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MUNICÍPIO DE TIMBÓ/SC - CENTRAL DE LICITAÇÕES 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

EDITAL DE DISPENSA N.º 65/2015 
 
 
1. PREÂMBULO 
 
1.1 - O Município de Timbó, CNPJ n.º 83.102.764/0001-15, localizado na Avenida Getúlio 
Vargas, n.º 700, Centro, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, representada 
pela Secretária, Sra. Márcia da Rocha, lavra o presente processo de dispensa de licitação para 
contratação dos serviços constantes no item 06, OBJETO, de acordo com o art. 24 da Lei Federal 
nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela mesma, diante das condições e do fundamento 
legal expressos no presente. 
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
2.1 - O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, inciso XXX, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: “na contratação de instituição ou organização, 
pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de assistência 
técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão 
Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído por lei federal.” 
     
                                                                       
3.  JUSTIFICATIVA  
 
Versa o presente processo de dispensa de licitação acerca da contratação de serviços de 
assistência técnica e extensão rural, que, de acordo com a Certidão emitida pelo Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC, em anexo, identifica a 
EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural em Santa Catarina, como única 
empresa pública devidamente registrada com o objetivo de “juntamente com os órgãos 
integrantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, planejar, 
coordenar, controlar  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”. 
 
Desta forma, diante das peculiaridades observadas, torna-se dispensável a licitação, conforme 
dispõe o art. 24, XXX, Lei n.º 8.666/1993, “É dispensável a licitação: [...] XXX - “na contratação 
de instituição ou organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para a prestação 
de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de 
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Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituído 
por lei federal.” 
 
 
4. DELIBERAÇÃO 
 
Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por dispensa de licitação, nos 
termos do artigo 24, inciso XXX da Lei nº 8.666/1993, ficando a Central de Licitações com a 
incumbência de promover os atos necessários à sua efetivação (inclusive as publicações e 
expedições dos documentos atinentes à espécie), zelando pela plena consolidação das 
formalidades legais.      
 
  
5. RAZÃO DA ESCOLHA / JUSTIFICATIVA DO PREÇO  
 
De acordo com a Certidão emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa 
Catarina – CREA/SC, em anexo, a EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural 
em Santa Catarina, é identificada como única empresa pública devidamente registrada com o 
objetivo de “juntamente com os órgãos integrantes da Secretaria de Estado da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural, planejar, coordenar, controlar  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”. 
                               
 
6. OBJETO 
 
O presente instrumento de dispensa tem como objetivo a prestação de serviço de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, contendo as ações descritas no Plano anual de trabalho - PAT. 

 
6.1. PRAZO 
6.1.1 - O prazo da contratação é de 01/07/2015 a 31/12/2015, podendo ser prorrogado. 
 

 
7. DA CONTRATADA 
 
7.1.1 - EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, 
Gerência Regional de Blumenau, empresa pública, com personalidade jurídica de direito 
provado, sob forma de sociedade por ações, inscrita no CNPJ n.º 83.052.191/0038-54, 
estabelecida à Rua Braz Wanka, n.º 238, Bairro Vila Nova, município de Blumenau/SC. 
 
7.1.2 - REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS CESAR NOUALS, brasileiro, agente técnico de 
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formação superior I, inscrito no CPF sob nº 563.205.159-53, e RG nº 1625085 SSP/SC, residente 
à Rua Sophia Striethorst, n.º 181, casa, Bairro Água Verde, na cidade de Blumenau - Estado de 
Santa Catarina. 
 
 
8. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1 - O valor total contratado é de R$ 32.097,78 (trinta e dois mil, noventa e sete reais e setenta 
e oito centavos). 
 
8.2 - O valor mensal acima mencionado será repassado pelo Município à empresa contratada, 
mediante emissão e encaminhamento (com antecedência de 10 dias do vencimento) de boleto 
bancário por esta última. O vencimento dos boletos será ao dia 15 de cada mês. A quitação do 
pagamento será dada pela CONTRATADA imediatamente após o recebimento de cada parcela.  
 
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados:  
                                                       

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

6 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

3 DESENVOLVIMENTO AGRARIO MUNICIPAL 

20 AGRICULTURA 

606 EXTENSAO RURAL 

34 APOIO INCENTIVO AO AGRICULTOR 

2072 MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA 

3390399900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA 

30000 Recursos Ordinários 

 
 
10. DA PUBLICAÇÃO 
 
10.1 - Veículo de comunicação: Diário Oficial dos Municípios  
10.2 - Data da publicação: 01/07/2015 
 
 

MÁRCIA DA ROCHA 
Secretária de Desenvolvimento Econômico 

 


