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MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO.  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 54/2021 

EDITAL DE DISPENSA N.º 08/2021 
 
1. PREÂMBULO  
 
1.1. O Município de Agrolândia/SC, CNPJ n.º 83.102.582/0001-44, localizado na Rua dos Pioneiros, n.º 
109, Centro, através da Secretaria de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Esportivo (localizada na 
Avenida 25 de Julho, nº 850, Centro), representado nesse ato, pelo o Sr. JOSÉ CONSTANTE, Prefeito 
Municipal, lavra o presente processo de dispensa de licitação para contratação dos serviços constantes no 
item 06, OBJETO, de acordo com o art. 75 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021 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. 75, inciso XV, da Lei Federal nº 
14.133/2021, que dispõe: “Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária 
apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, 
científico e tecnológico e estímulo á inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas 
atividades, ou para contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa preá, desde que o 
contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos”. 
 
3. JUSTIFICATIVA  
 
3.1. Versa o presente processo de dispensa de licitação acerca da contratação de serviços de pesquisa, de 
ensino ou de desenvolvimento institucional, identifica a Empresa SESI – Serviço Social da Indústria, como 
empresa pública devidamente registrada, sem fins lucrativos, com o objetivo de “desenvolver um 
projeto de robótica educativa aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, podendo explorar novos 
caminhos na aplicação de conceitos adquiridos em sala de aula e na resolução de problemas, 
desenvolvendo a capacidade de elaborar hipóteses, investigar soluções acerca da tecnologia”.  
 
3.2. Desta forma, diante das peculiaridades observadas, torna-se dispensável a licitação, conforme dispõe 
o art. 75, XV, Lei n.º 14.133/2021, “É dispensável a licitação: [...] XV - para contratação de instituição 
brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo á inovação, inclusive para 
gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de instituição dedicada à 
recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e 
profissional e não tenha fins lucrativos”. 
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4. DELIBERAÇÃO  
 
4.1. Com fundamento na justificativa acima, decido pela contratação por dispensa de licitação, ficando o 
Setor 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 
 
5.1. De acordo com as Certidões negativas de débitos (CND) junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, o CRF 

- Certificado de Regularidade do FGTS e a CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da sede da empresa, 
em anexo, a SESI - Serviço Social da Indústria é identificado como empresa pública devidamente 
registrada, sem fins lucrativos, que oferece este tipo de serviço especializado com o objetivo de 
“aprimorar a qualidade e buscar cativar os alunos nas disciplinas curriculares e extracurriculares, sendo os 
cursos de Tecnologia e Robótica uma contribuição para o melhor aproveitamento do contraturno e 
desenvolvimento das crianças”.  
 
6. OBJETO  
 
6.1. O presente instrumento de dispensa tem como objetivo a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA PARA AULAS/CURSO DE 
TECNOLOGIA E ROBÓTICA (152 HORAS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, COM 
O NÚMERO DE 25 (VINTE E CINCO) ALUNOS POR TURMA, A SER MINISTRADO PELO SESI NO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR “EWALD BRUNO JULIUS KRESS”. 
 
6.2. PRAZO:  
6.2.1. O prazo da contratação é de AGOSTO a DEZEMBRO de 2021, podendo ser prorrogado.  
 
7. DA CONTRATADA  
 
7.1.1. SESI – SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA, Departamento Regional de Santa Catarina, por meio da 
Unidade de Rio do Sul, inscrita no CNPJ sob nº 03.777.341/0088-17, com sede à Rua Wenceslau Borini, nº 
2690, Bairro Canta Galo, Rio do Sul – SC. 
 
7.1.2. REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANE HONORATO DE CARVALHO, inscrito no CPF sob nº 623.706.009-
00.  
 
8. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO. 
 
8.1. O valor total contratado é de R$ 22.585,78 (Vinte e Dois mil, Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e 
Setenta e Oito Centavos).  
8.1.1. O valor a ser pago mensalmente é de R$ 4.517,15 (Quatro Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e 
Quinze Centavos), em 05 (cinco) parcelas, de Agosto e Dezembro de 2021.  
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8.2. O valor mensal acima mencionado será repassado pelo Município à empresa contratada, mediante 
emissão e encaminhamento da nota fiscal, através de depósito bancário até o 15º (décimo quinto) dia útil 
após o atesto do documento de cobrança.  
 
9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
9.1. Dotações orçamentárias/convênios extra orçamentários a serem utilizados: 
 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2018 Manutencao do Ensino Fundamental 

3339039480000000000 Serviços de seleção e treinamento 

1010000 Receitas de Impostos - Educação 

 
10. DA PUBLICAÇÃO  
 
10.1. Veículo de comunicação: Diário Oficial dos Municípios  
10.2. Data da publicação: 28/07/2021  
 

 
 
 
 

_________________________________________. 
JOSÉ CONSTANTE 
Prefeito Municipal 
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MINUTA DO CONTRATO 
 
TERMO DE CONTRATO Nº. /2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM SESI - SERVIÇO 
SOCIAL DA INDÚSTRIA E O MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA – SC.                                                         
 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, que entre si fazem  
de um lado, o SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA  – Departamento Regional de 
Santa Catarina, por meio da Unidade de Rio do Sul, inscrita no CNPJ sob  nº 
03.777.341/0088-17, com sede à Rua Wenceslau Borini, nº 2690, Bairro 
Canta Galo, Rio do Sul – SC, representado por seu Gerente Executivo, Sr. 
GIOVANE HONORATO DE CARVALHO, CPF Nº 037.140.849-08, doravante 
denominado SESI, de outro lado, Município de Agrolândia, inscrito no CNPJ 
sob o nº 83.102.582/0001-44, estabelecido à Rua dos Pioneiros, nº 109, 
Centro, Agrolândia - SC representada por seu Prefeito, Sr.  JOSÉ 
CONSTANTE, portador do CPF de nº 624.958.529-04, residente e domiciliado 
na cidade de Agrolândia - SC, ora denominado MUNICÍPIO, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 

 
CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO 
 

O objeto do presente contrato refere-se à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO CONTINUADA A 
ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA PARA AULAS/CURSO DE TECNOLOGIA E 
ROBÓTICA (152 HORAS) PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO, COM O NÚMERO DE 
25 (VINTE E CINCO) ALUNOS POR TURMA, A SER MINISTRADO PELO SESI NO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
COMPLEMENTAR “EWALD BRUNO JULIUS KRESS”. 
 
Parágrafo Único – As Oficinas de Tecnologia e Robótica tem a seguinte carga horária total: 

 Total de 152 (Cento e Cinquenta e Duas) horas, com encontros semanais de 02 (duas) horas de 
duração, a ser dividida em 04 (quatro) turmas, cada uma com 25 (vinte e Cinco) alunos, a ser 
ministrados de Agosto a Dezembro de 2021 com cronograma a definir. 

 
CLÁUSULA 2ª – DAS OBRIGAÇÕES DO SESI 
 
São obrigações do SESI: 

a) Realizar a gestão técnica, pedagógica e administrativa; 
b) Disponibilizar equipe qualificada para o desenvolvimento metodológico; 
c) Providenciar materiais de consumo e didático-pedagógicos; 
d) Promover a formação inicial, continuada e em serviço do profissional contratado; 
e) Realizar controle de frequência dos alunos de acordo com a proposta do curso/programa; 
f) Apresentar, após finalização do curso, relatório ao MUNICÍPIO, contendo o movimento do período, 

no que se refere à frequência e ao desempenho dos alunos; 
g) Fornecer Certificado de Participação ao aluno que obtiver a frequência mínima de 75% e atingir os 

objetivos pedagógicos, conforme critérios de avaliação do curso/programa. 
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CLÁUSULA 3ª – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
São obrigações do MUNICÍPIO: 

a) Fornecer ao SESI a documentação exigida para efetivação da matrícula dos alunos, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias da assinatura do presente Contrato; 

b) Mobilizar a participação do aluno das atividades educativo-pedagógicas do curso/programa em 
que estiver matriculado, de acordo com o cronograma apresentado pelo SESI; 

c) Formar turma (s) de alunos conforme número mínimo estipulado na Cláusula 1ª; 
d) Não repassar para o aluno nenhum custo referente ao curso; 
e) Efetuar o pagamento dos valores previstos neste instrumento. 

 
CLÁUSULA 4ª – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
 
O MUNICÍPIO pagará ao SESI o valor total de R$ 22.585,78 (Vinte e Dois mil, Quinhentos e Oitenta e 

Cinco Reais e Setenta e Oito Centavos) para a participação na Oficina de Tecnologia e Robótica, divididas 

em 05 (cinco) parcelas no valor de R$ 4.517,15 (Quatro Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Quinze 

Centavos), mediante boleto bancário, com seu respectivo vencimento até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente, a ser pago em qualquer agência bancária até o vencimento. 

Parágrafo 1º – Ocorrendo atraso no pagamento das parcelas, será aplicada multa de 2% (dois por cento) 
sobre o valor do título e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
 
Parágrafo 2º – O não comparecimento do aluno nas aulas do curso/programa matriculado não implicará 
em descontos no valor das parcelas. 
 
Parágrafo 3º – As despesas decorrentes deste contrato serão custeadas com recursos próprios do 

Município de Agrolândia, previstos por conta da seguinte dotação do orçamento vigente do Município:   

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

4 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

1 Sec. do Desenv. Educacional, Cultural e Esportivo 

2018 Manutencao do Ensino Fundamental 

3339039480000000000 Serviços de seleção e treinamento 

1010000 Receitas de Impostos - Educação 

 
CLÁUSULA 5ª – DA FALTA DE PAGAMENTO 
 
A falta de pagamento pelo MUNICÍPIO pelos serviços contratados autorizará o SESI a efetuar cobrança 
judicial, acrescido do pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, independente de 
quaisquer avisos ou notificações judiciais ou extrajudiciais. 
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Parágrafo Único - Qualquer abatimento, desconto ou redução nas parcelas de valores contratuais devido 
constituem mera liberalidade do SESI, podendo ser suprimidos a qualquer tempo e não constituem 
nenhum direito adquirido. 
 
CLÁUSULA 6ª - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente instrumento será de 01/08 a 31/12/2021, conforme cronograma 
estabelecido, com efeitos a contar de sua assinatura, ou até o término do curso/programa ora contratado 
com a respectiva emissão do certificado de conclusão de curso/programa. 
 
CLÁUSULA 7ª - DA RESCISÃO 
 
As partes poderão, a qualquer tempo, propor a rescisão deste contrato se não for cumprida qualquer de 
suas cláusulas, mediante comunicação prévia (por escrito) de 15 (quinze) dias, ou por mútuo acordo, 
conforme prazo ajustado entre as partes, desde que respeitada à liquidação do valor dos serviços já 
executados ou cumpridos os serviços correspondentes aos valores quitados até então. 
 
CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização pertinente aos serviços, objeto deste contrato, será exercida pelo(a) Servidor(a)                                              

, designado a critério do Poder Executivo do Município através de Portaria nº          . 

Atribuições do Fiscal do Contrato: 

a) É a atividade de controle e inspeção do objeto contratado (aquisição de bens, serviços e obras) pela 
Administração, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, portanto, 
responsabilidade com o mérito técnico do que estão sendo executados, observadas as condições 
convencionadas. 
 
b) Refere-se às atividades da administração pública e de seus agentes visando a se fazer cumprir as 
obrigações legais da sociedade. A fiscalização consiste em examinar uma atividade para comprovar se 
cumpre com as normas em vigor. 
 
c) A forma de fiscalizar os contratos esta prevista no art. 177, da Lei nº 14.133/2021. 
 
d) Ao Fiscal de Contratos compete zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas dos serviços prestados a Administração, bem como a qualidade dos produtos fornecidos. 
Dentre suas atribuições esta a de acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços e obras 
contratadas; indicar as eventuais glosas das faturas; além das conferencias do adequado cumprimento 
das exigências das garantias contratuais, compete ao fiscal informar a área responsável pelo controle de 
contratos o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de 
penalidades. 
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e) Em regra, aprovar as medições (serviços/aquisição) e atestar as notas fiscais é atribuições do fiscal de 
contrato, já que ao mesmo compete, entre outras atividades, receber o objeto provisória e 
definitivamente, nos moldes do art. 140 da Lei nº 14.133/2021. 
 
CLAÚSULA 9ª - DO FORO 
 
Fica eleito o foro da cidade de Trombudo Central/SC, para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
realização do presente contrato. 
 
E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para 
um só e mesmo efeito, juntamente com duas testemunhas. 
 

   
Agrolândia/SC,     de       de 2021. 

 
 
 

__________________________________                       _____________________________________ 
        José Constante                                                                   Giovane Honorato de Carvalho                                       

Prefeito Municipal de Agrolândia                                            Gerente Executivo SESI Alto Vale                                   
 

Testemunhas: 
 
 
1.__________________________                              2. _________________________ 
Nome:                                                                              Nome: 
CPF:                                                                                 CPF: 
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