADO 

 

A presente contratação é feita pelo valor estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte 

mil reais). 

Sendo o pagamento realizado através de fatura disponibilizada pela 

CONTRATANTE em seu portal na internet, por meio do Sistema de Fatura Eletrônica – 

SFE, de acordo com os produtos adquiridos e serviços prestados no ciclo de faturamento.  

6 - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a partir da data 

de assinatura. 

 

8 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

Projeto atividade: 04.122.0003.2.003 – Manutenção do Dpto. De Administração 

Elemento de despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00  

Ipira (SC), em 31 de maio de 2021. 

 

 

 

Carine Mineiro 

Secretária de Administração e Finanças  
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Termo de Referência em epígrafe tem por finalidade, atender o disposto na legislação 

vigente concernente às contratações públicas, em especial ao artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal e aos dispositivos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem 

como, normatizar, disciplinar e definir os elementos que nortearão o presente Processo 

Licitatório. 

 

1. DA ÁREA SOLICITANTE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

1.1.  Administração e Finanças.  

1.2.  Fica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente contrato, nos moldes 

do artigo 67 da Lei nº 8.666/1993. A servidora Sra. Camila Ganzala Dreher, bem como a 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças Sra. Carine Mineiro. 

 

2. OBJETO 

 

O objeto da presente contratação é aquisição de produtos e serviços da Empresa 

Brasileira de Correio e Telégrafos, por meio da adesão ao termo de condições comerciais, 

os produtos serão disponibilizados por meios de canais de atendimento dos correios.  

 

3. DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

ITEM UN. QUAN ESPECIFICAÇÃO DO ITEM 
PREÇO TOTAL 

ESTIMADO (R$) 

01 Mês 60 
Contratação de produtos e serviços por meio do 

Pacote de Serviços dos CORREIOS. 
120.000,00 

 R$ 120.000,00 

 

Valor total estimado por extenso: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

  

4. JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que atualmente o Município de Ipira-SC, não possui contrato de 

prestação de serviço e disponibilização de produtos com os Correios; 
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Considerando que o Município utiliza semanalmente os serviços de postagem de 

correspondências; 

Considerando que atualmente a realização do pagamento das postagens é através 

de adiantamento; 

Considerando a necessidade de assegurar maior eficiência, um dos princípios de 

Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal;  

Considerando que os Correios são empresa pública, pertencente a União e que detém 

o monopólio das atividades postais em todo o território nacional; 

Considerando o art. 70 da Constituição Federal que dispõe que as contratações 

públicas deverão prever economicidade em suas contratações; 

Considerando a praticidade e economia com a presente contratação o Município de 

Ipira-SC, realizará celebração de contrato com os Correios. 

  

5. ESPECIFICAÇÕES DAS OBRIGAÇÕES MÍNIMAS DA CONTRATADA E 

CONTRATANTE:  

 

5.1 Obrigações da Contratante: 

a) Informar aos CORREIOS seus representantes credenciados, com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias úteis, para emissão do cartão de postagem. Nas 

informações deverão constar o nome do órgão e do seu responsável, endereço, 

telefone para contato, endereço eletrônico e os pós de serviços a serem utilizados. 

b) Providenciar o cadastramento nos sistemas e ferramentas corporativas dos 

CORREIOS para a devida utilização dos serviços disponibilizados. 

c) Controlar a utilização dos serviços e sistemas por parte de seus representantes 

credenciados - por representantes credenciados entendam-se os órgãos vinculados 

hierarquicamente entre si ou que compõem o mesmo órgão, cuja utilização do 

contrato for autorizada pelos CORREIOS. (A infração contratual por parte dos 

representantes credenciados aqui mencionados será de responsabilidade da 

CONTRATANTE, apurada no teor deste contrato). 

d) Observar e cumprir as regras gerais de aceitação de objetos e utilização dos serviços, 

conforme previsto nos Termos e Condições disponibilizados no portal dos 

CORREIOS e/ou nas Tarifas/Tabelas de Preços. 

e) Responder pelo cumprimento das exigências legais vigentes, bem como por todo e 

qualquer tributo que possa ou venha a ser exigido, decorrentes do conteúdo enviado, 

bem como pela veracidade das informações fornecidas. 

f) Informar aos CORREIOS e manter atualizados, por carta, oficio, telegrama ou 

sistema de contratação, todos os dados cadastrais para as comunicações necessárias. 

g) Postar os objetos nas Unidades previamente acordadas com os CORREIOS. 
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h) Apresentar obrigatoriamente o cartão de postagem, ou outro instrumento autorizado 

pelos CORREIOS, quando da utilização dos serviços e/ou aquisição de produtos. 

i) A CONTRATANTE é a única responsável pelos cartões de postagem e senhas de 

acesso aos sistemas, fornecidos pelos CORREIOS para a postagem, inclusive por 

parte de seus representantes credenciados, respondendo por danos causados por sua 

utilização indevida. 

j) Em caso de perda, roubo ou extravio do cartão de postagem ou senha de acesso, a 

CONTRATANTE permanecerá responsável, enquanto não comunicar o fato 

oficialmente aos CORREIOS, por meio de correspondência com prova de 

recebimento. 

k) Na hipótese de qualquer alteração no cartão de postagem, comunicar aos CORREIOS 

para as providências de cancelamento e emissão de novo cartão. 

l) 3.11.1. Acompanhar as informações relativas ao contrato, por meio do Sistema de 

Faturamento Eletrônico – SFE, disponibilizado no portal dos CORREIOS. 

 

 5.2 Obrigações da Contratada: 

a) Os CORREIOS se comprometem a disponibilizar informações necessárias à 

execução deste contrato, tabelas de preços e tarifas relativas aos serviços, fatura de 

cobrança; 

b) Executar os serviços e venda de produtos nos termos e prazos previstos neste 

contrato. 

c) Os CORREIOS deverão informar à CONTRATANTE os novos valores dos produtos 

e serviços sempre que ocorrer atualização em suas tabelas e tarifas. 

 

6 DOCUMENTAÇÃO EXTRA 

6.1. Os serviços serão comprovados mediante emissão de relatório das postagens. 

 

7. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

O prazo de execução será de 60 (sessenta) meses.  

 

8. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será realizado através de fatura disponibilizada pela 

CONTRATANTE em seu portal na internet, por meio do Sistema de Fatura Eletrônica – 

SFE, de acordo com os produtos adquiridos e serviços prestados no ciclo de faturamento.  

 

9. GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

 9.1. Não há necessidade. 
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10. RECURSO A SER UTILIZADO 

 

  Unidade – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS 

As despesas decorrentes desta contratação serão custeadas pela seguinte dotação 

orçamentária: 

Projeto atividade: 04.122.0003.2.003 – Manutenção do Dpto. De Administração 

Elemento de despesa: 3.3.90.00.00.00.00.00  

 

11. TERMO DE ACEITE 

Declaro, nos termos da Lei 8.666/93, art. 67, §1° e §2° que serei responsável pela 

fiscalização do contrato originado por esse Processo Licitatório, acompanhando e anotando 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do mesmo, 

determinando o que se fizer necessário à regularização das faltas ou defeitos para exigir seu 

fiel cumprimento. 

 

Nome Fiscal: Camila Ganzala Dreher 

CPF: 097.072.069-69 

Cargo/função: Diretora de Administração 

Unidade: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Fone para contato: (49) 3558-0208 

E-mail para contato: tributacao@ipira.sc.gov.br 

Assinatura do fiscal: _______________________________________ 

 

 

Ipira-SC, 31 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

CARINE MINEIRO 

Secretária Municipal de Administração e Finanças 


