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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 025/2021 - PML 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021 - PML 

 

1. CAUSA ENSEJADORA DA DISPENSA: 

A dispensa de licitação concernente à despesa especificada neste processo tem amparo na Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993: 

 
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; 

 

2. OBJETO DO CONTRATO: 

Contratação com a EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA CATARINA 

S.A.- EPAGRI, empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, com 

personalidade jurídica de direito privado, sob forma de sociedade por ações, criada em 1991, por intermédio da 

Regional da EPAGRI de Campos Novos, CNPJ/MF sob o nº 83.052.191/0008-39, situada às margens da BR 282, KM 

338,2, bairro Boa Vista, no Município de Campos Novos (SC), representada neste ato por Claudemir Durli, para a 

prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural no Município de Luzerna/SC, contendo as ações 

descritas no Plano Anual de Trabalho – PAT, conforme dispõe a Lei Municipal nº 1751 de 23 de março de 2021. 

 

3. JUSTIFICATIVA: 

Necessidade de contratação dos serviços de assistência técnica e extensão rural através de entidade que 

disponibilize pessoal técnico especializado para elaboração, acompanhamento, execução e avaliação do PAT – Plano 

Anual de Trabalho. 

 

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – EPAGRI, empresa pública vinculada ao 

Governo do Estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, é uma entidade 

criada com vistas às atividades agropecuárias e extensão rural no Estado de Santa Catarina, atuando em todo o 

território de acordo com o seu Estatuto.  

 

A dispensa de licitação para contratação do objeto acima citado justifica-se pela relevância dos serviços a serem 

prestados pela empresa contratada, os quais suprem a necessidade de suporte operacional para que a Secretaria de 

Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária do Município incremente suas atividades, visando o pleno 

desenvolvimento sustentável do meio rural, em benefício de toda a sociedade. 
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Conforme certidão emitida pelo CREA/SC é atualmente a única empresa pública devidamente registrada com o 

objetivo de: “planejar, coordenar e executar, de forma descentralizada, a política estadual de pesquisa, transferência e 

difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do Estado de Santa 

Catarina, e difusão de tecnologia agropecuária”. 

  

Ressalta-se ainda que a empresa contratada, no que tange ao nível tático-operacional, delega às gerências regionais, 

além de outras competências, a articulação e suporte intrarregional, a participação nos planos municipais de 

desenvolvimento rural e na articulação local. 

 

De acordo com sua característica de empresa pública para promoção de atividades agropecuárias e extensão rural, 

não há possibilidade de fazer-se cotação de valores de mercado, pois somente esta realiza tal atividade, sobretudo 

em nível de região e Estado. 

 

4. RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE: 

A escolha recaiu sobre a EPAGRI, uma vez que se trata de uma empresa pública estadual criada pela Lei Estadual nº 

8.245, de 18.04.1991, constituída com finalidade própria de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, com longa 

experiência de atendimento aos agricultores e presença no Município com equipe de pessoal técnico, inclusive já 

apresentando experiência anterior nesta área no próprio Município, de forma que sua contratação possibilitará a 

continuidade dos serviços até então desenvolvidos.  

 

Além disso, a EPAGRI preencheu os requisitos exigidos previamente à contratação via dispensa de licitação, uma vez 

que possui todas as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica e regularidade fiscal necessárias para a 

contratação.  

 

5. VALOR: 

O valor global para a prestação dos serviços corresponde a R$ 23.900,00 (vinte e três mil e novecentos reais), que 

serão pagos em 2 (duas) parcelas iguais, em 15 de abril e 15 de agosto de 2021, conforme art. 2º da Lei 1751/2021. 

 

6. DO PRAZO CONTRATUAL: 

A presente contratação (com efeito retroativo) terá vigência do dia 1º de abril até 31 de dezembro de 2021, podendo 

ser prorrogado em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas provenientes da execução deste Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, 

consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Luzerna, durante a vigência da presente 

contratação, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil: 
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Ação: 04.002.20.606.0401.2421-Manutenção da Subsecretaria de Agricultura e Meio Ambiente 

Modalidade de Aplicação (s): 3.3.90. Outras despesas correntes - Aplicações diretas 

Fontes: 000 – Recursos Ordinários 

 

8. DO ACOMPANHAMENTO: 

A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por pessoas ou Comissão Especial, designadas pelo 

Prefeito Municipal, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da mesma, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

Para observância do que dispõe a Cláusula supra, e nos termos do que dispõe o artigo 67, da Lei 8.666/93, 

nomeia-se como fiscal de execução do Contrato oriunda do presente Procedimento, Marcelo Costa Beber, a 

quem deverá ser entregue, mediante recibo, certificado nos Autos do Procedimento Licitatório, cópia integral 

desta Justificativa de Dispensa e dos Termos de Adjudicação e Homologação, para o efetivo exercício de sua 

atribuição, ora delegada. 

 

9. DA AUTORIZAÇÃO: 

 

ALCIR JOÃO DENARDI, Secretário de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária, no exercício de suas 

atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 24 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e 

AUTORIZO a contratação por Dispensa de Licitação. 

 

Adotem-se as medidas necessárias para a efetivação contratual ora autorizada. 

 

Publique-se, na forma legal. 

 

Luzerna/SC, 08 de abril de 2021. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

MUNICÍPIO DE LUZERNA 

Alcir João Denardi 

Secretário de Serviços Integrados de Infraestrutura e Agropecuária 
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