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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2867/2018-PMJ 

 

ASSUNTO: justificativa de contratação direta, razão da escolha do fornecedor ou 

executante e justificativa do preço. 

 

JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

 

O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no caput e parágrafo 

único, I, II e II, do art. 26, da Lei 8.666/93, como antecedente necessário à contratação com 

dispensa ou inexigibilidade de licitação, conforme cada caso concreto assim o exigir. 

 

I – Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços e venda de 

produtos que atendam  as  necessidades da Contratante , mediante adesão anexos do 

instrumento contratual : Carta Comercial, Encomenda ,Pac, Sedex, serviços telemáticos e 

aquisição de produtos, correio internacional, mala direta domiciliaria, CPF, caixa postal, 

Certificação digital: para atender as necessidades dos órgãos da Prefeitura Municipal de 

Jacareacanga:Secretaria Municipal de Administração e Finanças-SEMAF. 

 

 

II – Contratados: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-

EBCT (CNPJ: 34.028.316/0018-51). 

 

 

III - Caracterização da Situação que  justifica a  Dispensa de Licitação: a dispensa de 

licitação para a referido serviço se funda no inciso VIII do art.24 da Lei 8.666/93. 

A Prefeitura Municipal de Jacareacanga, através da Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças necessita da contratação da empresa pública prestadora dos serviços postais e 

adicionais, para atender suas necessidades. 

No artigo 24, VIII da Lei 8.666/93 diz que é dispensável a licitação permitindo assim a lei a 

contratação direta. 

IV- Razão da Escolha do Fornecedor: A empresa identificada no item II foi escolhida 

porque (I) é do ramo pertinente;(II) possui larga experiência na área e única empresa no 

estado do Pará a realizar os serviços  solicitados, que detém monopólio estatal normatizado 

de acordo com lei 6538/1978; e o decreto de 8016 de 17 de maio de 2013, e o Decreto nº 

8.945 de 27 de Dezembro de 2016(III) Demonstrou experiência na área de atuação;(IV) 

acrescentou toda a documentação da sociedade(estatuto social atualizado, inscrição no 

CNPJ) e todas as certidões (tributaria Federal, estadual e municipal ; do INSS do 

FGTS;CND/TST; 
 

. 

 

VI - Justificativa do Preço: os preços praticados são de mercado, itens que demonstram, 

sem maiores aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no mercado, 

notadamente considerando-se a qualidade do fornecimento dos serviços adquirido e a 
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eficácia deste conforme a quantidade de megas fornecido de acordo com necessidade da 

Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

 

Assim, submeto a presente justificativa a Análise da Assessoria e Consultoria Jurídica para 

posterior ratificação do ordenador de despesa responsável para os fins do disposto no caput, 

do art. 26 da Lei nº 8.666/93.  

Jacareacanga/PA,14 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 
 

Alcides José Grando 

Secretario Municipal de Administração e Finanças 

Decreto de nº002/2017- GP/PMJ 
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