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EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório nº 010/2021 

Dispensa de Licitação nº 003/2021 
 

 

O Município de Otacílio Costa/SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 

sob n.º 75.326.066/0001-75, torna público que, o Prefeito Municipal lavra o presente Termo de 

Dispensa, de acordo com o art. 26 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e regido pela 

mesma, diante das condições e do fundamento legal expressos no presente.:  

 

1. DO OBJETO: Contratação do Centro de Integração Empresa-Escola do Estado De Santa 

Catarina – CIEE/SC, para prestação de serviços de gerenciamento e contratação de ESTAGIÁRIOS 

para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa no Ano de 2021 

 

2. DAS JUSTIFICATIVAS:  
2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

 

O objeto do presente Processo é a contratação de instituição brasileira, sem fins 

lucrativos que atue como agente de operacionalização de programa de estágio de estudantes 

regularmente matriculados e frequentando o ensino regular em instituição de educação superior, 

educação profissional e ensino médio, com vistas a oportunizar estágio curricular, obrigatório ou em 

suas áreas relacionadas ao curso ou afins.  

 

A contratação será para a seleção de vagas para a realização de estágio curricular 

supervisionado, que visa propiciar complementação do ensino e da aprendizagem aos estudantes, 

constituindo-se em instrumento de integração entre teoria e prática, bem como de aperfeiçoamento 

técnico-cultural, científico e de relacionamento humano, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho, nos termos da Lei Federal nº 11.788/08 e Lei 

Municipal nº 2.810/2021.  

 

Considerando que a remuneração à empresa pela coordenação e gestão dos estagiários 

será no valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) por estagiários efetivamente contratado sendo o menor 

orçamento realizado em pesquisa de mercado. 

 

Considerando que a instituição a ser contratada tem experiência na área, o que já está 

comprovado de forma satisfatória, tendo em vista que já executou, conforme mencionado acima, 

objeto semelhante em outros Municípios, Câmaras de Vereadores, Departamentos Municipais e 

Estaduais, em Instituições Privadas, Conselhos Regionais, Instituições Federais e Universidades. 

 

Considerando a possibilidade jurídica na Dispensa de Licitação para a Contratação de 

empresa para efetuar a Coleta Seletiva, Processamento e Comercialização dos Resíduos Sólidos 

Urbanos, Reutilizáveis e Recicláveis, prevista na Art. 24, XIII da Lei 8.666/1993; 

 
“Art.24. É dispensável a licitação:  

(...) XIII - 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-
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profissional e não tenha fins lucrativos”. 

 

Neste sentido, de acordo com o Estatuto Social do Centro de Integração Empresa-Escola 

do Estado de Santa Catarina – CIEE/SC (anexo), verifica-se que: 1. É uma instituição brasileira (art. 

1º); 2. É uma entidade civil sem fins lucrativos (art. 1º);  3. E que na consecução dos seus objetivos 

“promover a realização de estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de conhecimentos científicos e técnicos relativos à educação”. (Art. 4º, inc. 

II). 

 

Além disso, possui notória inquestionável reputação ético profissional, de modo que, 

presta relevantes serviços na área educacional, é de reconhecida credibilidade junto à sociedade e ao 

mercado e possuir competência para executar o objeto do contrato a ser firmado pela vasta 

experiência já demonstrada. Corrobora as informações com o atestado de capacidade técnica 

anexado ao processo.  

 

CONSIDERANDO que Centro de Integração Empresa-Escola do Estado De Santa 

Catarina – CIEE/SC atende as exigências da Lei 8666/93 em seu Artigo 24, inciso XIII, bem 

como, apresentou todas as certidões negativas no prazo de validade; 

 

Torna-se necessário que se promova a contratação direta da Instituição, através de 

dispensa de licitação, para prestação de serviços de gerenciamento e contratação de 

ESTAGIÁRIOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Otacílio Costa no 

Ano de 2021. 

 

3. JUSTIFICATIVA DO PREÇO: O valor orçado esta devidamente justificado, conforme 

pesquisa de preço anexo aa presente.  

 

4. PREÇO E PAGAMENTO: A contrante pagará a contratada, até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao mês em que o serviço foi executado, a contar da assinatura do instrumento 

contratual, mediante apresentação de fatura mensal, os valores correspondentes à taxa de 

administração proposto pela empresa contratada e mais o repasse dos valores constantes na folha de 

pagamento das bolsas auxílios aos Estagiários. 

  

5. PRAZO DE EXECUÇÃO:  

5.1. O contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo 

ser prorrogado nos termos da legislação vigente.  

 

6. DO CONTRATADO:  
6.1. CIEE/SC CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOOLA DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA, incrito no CNPJ sob nº 04.310.654/0001-81 , estabelecida à Rua:  Avenida 

Mauro Ramos  nº 224, Bairro: Centro , no município de Florianópolis, Estado de Santa. 

 

7. DO FUNDAMENTO LEGAL:  
7.1. O presente Termo de Dispensa encontra fundamentação legal no art. 24, 

inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que dispõe: “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, 
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desde que a contratada detenha inquestionável reputação 

ético-profissional e não tenha fins lucrativos;” (grifei) 

 

 8. DA LEGISLAÇÃO APLICADA:  
8.1. Aplica-se à este Termo de Dispensa, nos casos omissos, a seguinte legislação: a) Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações – Lei das Licitações e Contratos Administrativos 

 

9. DOCUMENTOS INTEGRANTES: 

9.1. Integram o presente Termo de Dispensa, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

anexos: a) Plano de Trabalho, e, b) Documentos para a Habilitação; . 

 

10. DO FORO: 

10.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as tentativas de 

composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto do presente Termo de Dispensa, 

independente de outro que por mais privilegiado seja, será o da Comarca de Otacílio Costa/SC.  

 

11. DA DELIBERAÇÃO:  
11.1. Nada mais havendo a tratar, e tendo em vista todas as condições apresentadas retro, encerra-se 

o presente Termo de Dispensa, sendo assinado pelo responsável da unidade requisitante e pela 

autoridade superior, para que produzam seus efeitos legais.  

 

 

Otacílio Costa/SC, 03 de fevereiro de 2021.  

 

 

 

Roveni de Lurdes Hamann 

Presidente Comissão Permanente de Licitação 
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DA RATIFICAÇÃO 

 

 

Considerando-se as manifestações carreadas, a fundamentação jurídica apresentada e a instrução do 

presente processo, ratifico a presente contratação por dispensa de licitação, encaminhando-se os 

autos para as providências de estilo.  

 

 

Otacílio Costa/SC, 03 de fevereiro de 2021.  

 

 

Fabiano Baldessar de Souza 

Prefeito de Otacílio Costa 


