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OBJETO: 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA CURSO DE OFICINA DE 

ELABORAÇÃO DE BRINQUEDOS E UTENCILIOS ARTESANAIS, PARA FAMILIAS 

ASSISTIDAS POR PROGRAMAS SOCIAIS, NO TOTAL DE 32 HORAS. 

 

Contratado: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI 
CNPJ: 03.774.688/0041-42 
Endereço: Av. Julio Lunardi, 1757, Bairro Guarani, Xaxim - SC 
 
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO DE OFICINA DE ELABORAÇÃO 

DE BRINQUEDOS E UTENCILIOS ARTESANAIS, NO TOTAL DE 32 HORAS 

PROCESSO LICITATÓRIO FMAS N° 014/2019 

TOTAL PREVITO: R$ 9.578,00 (nove mil quinhentos setenta e oito reais), para o total de 32 horas. 

 
 FUNDAMENTO DA DISPENSA: 
 
Fundamento Legal: 
Art. 24, da Lei 8.666/93, 

Extrai-se do inciso II, do art. 24, da Lei Federal 8.666/93, o seguinte teor: “Para 

outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea 

"a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, 

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de 

maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pelo Decreto nº 

9.412, de 2018)”. 

JUSTIFICATIVA: 
 
A licitação corresponde ao processo administrativo voltado à seleção da proposta mais 

vantajosa para a contratação desejada pela Administração Pública e necessária ao 

atendimento do interesse coletivo. Portanto, a licitação não se limita apenas e tão-

somente a procurar pelo melhor preço, mas sim pela melhor proposta. 

Isso significa dizer que a Administração busca a maior qualidade da prestação e o maior 

benefício econômico. As normas gerais acerca de licitação e contratos administrativos 

estão contidas na Lei nº 8.666/93, bem como na Constituição Federal que consagra 

princípios e regras fundamentais acerca da organização do Estado.  
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A licitação é regida por princípios gerais que interessam a toda a atividade 

administrativa, como os mencionados pelo art. 37, caput, da Constituição Federal: 

“legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Entretanto, existem 

alguns princípios específicos que acentuam as peculiaridades próprias do procedimento 

licitatório, em especial, do formalismo, da competitividade, do julgamento objetivo, da 

vinculação ao instrumento convocatório, do sigilo das propostas, da isonomia, da 

adjudicação compulsória, dentre outros (art. 3.º, Lei nº 8.666/93). 

Em regra, a Constituição Federal estabelece a obrigatoriedade de licitação para obras, 

compras, serviços e alienações da Administração Pública. Entretanto, em algumas 

situações previamente estabelecidas pela legislação, a regra de licitar cede espaço ao 

princípio da economicidade ou outras razões que revelem nítido interesse público em 

casos em que a licitação é dispensada ou considerada inexigível. 

Levando-se em consideração o exposto acima, em tese pode-se entender que o SENAI 

poderia ser contratado por dispensa de licitação, por ser uma instituição brasileira 

incumbida regimentalmente de ensino (uma interpretação mais abrangente abarca a 

educação profissional), bem como por atuar em pesquisa tecnológica, nos termos do 

artigo 1º de seu regimento interno, aprovado pelo Decreto n. 494/62. além de ser 

entidade sem fins lucrativos e de inquestionável reputação ético-profissional. 

 

DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 
 
Órgão de Governo: 14 – Fundo Municipal da Assistência Social 

Unidade Orçamentária: 01 – Fundo Municipal da Assistência Social 

Projeto/Atividade: 2.041/2.042 – Manutenção Bloco PSB – FNAS/Manutenção do Bloco 
GBF - FNAS 
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.99.00.00.00  
Fonte Recurso: 1135- Transferências do Sistema Único de Assistencia Social 
    
RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR/EXECUTANTE: 
  
As contratações diretas fundamentadas no art. 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93 já foram 

objeto de inúmeras considerações pelo Plenário do TCU. O entendimento reiterado é de 

que a contratação, com dispensa de licitação, de instituição sem fins lucrativos, com 

fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que 
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houver nexo efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição e o objeto 

contratado, além de comprovada razoabilidade do preço. 

Os requisitos exigidos para a configuração dessa hipótese são os seguintes: a) que a 

contratada seja uma instituição brasileira sem finalidade lucrativa e detenha, na sua área 

de atuação, inquestionável reputação ético-profissional; b) que a instituição possua como 

finalidade precípua a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento institucional, ou, ainda, 

que seja dedicada à recuperação social do preso; e c) que o objeto da contratação esteja 

voltado a uma dessas atividades. 

 

                                                                             Lajeado Grande/SC,  14 de maio de 2019 
 

  
    _______________________________ 

Edilson josé Grolli 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
 À vista de exposição do gerente de material e patrimônio, referente à realização da 

despesa independente de Licitação, com fundamento nos motivos expostos acima, e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações: 

 

( x  )  Homologo a realização da despesa. 

(   )  Indefiro a realização da despesa. 

 

Lajeado Grande/SC,  14 de maio de 2019 
 

_____________________________ 
Noeli José Dal Magro 

Prefeito Municipal 
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