
PROCESSO N.º 08/2021 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – DO OBJETO: 

O presente processo tem por objeto a 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 vistas ao 

desenvolvimento sustentável das Unidades de Produção Familiar. 

1.1. Os serviços deverão abranger as culturas e criações, apontadas como prioridade, com 

base nos planos e zoneamentos oficiais e, dentro das programações, atingir as áreas de produção, 

nutrição, saúde, educação, associativismo, comercialização e gerenciamento rural. 

1.2. Os serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social, de que trata o presente 

instrumento, obedecerão a um planejamento anual a ser elaborado em conjunto pelas partes com 

as comunidades locais, consideradas as prioridades levantadas e aprovadas pelo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural.  

1.3. Com a finalidade de atender o que está estabelecido na presente cláusula, a 

EMATER/RS manterá uma unidade administrativa no Município e, submeterá os Planos Anuais 

de Trabalho ao Município para apreciação e eventuais modificações acordadas pelas partes, 

encaminhando-os, a seguir, para avaliação junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural e equalização das questões onde não houver consenso entre as partes. 

 

2 – DA PRESTADORA DOS SERVIÇOS: 

Os serviços serão prestados pela ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE 

EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/RS, 

inscrita no CNPJ sob nº 89.161.475/0001-73, com sede na Rua Botafogo, nº 1051, Bairro Menino 

Deus, município de Porto Alegre/RS, Cep.: 90.150-053, Tel.: 55-3265-1220 (Escritório de 

Agudo/RS), email: emagudo@emater.tche.br.  

 

3 – DA JUSTIFICATIVA:  
O Sistema Emater/RS-Ascar está distribuído em 497 municípios, possuindo 497 Escritórios 

Municipais, 12 Escritórios Regionais, 08 Centros de Treinamento, 01 Escritório Central, 07 

Unidades de Cooperativismo, 42 Unidades de Classificação e de Fronteira. Sua abrangência é 

100%, consistindo em uma importante instituição, devido a sua capilaridade, junto ao público-alvo, 

em especial as unidades de produção familiar, incluindo agricultores, pecuaristas, pescadores 

artesanais, assentados, quilombolas e indígenas, desenvolvendo diversos mecanismos de interação 

com Prefeituras Municipais, Câmara de Vereadores, Associação de Produtores, Cooperativas, e 

entidades as mais diversas. 

 

4 – DA VIGÊNCIA: 

O período de vigência deste processo para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, 

tendo como início 01 de janeiro de 2021, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos, nos termos previstos no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 

assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. 

4.1. Ao término da execução de cada Plano Anual de Trabalho a EMATER/RS prestará 

contas ao Município, via relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas, com prévia 

apreciação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou seu equivalente.  
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5 – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

O Município de Agudo pagará pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e 

Social prestados, o valor global mensal de R$ 13.308,65 (treze mil, trezentos e oito reais e 

sessenta e cinco centavos), correspondente a 5 quotas relativas ao número de técnicos atualmente 

lotados no Escritório Municipal, a ser efetuado em 12 (doze) parcelas mensais, conforme 

descrição abaixo: 

Item Descrição Unid. Quant. Valor Unit. 
Valor 

mensal 

Valor  

anual 

01 

Serviços de Assistência 

Técnica e Extensão 

Rural Social 

Cotas 
5 

cotas/mês 
R$ 2.661,73 R$ 13.308,65 R$ 159.703,80 

5.1. O valor mensal acima referido será repassado à ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE 

DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - 

EMATER/RS, mediante autorização expressa do Município ao Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul - BANRISUL, depositada automaticamente, na conta nº 06.007242.0-2, Agência 

Central do BANRISUL em favor da EMATER/RS, quando do primeiro repasse do mês 

subseqüente ao vencido, pelo Estado, das parcelas de retorno do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços - ICMS. 

5.2. Fica o Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL autorizado, desde logo, 

pelo Município, a adotar o procedimento estipulado nesta cláusula. 

5.3. O valor da contribuição mensal será fixado no início de cada exercício civil, através da 

atualização monetária, tendo como base a variação do IGPM, ocorrida no ano civil anterior, 

podendo ser efetuado por apostilamento nos termos do §8° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93. 

5.4. A fatura deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação dos 

serviços.  

5.5. Durante a vigência do presente Contrato, o Município obriga-se a consignar na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, os recursos necessários para cobrir as 

despesas de que trata o presente instrumento. 

 

6 – DO ORÇAMENTO:  

As despesas decorrentes deste processo serão suportadas pela seguinte dotação orçamentária: 

PJ 4442 – Recurso 001. 

 

7 – DO FUNDAMENTO LEGAL:  
Artigo 24, Inciso XXX, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e posteriores 

alterações. 

Agudo, 04 de janeiro de 2021.                                                                

                                                                                                             

    

      DECIO CLAUDIR MUNDT 

                                                                                        Secretário de Des. Rural e Gestão Ambiental        

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, Ratifico o presente processo de Inexigibilidade de 

Licitação.                                      

Agudo, 04 de janeiro de 2021. 

 

 

                                                                                          LUÍS HENRIQUE KITTEL 

                                                                                          Prefeito Municipal 


