
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL 17/2016. 
Artigo 24 da Lei 8.666/93, inciso XXX 

 
 
 
1 – DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO: 

Com base no Artigo 24 da Lei 8.666/93, inciso XXX, resolve contratar a Empresa de 
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina EPAGRI por se tratar da única 
empresa a enquadrar-se e executar os serviços de extensão rural e encontra-se devidamente 
registrada no conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia de Santa Catarina sob 
numero 008214-0, sendo seu responsável técnico o Engenheiro Edson Silva - CREA-SC 
numero 013959-8. 
 
2 – DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

O presente instrumento tem como objetivo a prestação de serviço de Assistência 
Técnica e Extensão Rural pela CONTRATADA para a CONTRATANTE, contendo as ações 
descritas no Plano anual de trabalho (PAT), que desde já integra este instrumento. 
 
3 – EXECUTOR: 
 Credor: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – 
EPAGRI, CNPJ nº 83.052.191/0041-50. 
 Endereço: Rua Padre Anchieta 527, Centro, Palmitos/SC, CEP 89887-000. 
  
4 – RAZÃO DA ESCOLHA: 
 É a única empresa publica devidamente regulamentada, registrada e enquadrada para 
atender a necessidade do município com objetivo de participar juntamente com os órgãos 
integrantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, na formulação da política 
de geração de Tecnologia e de Assistência Técnica e Extensão Rural, execução de política 
estadual de geração e difusão de tecnologia agropecuária, florestal e pesquisa, em 
conformidade com as diretrizes e objetivos estratégicos da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. 
 
5 – PREÇOS: 
 
 O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural prestados, o valor global de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), 
para o ano de 2016, divididos em 10 parcelas iguais, repassados no período de vigência do 
contrato, conforme tabela abaixo. 
 
 
 

São Miguel da Boa Vista, SC, 04 de março de 2016. 
 

 
 
 

VALMIR CESAR SCHROTER 
Prefeito Municipal em exercício  

  


