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Gabinete do Prefeito 
Para: Assessoria Jurídica 

Objeto: Solicitação de Parecer 

 
 
   Considerando o pedido efetuado pela Secretaria de Assistência 
Social e a proposta apresentada pelo SENAI, solicito seja analisada a possibilidade 
legal de contratação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande 
do Sul - SENAI-RS, para realização de curso básico de soldagem, processo mig-mag, 
mediante dispensa de licitação, nos termos do disposto no art. 24, inc. XIII, da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
   Conforme proposta apresentada pelo SENAI-RS, o valor do curso 
é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com carga horária de 100 (cem) horas aula, para 
uma turma de 16 (dezesseis) munícipes estaçonenses e será ministrado no turno da 
noite, no período de 23.09 à 06.12.2019, três vezes por semana, das 19h às 22h. 
 
   O curso será ministrado nas dependências da empresa MEPEL, 
em Estação – RS. 
 
   O pagamento será efetuado em duas parcelas de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), sendo a primeira, 15 (quinze) dias após o início do curso e a 
segunda, 15 (quinze) dias após o término do curso. 
 
   Após a emissão do parecer jurídico solicito seja o presente 
encaminhado à Comissão de Licitações para manifestação. 
 
   Estação, 16 de setembro de 2019. 
 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 
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PARECER PROCURADORIA GERAL  

Objeto: Parecer Jurídico  

Assunto: Dispensa de Licitação SENAI  

 

I - Vem a esta Procuradoria Geral para análise e parecer a questão 

atinente à possibilidade legal de contratação mediante dispensa de licitação, do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul - SENAI – RS, Unidade Erechim – 

RS,  inscrita no CNPJ nº 03.775.069/0013-19, com sede na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 827, 

em Erechim – RS, para realização de curso básico de soldagem, processo mig-mag, mediante 

dispensa de licitação, nos termos do disposto no art. 24, inc. XIII, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

 

   Conforme proposta apresentada pelo SENAI-RS, o valor do curso é de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com carga horária de 100 (cem) horas aula, para uma turma de 

16 (dezesseis) munícipes estaçonenses, ministrado no turno da noite, no período de 23.09 à 

06.12.2019, três vezes por semana, das 19h às 22h. 

 

   O curso será ministrado nas dependências da empresa MEPEL, em 

Estação – RS. 

 

   O pagamento será efetuado em duas parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), sendo a primeira, 15 (quinze) dias após o início do curso e a segunda, 15 (quinze) dias 

após o término do curso. 

    

II - Na administração pública, para a aquisição de bens ou contratação de serviços, a 

licitação é a regra, no entanto, a própria Lei nº 8.666/93 apresenta exceções que são os 

casos de licitação dispensada, dispensável ou inexigível. O art. 24, inc. XIII, da Lei 8.666/93, 

confere à Administração Pública a possibilidade de dispensa de licitação “para a contratação 

de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino 
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ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 

preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não 

tenha fins lucrativos”.  

O SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial,  trata-se de 

entidade de direito privado, sem fins lucrativos, instituída pelo Decreto–Lei nº 4.048, de 22 

de janeiro de 1942, para promover a formação profissional de trabalhadores e cooperar no 

desenvolvimento de pesquisas tecnológicas de interesses para a indústria e atividades 

assemelhadas. 

As competências institucionais do SENAI estão dispostas em seu 

Regulamento, instituído pelo Decreto nº 494, de 10 de janeiro de 1962, no qual estão 

estipulados seu escopo, abrangência de ação, metas essenciais, finalidades e objetivos. 

 

O SENAI contribui para o fortalecimento da Indústria e o 

desenvolvimento do País, por meio de cursos e serviços técnicos e tecnológicos. Promove a 

educação para o trabalho e para a cidadania, a assistência técnica e tecnológica, a produção 

e disseminação de informação e a adequação, geração e difusão de tecnologia. 

 

Desde 1942, o SENAI-RS tem como objetivo promover o 

desenvolvimento e o aprimoramento da Indústria, atuando em duas áreas complementares: 

educação profissional e serviços técnicos e tecnológicos. No total, atende em mais de 130 

pontos do Rio Grande do Sul. São escolas, centros de formação profissional, unidades móveis 

e Institutos de Inovação e de Tecnologia, além da Faculdade de Tecnologia SENAI, que 

possibilitam identificar as melhores alternativas e soluções nas mais diversas áreas de 

atuação da Indústria. 

 

Do exposto, extrai-se que o SENAI preenche os requisitos do art. 24, 

inc. XIII, da Lei nº 8.666/93, quais sejam, ser uma instituição brasileira, não possuir fins 

lucrativos, deter inquestionável reputação ético profissional e ter como objetivo estatutário 

ou regimental a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional.  
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Além disso, o objeto do contrato guarda estreita correlação com o 

ensino e a promoção do desenvolvimento, bem como o valor da contratação está dentro do 

valor de mercado.  

Com base nisto, a Procuradoria Geral, s.m.j., emite parecer favorável à 

contratação em tela, mediante dispensa de licitação, com amparo no art. 24, inc. XIII, da Lei 

nº 8.666/93, eis que atendidos os requisitos legais autorizadores. 

É o parecer.  

Contudo, à consideração superior.  

 

Estação, 16 de setembro de 2019. 

 
 

Flávia T. Klein Santolin  
Procuradora Geral do Município  
OAB/RS 28.125 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
 
 

   O Prefeito Municipal de Estação, no uso das atribuições  que lhe 
confere a legislação Municipal, em conformidade com o  disposto no art. 24, inc. XIII, da Lei 
nº 8.666/93, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica e na manifestação da 
Comissão Municipal de Licitações, resolve: 

 

   HOMOLOGAR  o seguinte: 

 

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação nº 002/2019: 
Contratante: Município de Estação – RS; Contratado: SENAI - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial do Rio Grande do Sul; Objeto: 
Curso básico de soldagem – processo mig-mag, 100 horas aula; Valor: 
R$ 20.000,00; Base Legal: art. 24, inc. XIII, Lei nº 8.666/93; Processo de 
Dispensa de Licitação nº 02/2019. HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO. 
Prefeito Municipal. 
 
 
a) Autorizar o Empenho das Despesas Resultantes à Conta das 

Seguintes Dotações Orçamentárias:  
 

Órgão: 09 – Secretaria Municipal de Assistência Social; 

Atividade/Projeto: 2.083 – Implantação de cursos profissionalizantes; 

09.01.08.244.0028.2083.3.3.90.39.00.00.00. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTAÇÃO, 16 de setembro de 2019. 
 
 
 

HUMILDES DE ALMEIDA CAMARGO 
Prefeito Municipal 

 
 


