
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 54/2022 
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2022 

 
 

CREDOR: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina –EPAGRI,  empresa pública, 
com personalidade jurídica de direito privado, sob forma de sociedade por ações, constituída nos termos do inciso II 
do Art. 152 da Lei Complementar nº 284/2005, neste ato representada em consonância  ao Art. 38, inc. III e parágrafo 
Único, do Estatuto Social da EPAGRI, por JONATAN GALIO,  CPF nº 021.656.389-50 e portador(a) do RG nº 
3.155.241, órgão expedidor SSP/SC, Gestor/Gerente Regional da EPAGRI,  CNPJ nº 83.052.191/0003-24, com 
endereço à Rua João Zardo, nº 1660, Bairro Campo Experimental, no Município de Videira, Estado de Santa Catarina, 
CEP 89564-498. 
        
OBJETO: Prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, contendo as ações descritas no Plano anual 
de trabalho – PAT/2022, que faz parte integrante deste Processo. 
 
VALOR: O valor máximo que o Município de Lebon Régis pagará ao credor pela prestação dos serviços indicados 
acima será de R$ 58.930,00 (cinquenta e oito mil novecentos e trinta reais). 
 
BASE LEGAL: Lei Federal nº  8.666/93, art. 25, “caput”. 

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA: A contratação que se pretende é justificada pela necessidade de ter uma empresa 
responsável e qualificada, e está calcada na inviabilidade de competição a qual restou cabalmente comprovada pela 
certidão do emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA-SC, acostada  ou 
seja, única empresa que realiza a prestação de serviço acostada no presente processo, situação essa que se 
coaduna com o disposto do art. 25, “caput” da Lei Federal 8.666/93, bem como, com longa experiência e Know-how 
(conjunto de conhecimentos práticos como fórmulas, informações, tecnologias, técnicas, procedimentos, etc.) 
adquiridos pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural contemplando as ações descritas no Plano anual 
de trabalho – PAT/2022. O know-how está diretamente relacionado com inovação, habilidade e eficiência na execução 
de determinado serviço. É um produto valioso resultante da experiência. 

DO VALOR: O valor é atualizado de acordo com o contrato do ano anterior com correção do índice do INPC. Cada 
município difere, pois se leva em conta o número de técnicos do escritório local. 

Assim sendo, apresentamos a presente justificativa de Inexigibilidade para ratificação pelo Sr. Prefeito Municipal de 
Lebon Régis e posterior publicação no Diário Oficial do Município.  
 
Lebon Régis, 26 de julho  de 2022. 
 
 
  

 
 

Leandro Medeiros 
Secretário de Agricultura, Pecuária, Piscicultura e Meio Ambiente 

 
 

  
Ratifico a justificativa acima e autorizo a contratação por dispensa de licitação.  
  

 
 

 
Douglas Fernando de Mello 

Prefeito Municipal 


