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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2021  
PROCESSO Nº 348/2021 

 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de execução de laudo técnico em engenharia 

civil, elétrica, hidráulica, ambiental, segurança do trabalho e afins no Estádio Municipal Anilado, de acordo com as 
especificações abaixo:  

 
EMPRESA CONTRATADA: SPORTSCENTER ESCOLA DE SEGURANÇA EIRELI 
CNPJ Nº: 03.659.585/0001-44 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL 

R$ 

01 76809 CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES EM CONFORMIDADE A 
PORTARIA Nº 3.233/2012 - DG/DPF, SEÇÃO I DA VIGILÂNCIA 
PATRIMONIAL. 
PARA SEIS SERVIDORES EFETIVOS. 
INCLUSOS: CURSO, CERTIFICAÇÕES, EXAMES MÉDICOS E 
PSICOLÓGICOS, MATERIAL DIDÁTICO E MUNIÇÃO; 
ALOJAMENTO/HOSPEDAGEM PARA 06(SEIS) SERVIDORES EFETIVOS, 
INCLUSOS: CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR. 

SERVIÇO 1,00 8.568,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2021 R$ 8.568,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 Justifica-se e motiva-se a realização deste para atender as necessidades da administração municipal, no 
que se refere contratação de empresa para ministrar curso de formação de vigilantes, na modalidade vigilância 
patrimonial, a fim de capacitar servidores do quadro próprio do munícipio.   
        O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2020, 92.216 (noventa e dois mil e 
duzentos e dezesseis) habitantes, e está localizado no centro de uma microrregião de 27 municípios, onde também 
é o maior município e polo de vários serviços, como saúde, educação, segurança e comércio. 
 Devido ao enorme crescimento da cidade nos últimos anos se viu em vários setores a necessidade de 
adequar às infraestruturas a essa nova realidade. 
 A formação almejada pela administração tem como finalidade de dotar os nossos servidores de 
conhecimentos, técnicas, habilidades e atitudes que os capacitem para o exercício da profissão de vigilantes, em 
complemento a segurança pública, onde se incluem a atividade de vigilância patrimonial com o objetivo de dar 
atendimento e segurança às pessoas e manter a integridade do patrimônio público sob sua guarda e zelo. 
 Para definir a quantidade de servidores que realizarão a capacitação a administração levou em conta 
principalmente o número de pessoas que transitam pelo local e a localização geográfica destes. 
 Pois possuímos algumas unidades no entorno do perímetro urbano, muitas destas áreas ainda desabitadas 
ou em formação. Como exemplos têm a UPA – unidade de pronto atendimento, a nova rodoviária municipal, o 
novo hospital, o aeroporto, dentre outros. 
 Os servidores que farão a capacitação serão selecionados dentro do quadro próprio do município levando 
em consideração os que já atuam na área, mas sem formação especifica, tempo de serviço, assiduidade e 
capacidade de absorver o conteúdo da formação. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

Saldo orçamentário 
R$ 

430 03.002 04.122.0404.2.003 3.3.90.39.48.00 000 1.365.995,21 
 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são próprios 
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do Município. 
A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93, é de parecer 

favorável a contratação da empresa SPORTSCENTER ESCOLA DE SEGURANÇA EIRELI, CNPJ Nº: 
03.659.585/0001-44, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 231, Bairro Mercês, CEP 80.410-030, na cidade de Curitiba 
– PR. 

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

Município. 
Francisco Beltrão, 05 de maio de 2021. 

 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 51/2021, em 05 de maio de 2021. 

 
                              Cleber Fontana 
                             Prefeito Municipal 


