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Diretoria de Origem 

 

 

Data: 17/11/2020 

 

_______________________ 

 

Aprovação Diretoria 

Executiva 

 

Data: _______/_______/_______ 

 

Ata nº _______/__________ 

 

 

 

 

  

1. PROPOSTA 

Propõe-se à Diretoria Executiva aprovar a contratação, por meio de Inexigibilidade de 

Licitação, da empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para 

prestação de serviços postais de acordo com pacote bronze 1. A contratação será realizada 

por meio de com fulcro no art. 30, Inciso I da Lei 13.303/2016. O valor máximo global para 

contratação será de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). O prazo de vigência contratual será 

de 12 (doze) meses. 

 

2. HISTÓRICO 

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, 

constituída em janeiro de 2014 e tem por objeto social a implantação e exploração de 

empreendimento composto de instalações de transmissão de energia elétrica associado e 

demais obras complementares, conforme descrito no Edital de Leilão n.º 07/2013-ANEEL-

Lote A nos estados de São Paulo e Paraná. 

 

Em 07 de novembro de 2019 foi firmado com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS, através do sistema SEI, o contrato MSG 019/2019 (contrato correios nº 

9912474586) com valor estimado de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), pelo prazo de 12 

(doze) meses, cujo objeto era  serviço de remessa de correspondências. 

 

A MSG foi informada através de correspondência eletrônica em 15 de setembro de 2020 que 

os CORREIOS realizaram uma revisão em sua Política Comercial, estabelecendo critérios 

para concessão de benefícios a partir do cumprimento de contrapartidas, bem como pela 

expectativa de consumo, impactando os contratos comerciais vigentes, sendo possível 

apenas a prorrogação até 31/12/2020, data em que os códigos dos serviços em curso serão 

finalizados. Outra opção fornecida pelos Correios foi a assinatura de um novo contrato pelo 

prazo de 12 (doze) meses, já nos moldes na nova política comercial. 
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

O Relatório Técnico RT.DAC.030.2020, anexo, apresenta as justificativas necessárias para a 

contratação proposta. 

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 

Os Recursos Financeiros relativos a este aditamento são próprios e estão previstos na rubrica 

“Administração da Sociedade” do Plano de Negócios REV. 06 da Mata de Santa Genebra. 

 

5. PARECER JURÍDICO 

Seguindo a orientação do TCE/PR, a PRD, juntamente com seu anexo, será encaminhada ao 

jurídico para análise e parecer acerca da juridicidade das suas disposições.  

Tendo em vista que a minuta contratual é padrão dos Correios e só estará disponível após 

aprovação da Contratação, a mesma será encaminhada ao jurídico para análise e parecer em 

momento posterior.  

 

6. CONCLUSÃO 

Pelo exposto, considerando a necessidade de contratação de empresa para prestação de 

serviços postais, entende-se necessária a contratação da EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELEGRAFOS. A contratação será realizada por meio de Inexigibilidade de 

Licitação, com fulcro no art. 30, inciso I da Lei 13.303/2016. O valor global estimado para 

contratação será de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Prazo de vigência contratual será de 

12 (doze) meses. 

 

7. ANEXOS 

 

7.1. Relatório Técnico DAC.030.2020 
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