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Vem a esta Procuradoria para análise e parecer a questão referente à possibilidade
Iegal de contratação, mediante dispensa de licitação, em razáo do valor, nos termos do

disposto no art.24,inc.XXX, da Lei na 8.666/93, sendo:

Empresa: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER, associação civil sem fins
lucrativos-, inscrita no CNPJ sob nq 89.761,.475/000L-73, sita na Rua Botafogo, 1,051,

bairro Menino de Deus, Cidade de Porto Alegre, RS.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de Assistência
Técnica e Extensão Rural e Social pela Contratada para a Contratante destinado aos

agricultores e agricultoras familiares, compreendendo o planejamento, a execução e a
aavaliação de atividades individuais e coletivas, com vistas ao desenvolvimento
sustentável das Unidades de produção Familiar, contendo as ações descritas no Plano

Anual de Trabalho, que desde já integra este instrumento.

Justificativa do preço: De acordo informações repassadas pelo Setor de Licitações,
a comprovação de que a proposta possui preÇo compatível com o praticado no mercado,
foi efetuada através de pesquisa junto ao Licitacon.

Valor: R$ 2,729,74 por cota, sendo que o Município utiliza 03 cotas, o que totaliza o
valor de R$ 8,1-89,22 mensais.

Vigência: pelo prazo de 01 ano.

Forma de pagamento: mensal, mediante apresentação do respectivo documento
fiscal.

Conforme manifestação do setor contábil a lei orçamentária contempla a existência
de projeto/atividade e dos recursos necessários para a contratação.

II - PARECER

A Administração Pública tem como regra geral para contratação a observância do

princípio da obrigatoriedade do prévio processo licitatório (art.37, inc. XXI, da CF).

No entanto, a própria Constituição Federal no artigo mencionado faz ressalva ao

prever que nos "casos especificados na legislação" esse princípio poderá ser excepcionado.

Assim é que o legislador federal, a quem competiu tratar de regras gerais sobre licitação,
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ao regulamentar essa norma constitucional na Lei Federal ne 8.666/90, elencou hipóteses

que afastam a obrigatoriedade de licitação, abarcando-as em dois institutos, quais sejam, a

dispensa e a inexigibilidade de licitação.

A diferença entre ambas reside no fato de que na dispensa é possível a

competiçâo, ou seja, a feitura de propostas pelos interessados, facultado ao

administrador, em hipóteses taxativas elencadas pelos arts. L7 e24 da Lei 8.666/90, que

discricionariamente deixe de realizar o processo licitatório, ao passo que na

inexigibilidade não há possibilidade de competição porque só há um objeto ou uma

pessoa apta a atender as necessidades da administração [art. 25 da mesma lei)'

Feitas essas delineações conceituais, analisemos o caso em questão'

O art. 24, ínc. XXX, da Lei ns 8.666/93, confere à Administração Pública a

possibilidade de dispensa de licitação "na contratação de instituição ou organização, pública

àu privada, com ou iem fins lucrativos, para a prestação de servíços de assistência técnica e

extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na

Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituírdo por lei federal".

No caso em tela, a EMATER presta o serviço de assistência técnica e extensão rural
no âmbito dos Municípios, desde 1955, atendendo tal desiderato em 497 municípios,

atuando e fomentando a agricultura familiar, constituindo em importante instituição para

manutenção do homem no campo e, com isso, profissionalizar a atividade agrícola no

âmbito do Município.

A escolha da empresa encontra-se justificada, pois, de acordo com informações
repassadas pelo Setor de Licitações, a empresa realiza tal serviço, no âmbito do Município
de Estação, até então por convênios e, a.lém disso, o preço é compatível com o praticado no

mercado.

Assim, entende-se configurados os requisitos do art.24, inc. XXX e do art' 26, daLei
ne 8.666/93.

Com base no exposto, a Procuradoria Jurídica, S.M.J., emite parecer favorável à

contratação em tela, mediante dispensa de licitação, com amparo no art. 24,inc' XXX, Lei

np 8.666/93, eis que atendidos os requisitos legais autorizadores'

Contudo, à consideração superior do Prefeito Municipal.

Estação, 06 I de 2022.

Marlo Antônio de Mello,
tunicípio.
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paru a aquisição do(s)

89.161.475/0001-73

Objeto: Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social destinado aos

agricultores e agricultoras familiares, compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação

de atividades individuais e coletivas, com vista ao desenvolvimento sustentável das Unidades de

Produção Familiar. DISPENSA DE LICITAçÃO ozatzozz.

Dotações: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTUM, E MEIO AMBIENTE

06.01 . AGRICULTURA

2,032. CONVÊNIO COM A EMATER

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURíDICA

Valor Total:

R$ 98,270,64 (NOVENTA E O|TO MtL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO

CENTAVOS)

Fundamentação Legal: Art.24, inc. Xlll, da Lei no 8.666/93 na contratação de instituição brasileira

incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino .ou do desenvolvimento

institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada

detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.

Prefeitura Municipal de Estação, em 6 de Abril de 2022.
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TERMO DE FORMALIZAçÃO DE LlClrAÇÃo

DISPENSA EXCETO PEQUENO VALOR 03812022

Autorizo a presente dispensa de licitação com a(s) empresa(s)

seguinte(s) item(s):

Contratada: EMATER - RS.

^

Rua Fiorelo Piazetta, 95. Fone (54)3337-1166

CEP: 99.930-000 - Estação - RS

www.Pmestacao.com.br

ô

Zimmermann



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESIA çAO - RS
U nidos, gerando desenvolvimento!

RESUMO DA DISPENSA

Processo Número ......,..,.,,... 05412022

Data da Licitação ......,,,...,: 0610412022

Data da Homologação/Adjudicação: 06/0412022

Modalidade ..: Dispensa Exceto Pequeno Valor Lei 8666/93

Fundamentação Legal: Art. 24, inc. Xlll, da Lei no 8.666/93 na contratação de instituição

brasileira incumbida regimental ou estatutarlamente da pesquisa, do ensino ou do

desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde

que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos.

Objetivo:

Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social destinado aos agricultores

e agricultoras familiares, compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação de atividades

individuais e coletivas, com vista ao desenvolvimento sustentável das Unidades de Produção

Famitiar. DISPENSA DE LICITAÇAO W812022.

Dotação:

06.01 .20.606.001 5.2032,3.3.90.39.99.00,00

Vencedores:

EMATER - RS.

Valor Total:

R$ 98.270,64 (NOVENTA E O|TO MtL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO

cENTAVOS)
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