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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020  
PROCESSO Nº 192/2020 

 
OBJETO: Contratação de empresa para execução de curso para capacitação de agentes de 

trânsito do Município, de acordo com a Portaria nº 94/2017/DENATRAN, com carga horária de 160 horas, de 

acordo com as especificações abaixo:  

 

EMPRESA CONTRATADA: ASES – INSTITUTO BRASILEIRO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 
CNPJ: 34.105.772/0001-00 
ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR TOTAL 

R$ 

01 72863 
 

Contratação de empresa para ministrar Curso de 

Agente de Trânsito, para servidores do Município 

de Francisco Beltrão, de acordo com a Portaria nº 

94/2017 do DENATRAN. 

OBS: O curso deverá ser ministrado 

presencialmente no Debetran (Departamento 

Beltronense de Trânsito), com duração de 160 

horas/aulas com início previsto para 16 de março 

de 2020. 

O Módulo IX da Portaria nº 94/2017 do 

DENATRAN, com carga horária de 40 horas 

/aulas será ministrado pelo DEBETRAN. 

SERV 01 17.530,00 17.530,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020 R$ 17.530,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei nº 

8.666/93. 
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro em seu Anexo I, o Agente de Trânsito é a pessoa “credenciada pela 

autoridade de trânsito para o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito 

ou patrulhamento”. E ainda, o Artigo 24, inciso VI, do mesmo Código, define a função do Agente de Trânsito: 

“executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas cabíveis, por infrações de circulação, 

estacionamento e parada, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. ” 

Conforme Portaria do DENATRAN Nº 94, de 31 de maio de 2017, profissionais que executem as atividades de 

fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do Sistema 

Nacional de Trânsito deverão realizar curso de atualização a cada 03 (três) anos. Vale ressaltar que o agente que 

não realizar o curso nos moldes da portaria 94/2017, bem como, o curso de atualização, terá os autos por ele 

preenchidos passíveis de nulidade, uma vez que não cumpriu requisito imposto pelo DENATRAN para o exercício 

da função de agente de trânsito.  

O curso de capacitação para agentes de trânsito além de atender as exigências da Portaria do DENATRAN é 

indispensável para preparar profissionais para fiscalização de forma que tenha todo o conhecimento e a 

fundamentação necessários para exercer sua função. Além de orientá-lo na melhor postura a ser adotada perante o 

cidadão. 



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103  Página 2 
 

Com isso, busca-se oferecer curso de capacitação aos Agentes de Trânsito do Município de Francisco Beltrão com 

objetivo de proporcionar atualizações da legislação de trânsito vigente no país, através de leis, portarias, 

deliberações e resoluções; proporcionar aos profissionais de promoverem ações preventivas e educativas; integrar a 

teoria à prática, através de recursos educativos que promovam a educação, prevenção de acidentes, proteção do 

meio ambiente e cidadania e estudar e debater sobre infrações de trânsito.  

Os agentes de trânsito devem estar atentos à lei e à solução dos conflitos, melhorando o desempenho profissional a 

partir do desenvolvimento de habilidades comportamentais e adequadas, estimulando o desenvolvimento ético 

profissional, através da reflexão dos valores individuais além de oferecer ferramentas para que saibam agir de 

forma adequada durante a fiscalização e nas abordagens, no exercício da profissão. Quanto maior for o seu 

conhecimento, mais possibilidades o agente tem de lidar com essas situações. Por isso é tão importante estar 

preparado e atualizado através de cursos de capacitação.  

 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

7930 13.003 15.125.1502.2.094 3.3.90.39.48.00 509 2.187.586,17 

 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 

vinculados ao gerenciamento de trânsito. 
 
 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, Inciso II, da Lei de 

Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra o 
presente processo, é de parecer favorável a contratação da empresa C ASES – INSTITUTO BRASILEIRO DE 
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ: 34.105.772/0001-00, estabelecida na Rua Pará, nº 554, Bairro 
Vila Nova, CEP 85.601-290, Francisco Beltrão - PR. 

 
 
 

A Comissão de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da Assessoria Jurídica 
do Município. 

 
Francisco Beltrão, 10 de março de 2020. 

 
Nileide T. Perszel 

Presidente da Comissão de Licitações 
 

De acordo com a dispensa de licitação nº 26/2020, em 10 de março de 2020. 
 
 
 

                            Cleber Fontana 
                           Prefeito Municipal 


