ESTADO DO PARANÁ
FUNDACAO MUN. CENTRO UNIVERSITARIO CIDADE DE UVA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 12/2020 - DL

Processo Nr.:
30/2020
Data:
12/11/2020

CNPJ:
75.967.745/0001-23
Av. Bento Munhoz da Rocha Neto, 3856
C.E.P.:
84600-000
- União da Vitória - PR

Folha: 1/2

Fornecedor:
Endereço:
Cidade:
CNPJ:

LHC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
R CASTRO ALVES, 725, ********
União da Vitória - PR
30.775.257/0001-86

Objeto da Compra:

Código:

12551

Inscrição Estadual:

Contratação de serviços de vigilância armada 24 horas por dia durante 5 (cinco) dias nas instalações físicas do Núcleo de
São Mateus do Sul em decorrência de furto registrado em Boletim de Ocorrência nº2020/1162055.

ITENS
Item
1

Quantidade
Unid.
Especificação
5,00 UNI Contratação de serviços de vigilância armada 24 horas por dia durante 5 (cinco)
dias nas instalações físicas do Núcleo de São Mateus do Sul em decorrência de
furto registrado em Boletim de Ocorrência nº2020/1162055. (18-01-8199)

FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 24 da Lei 8.666/93

- É dispensável a licitação.

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação, que
possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa
e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos
respectivos contratos;

JUSTIFICATIVA
Em 11/11/2020 foi registrado B.O. nº2020/1162055 no Departamento da Polícia Civil, 3ª Subdivisão Policial de
São Mateus do Sul em razão do furto ocorrido entre às 22hs do dia 10/11/2020 e 8hs do dia 11/11/2020 em que
foram furtadas fiação elétrica no Núcleo de São Mateus do Sul da Uniuv e outros materiais/equipamentos que
estavam naquele local. Por esta razão, as instalações físicas ficaram sem energia e sem telefone deixando o
patrimônio físico e os servidores que trabalham no local expostos ao risco.
Diante disso solicitamos, de modo emergencial, a contratação de vigilância armada pelo período de 5 (cinco) dias,
até que possamos dar o encaminhamento necessário para reestabelecer a segurança do patrimônio físico, bem
como fazer levantamento dos materiais/equipamentos e garantir a segurança das pessoas que atuam no Núcleo
de São Mateus do Sul.

RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:
Como são limitadas as empresas que prestam serviços de segurança armada e diante do contexto emergencial,
foi coletado 02 (dois) orçamentos pelo solicitante, em que a empresa LHC Segurança e Vigilância Ltda obteve o
menor preço e possui a regularidade fiscal requerida.

União da Vitória, 12 de Novembro de 2020

-------------------------------------------------------------------------------Dallan Marcelo Gregório
Presidente da Comissão de Licitação
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DESPACHO FINAL:
De acordo com as justificativas e fundamentações apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer
jurídico, expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da despesa por Dispensa de Licitação,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores

-------------------------------------------------------------------------------ALYSSON FRANTZ
REITOR

2.959,20 (dois mil novecentos e cinqüenta e nove reais
e vinte centavos)

Valor da Despesa:

Pagamento.........:

MENSAL

