
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 

 

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 01/2022 

Contratada: RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 

Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da educação.  

Preço: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) mensais. 

  Dotação orçamentária: 04.01. 2028. 339039. 

 

  JUSTIFICATIVA: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da 

educação, com vistas ao acesso, cadastro, manutenção, execução e prestação de contas 

dos diversos programas disponibilizados pelo Ministério da Educação, conforme 

proposta. 

 

 Trata-se de procedimento de dispensa de licitação, visando a contratação de 

serviços de assessoria e consultoria em área específica e em programas específicos na 

área da educação do Ministério da Educação e de interesse local. 

 

 Cada vez mais se faz necessário o município contar com assessorias e 

consultorias qualificadas e com know how nas diversas áreas.   

 

  A necessidade é urgente, não havendo tempo para a realização da contratação 

que não seja desta forma, pena de se ver perdido um preciso tempo no acesso a estes 

programas.   

 

  Trata-se de contratação de prestador de serviços, por intermédio de dispensa de 

licitação nos termos do artigo 24, II da Lei nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 13.979/20, 

para a prestação dos serviços determinados, mediante percepção de valor determinado, 

para atendimento de situação inadiável. 

     

 Tendo em vista o interesse e a legalidade, pela peculiaridade dos serviços e 

situação, enquadrado no dispositivo legal citado acima, entende-se configurada a 

hipótese de contratação mediante dispensa de licitação, amparada pelo artigo 24, II da 

referida Lei. 

 

 Ainda, a contratada se trata da empresa que já presta este tipo de serviços a 

diversos Municípios, o que qualifica ainda mais estes. 

 

 O expediente encontra-se devidamente justificado, se constituindo em 

contratação de serviços de assessoria e consultoria de projetos, conforme descritos na 

proposta. 

  

 Estando o preço compatível com os praticados no mercado, observada a 

singularidade e peculiaridade do objeto, no atendimento das disposições insertas no Art. 



75, II, da Lei Federal n° 14.133/21 e alterações posteriores quanto à justificativa da 

dispensa e a ratificação da mesma, com a devida publicação do ato concernente na 

imprensa oficial, restam atendidos os requisitos da dispensa da licitação a teor do artigo 

24, II, daquele Texto Federal. 

 

 Ante a análise efetivada, diante do interesse público de realização dos serviços, 

conclui-se pela ratificação do presente procedimento de dispensa de licitação, com base 

nos fundamentos apreciados, para a prestação dos serviços, ao preço de R$ 1.950,00 

(um mil, novecentos e cinquenta reais) mensais. 

 

  Benjamin Constant do Sul, RS, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

Nilton J Valentini 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°01/2022 

 

 O Prefeito Municipal de Benjamin Constant do Sul, Estado do Rio Grande do 

Sul, ratifica a dispensa de licitação, nos seguintes termos: 

  Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da educação. 

 Fundamento Legal: Art. 75, II, da Lei Federal n° 14.133/21. 

 Valor: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) mensais. 

 Fornecedora: RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 

 Benjamin Constant do Sul, RS, 11 de janeiro de 2022. 

 

Nilton José Valentini 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E 

CONSULTORIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

CONTRATO Nº 03/2022 

 

Contratante: MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL, pessoa jurídica 

de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.292/0001-86, com sede 

administrativa na Av. Ernesto Gaboardi, 984, representado neste ato pelo Senhor 

Prefeito. 

 

Contratada: RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob n° 41.860.059/0001-37, com sede administrativa na Rua 

09, nº 5 A, Vila Planalto município de Brasília, DF, neste ato por seu representante 

legal, firmam o presente contrato mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da educação, com 

vistas ao acesso, cadastro, manutenção, execução e prestação de contas dos diversos 

programas disponibilizados pelo Ministério da Educação, conforme proposta. 

 

Cláusula Primeira: O Presente contrato regula-se por suas cláusulas, pela dispensa de 

licitação ao qual se vincula, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 

supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 

privado. 

 

Cláusula Segunda: O presente contrato terá vigência no período de 01/02/2022 a 

31/12/2022. 

Parágrafo Único: Os serviços objeto deste contrato deverão ter início, pela contratada, 

imediatamente após a assinatura do contrato. 

   

Cláusula Terceira: Pela prestação dos serviços constantes do objeto deste contrato o 

Município pagará à contatada, até o dia 10(dez) após o da prestação dos serviços, o 

valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) mensais., mediante nota 

fiscal. 

Parágrafo único: A contratada, mensalmente, deverá enviar um relatório, mesmo que 

simplificado, dos serviços prestados, relativos ao objeto deste contrato e demandados 

pelo município. 

 

Cláusula Quarta: Os contratantes poderão rescindir o presente contrato nos seguintes 

casos:  

a) amigavelmente por acordo entre as partes;  

b) requerimento de concordata ou falência da contratada;  

c) transferência do contrato a terceiros, sem prévio e escrito consentimento das partes;  



d) o Município poderá, também, rescindir o presente contrato nas hipóteses previstas na 

lei das licitações;  

e) a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito, com 

antecedência de 10 (dez) dias, período em que serão inteiramente válidas todas as 

cláusulas deste instrumento.  

 

Cláusula Quinta: O Município disponibilizará a condições necessárias a boa execução 

do objeto contratado.  

 

Cláusula Quinta: Os serviços objetos deste contrato serão prestados junto a sede do 

Município contratante, sede da contratada, por via telefônica, e-mail, e ou por qualquer 

outro meio de comunicação hábil para tanto e assim como em qualquer outro local ou 

forma que se fizer necessário.  

Parágrafo Primeiro: Os serviços objeto deste contrato serão prestados pela contratada 

de acordo com a demanda do município.  

Parágrafo Segundo: A contratada deverá disponibilizar profissionais habilitados e com 

experiência, na área, tantos quantos se façam necessários em cada oportunidade, para a 

prestação dos serviços.  

Parágrafo Terceiro: As despesas com deslocamentos e estadias junto a sede do 

Município dos prepostos da contratada designados para a prestação dos serviços o 

objeto deste contrato caberão unicamente a esta.  

 

Cláusula Sexta: A contratada é responsável pelas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias, decorrentes da relação empregatícia entre ela e seus prepostos e 

empregados que forem designados para a execução do objeto contratado. 

 

Cláusula Sétima: As despesas do Município decorrente do presente contrato correrão 

por conta das seguintes dotações orçamentárias: 04.01. 2028. 339039.  

 

Cláusula Oitava: Regula-se também este contrato pelo disposto na Lei n° 14.133/21, 

inclusive no que se refere aos encargos de inadimplência.  

   

Cláusula Nona: A contratada deverá disponibilizar ao município contratante 

profissional legalmente habilitado para prestação dos serviços contratados. 

 

Cláusula Décima: Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá 

garantida a prévia defesa, aplicar à contratada às penalidades previstas na lei das 

licitações. 

 

Cláusula Décima Primeira: Os profissionais a serem designados para a execução dos 

serviços contratados deverão observar rigorosamente as orientações expedidas pelo 

Município. 



Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Educação fiscalizará a execução do 

presente contrato. 

 

Cláusula Décima Segunda: Fica eleito o foro da comarca de Erechim/RS, para dirimir 

quaisquer dúvidas que do presente possam surgir. 

 

  E, por estarem, justos e contratados, lavrou-se o presente, em três vias de 

igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme é assinado e entregue as partes 

contratantes para que surta seus efeitos. 

 

   

  Benjamin Constant do Sul/RS, 11 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Nilton J. Valentini    RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 

Prefeito Municipal      Contratada 

 

 

Testemunhas: 1.    2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXTRATO DE CONTRATO N°03/2022 

 

 O Prefeito Municipal de Benjamin Constant do Sul, Estado do Rio Grande do 

Sul, ratifica a dispensa de licitação, nos seguintes termos: 

  Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria na área da educação. 

 Fundamento Legal: Art. 75, II, da Lei Federal n° 14.133/21. 

 Valor: R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais) mensais. 

 Fornecedora: RN ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA 

 Benjamin Constant do Sul, RS, 11 de janeiro de 2022. 

 

Nilton José Valentini 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


