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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2018-P/P-ADM 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018- CPL/PMB/ADM 

 

 

 

 

Razão Social: _______________________________________________________________ 

 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________ 

 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

 

Cidade: ______________________ Estado: ________________ CEP: _________________ 

 

Telefone: _____________________ Fax: __________________ Celular: _______________ 

 

Pessoa para contado: _________________________________________________________ 

 

Recebemos, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

Local/data: __________________, ___ de _____________ de 20....... 

 

_____________________________________ 

Assinatura 

 
Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre esta Administração e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria 

preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao Pregoeiro por meio de e-mail: cplbaiao@gmail.com 

 

A não remessa do recibo exime o Pregoeiro (a) da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

__________- ______, ________ de ___________ de _______. 

 

 

 

____________________________________________ 

CARLOS JOSÉ DE FARIAS DA PAIXÃO 

Comissão Permanente de Licitação 

PRESIDENTE 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

EDITAL 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baião/PA, através de seu 

Pregoeiro Sr. ROBERNALDO SEBASTIÃO CONCEIÇÃO DIAS e sua equipe de apoio 

designado pelo DECRETO – 084/2017 de 01 de Fevereiro de 2017, torna público aos 

interessados, que estará reunido no dia, hora e local abaixo discriminado, a fim de receber, 

abrir e examinar documentação e propostas de empresas que pretendam participar do 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2018 - CPL/PMB/ADM DO TIPO “MENOR 

PREÇO” COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELADO CONFORME AS 

NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, tudo em 

conformidade com as regras estipuladas na Lei n 10.520, de 17/07/2002, Decreto no 3.555, de 

08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 06/04/01, Lei n. 6.474, de 

06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e legislação correlata aplicando-se, 

subsidiariamente, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste 

Edital. 

 

Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

Anexo II: CARTA PROPOSTA DA LICITANTE; 

Anexo III: MINUTA DE CONTRATO; 

Anexo IV: CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO; 

Anexo V: DECLARAÇAO (Cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal); 

Anexo VI: CARTA DE CREDENCIAMENTO; 

Anexo VII: DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO (em cumprimento ao Art. 4°, inciso VII da Lei n.° 10.520); 

Anexo VIII: DECLARAÇÃO QUE RECEBEU O EDITAL E SEUS ANEXOS; 

Anexo IX: DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

Anexo X: DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(EPP); 

Anexo XI: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA; 

Anexo XII: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS; 

Anexo XIII – MODELO DE PROPOSTA; 

Anexo XIV – PROJETO PEDAGÓGICO. 
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1.1 - Constitui objeto do presente certame CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, PRA 

40 ALUNOS COM CARGA HORAIA TOTAL DE 720H, conforme relacionados em Termo 

de Referência Anexo I deste Edital. 

 

 

2.1 - A abertura do certame ocorrerá no dia 01/02/2018 às 08h00min, na sala da CPL da 

Prefeitura Municipal de Baião/PA. 

2.2 - Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 

subseqüente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 

fato imprevisível. 

2.3 - O recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, documentação 

de habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e fechados, juntamente com 

a declaração do Anexo V que deverá ser apresentada junto com o credenciamento, da forma 

de que trata o edital. 

 

 

 

3.1 - Poderão participar do certame qualquer empresa cadastrada na Prefeitura Municipal de 

Baião/PA que pertença ao ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação, desde que 

preencham os requisitos e demais exigências constantes deste Edital e seus Anexos, bem 

como as não cadastradas, desde que se cadastrem e manifestem interesse em participar 

do certame com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas da data designada para 

protocolo dos envelopes. 

3.2 - Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de 

suas propostas. 

3.3 - Para retirada do Edital é necessário o recolhimento de uma taxa de reprodução no valor 

de R$ 50,00 (cinquenta reais) no horário das 08:00 horas as 13:00 horas, de segunda a sexta 

feira, fornecida pelo Setor de Arrecadação na Prefeitura de Baião/PA.  

3.4 - Não será admitida nesta licitação a participação de: 

 

a) Empresas que estejam reunidas em consórcio e seja controladora, coligada ou 

subsidiária entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  

b) Empresa declarada inidônea ou entidade da Administração Pública Direta ou 

Indireta, da União, Estados, Municípios ou do Distrito Federal; 

c) Empresas que estejam com o direito de licitar suspenso e/ou impedidas de 

contratar com a Administração Pública Direta ou Indireta, da União, Estados, 

Municípios ou do Distrito Federal; 

d) Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial;  

1. DO OBJETO 

2. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL 

3. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
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e) Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 

F) Empresa que tenha em seu quadro servidor público ou dirigente desta Instituição;  

g) Empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

 

3.5 - A Licitante não poderá, em nenhuma hipótese, propor posteriores modificações nos 

preços e condições constantes de sua proposta, sob a alegação de insuficiência de dados e 

informações sobre os serviços, condições de realização dos mesmos e/ou quaisquer outras 

relativas ao objeto da licitação. 

 
4.1. Para se credenciar aos atos a serem praticados na sessão pública deste processo 
licitatório, o representante da empresa interessada em participar deste certame deverá 
apresentar ao Pregoeiro, no início da sessão: 
 

a) Quando titular da empresa: documento oficial de identidade do representante 

(titular) com foto, em original e cópia simples ou autenticada; e respectivo contrato 

social ou documento equivalente, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada 

do original, a fim de que se verifiquem os poderes correspondentes. (neste caso, o 

credenciamento far-se-á pelos itens ―a‖, ―c‖ e ―d‖). 

b) Quando não for o titular da empresa: Carta de Credenciamento (Anexo VI), 

acompanhado do documento oficial de identidade do representante com foto, em cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original; procuração pública ou particular 

(esta reconhecida em cartório) outorgando poderes ao credenciamento para participar 

ativamente do presente processo; e respectivo contrato social ou documento 

equivalente, em cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do respectivo 

original. (neste caso, o credenciamento far-se-á pelos itens ―b‖, ―c‖ e ―d‖). 

c) Declaração que cumpre plenamente os Requisitos de Habilitação (Anexo VII). 
d) Declaração de Enquadramento de Micro Empresa (Anexo X), quando for o 
caso; segundo previsão do art. 11 do Decreto nº 6.204/2007, para que possam gozar dos 
benefícios outorgados pela Lei Complementar n. 123/06; 
e) A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código 
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas 
no item 18 deste Edital; 

 
4.2. Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir 

no procedimento licitatório e a responder, por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, 

por sua representada. 

4.3. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 

credenciamento do pretenso representante impedirá a licitante de participar da fase de lances. 

4.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

4.5. Em decorrência dos princípios da oralidade e da concentração, faz-se indispensável à 

presença do licitante ou seu representante legal até o final da sessão pública do Pregão. 

4. DO CREDENCIAMENTO 



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

4.6. O representante que se retirar antes do término da sessão ou deixar de assinar a respectiva 

ata perderá o direito de oferecer lances e de recorrer dos atos do Pregoeiro. 

4.7. A documentação referente ao Credenciamento deverá ser apresentada FORA DOS 

ENVELOPES da Proposta de Preços e dos Documentos de Habilitação. 

4.8. O não credenciamento do licitante não implica em impedimento para participar deste 

certame, porém o impede de realizar qualquer tipo de manifestação, inclusive apresentar 

lances e interpor recursos. 

4.9. A falta de qualificação representativa NÃO IMPEDIRÁ que o representante da 

empresa licitante participe da sessão relativa a este processo licitatório, entretanto, o mesmo 

fica impedido de se manifestar durante a fase de lances. 

 

 

 

5.1 - A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no 

local, dia e hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e 

rubricados no fecho, assim denominados:  

a) Envelope N.° 1: Proposta de Preços;  

b) Envelope N.° 2: Documentos de Habilitação.  

5.1.1 - Os envelopes deverão conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres: 

 

 

 

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

ENTIDADE DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL N.° 001/2018 – CPL/PMB/ADM. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

CNPJ N° 

 

 

 

 

ENVELOPE n° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

ENTIDADE DE LICITAÇÃO  

PREGÃO PRESENCIAL N.° 001/2018 – CPL/PMB/ADM. 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:  

CNPJ N° 

 

 

5.2 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada, em CD ou Pendrive que deverá ser 

entregue junto com a proposta impressa e em 01 (uma via), em papel timbrado da licitante; em 

língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, redigida com clareza, 

sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, rubricada todas as folhas e a última 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 
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assinada pelo representante legal da licitante proponente que terá como base para formação do 

preço o projeto pedagógico em anexo, contendo:  

Carta Proposta da Licitante - Anexo II, nome ou razão social, endereço completo e número 

do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da Fazenda; 

 

a) Endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-maiI), este último se 

houver, para contato o nome e número do Banco, Agência, Localidade e Conta 

Corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

b) Especificações dos serviços de forma clara, descrevendo detalhadamente as 

características técnicas de todos os serviços ofertados e outros elementos que de 

forma inequívoca identifiquem os mesmos, ressaltando-se que será desclassificado 

aquele que, seja qual for o motivo, venha a apresentar documentação incompleta ou 

não atenda a todas as exigências constantes neste Edital; 

c) Preço unitário e total, conforme Termo de Referência - Anexo I, para os itens do 

lote ofertado, em real, expressos em algarismo, de forma clara e precisa, limitado 

rigorosamente ao objeto desta licitação, sem alternativas de preços ou qualquer outra 

condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 

d) Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o 

primeiro e entre os expressos em algarismo e por extenso, prevalecerá o último. 

e) Quaisquer tributos, Custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou 

incorretamente Cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços serem 

prestados sem ônus adicionais; 

f) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 

Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos 

capazes de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que apresente valores unitários 

simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexeqüíveis.  

 

 

 

6.1 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços, 

Documentos de Habilitação, será pública e dirigida pelo Pregoeiro, na data, horário e local 

acima citados e nos termos determinados neste Edital, devendo os envelopes serem entregues 

lacrados da seguinte forma: 

6.2 - O envelope n.° 01 (Proposta de Preços) juntamente com o credenciamento onde 

comprove que o interessado ou o seu representante legal possui poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

6.3 - O envelope n.° 2 (Documento de Habilitação) com a declaração exigida pelo Art. 4°, 

inciso VII da Lei n.° 10.520 na sua parte exterior (conforme Anexo VII). 

6.4 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos 

interessados ou de seus representantes, dando ciências de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação, em conformidade com o Art. 4°, inciso VII da Lei n.° 10.520. 

6. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
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6.5 - Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão 

lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.  

 

 
7.1 - Recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e verificadas a inviolabilidade 
e as condições expressas neste edital, o  Pregoeiro determinará a abertura dos mesmos. 
7.2 - Verificar-se-á a conformidade das propostas de preços com os requisitos estabelecidos 
neste Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo com 
as exigências e condições expressas neste certame. 
7.3 - Após as propostas serem reconhecidas conformes, o Pregoeiro procederá à leitura das 

mesmas, em voz alta, ditando os preços ofertados, identificando oportunamente as propostas 

de menor preço. 
7.4 - Serão classificadas para a fase de lances, além da proposta de menor preço por item, as 
propostas cujos valores estejam até 10% (dez por cento) acima do valor da proposta de menor 
preço por item. 
7.5 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços nas condições definidas no item anterior, serão 
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). 
7.6 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, todas, que satisfizerem o 
critério de seleção prevista neste edital, serão classificadas para a nova fase de lances deste 
certame. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes. 
7.7 - Para efeito de seleção será considerado o preço por item. 
7.8 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços; 

7.9 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem 

de lances. 

7.10 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 

proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, podendo ser definida 

pelo pregoeiro ao longo do certame, aplicável inclusive em relação ao primeiro. A aplicação 

do valor de redução mínima entre os lances incidirá sobre o preço por item; 

7.11 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa 

declinarem da formulação de lances; 

7.12 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 

selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as 

selecionadas o último preço ofertado; 

7.12 - O  Pregoeiro, com vistas à redução do preço, poderá negociar com o autor da 

oferta de menor valor; 

7.13 - Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, 

decidindo motivadamente a respeito. 
7.14 - Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por 
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor 
proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

7. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
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7.14.1 - A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada 
poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, que se iniciará após a fase de lances, 
apresentar uma última oferta, necessariamente inferior àquela apresentada pela 
primeira colocada, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será 
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão; 
 

7.15 - Caso não haja a possibilidade de realização do cálculo no momento da sessão, por 
ser o mesmo de natureza complexa, o Pregoeiro suspenderá e designará uma data para 
prosseguimento do certame, a fim de que a licitante vencedora apresente uma Planilha 
Demonstrativa Final, com os preços finais unitários e totais, em papel timbrado da empresa, 
acompanhada dos respectivos dados (razão social, CNPJ, endereço, bairro, CEP, telefone e nº 
do pregão), devidamente datada, carimbada (identificada) e rubricada, vinculando a 
apresentação da respectiva planilha à adjudicação do (s) objeto (s) do certame; 
7.16 - NÃO  PODERÁ  HAVER  DESISTÊNCIA DOS LANCES  OFERTADOS, 

sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes neste Edital; 

7.17 - Será declarado vencedor do item o proponente que ofertar o menor preço para 

aquele item, entretanto, a ratificação do vencedor só será efetuada após a conclusão da análise 

e aceitação da proposta e da conformidade da habilitação documental da proponente que 

ofertou o menor preço. 

 

 

8.1 - Os PROPONENTES deverão apresentar no Envelope n.° 2 - “Documentos de 

Habilitação”, que demonstrem atendimento às exigências que são indicadas a seguir: 

 

8.2 - Para fins de habilitação, as licitantes deverão apresentar os seguintes documentos:  

8.2.1 - RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (alteração consolidada), caso 

aultima alteração não esteja consolidada o licitante deverá apresentar o ato contitutivo 

com todas as alterações, devidamente registradas, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de 

eleição de seus administradores; 

c) Decreto de autorização, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

 

8.2.2 - RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
8.2.2.1 - Para a comprovação da regularidade fiscal, o proponente deverá apresentar os 
seguintes documentos: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (Envelope n.° 2) 
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b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (FIC), relativa à sede ou 

domicílio do licitante, pertinente ao ramo de atividade que exerce e compatível com o 

objeto desta licitação; 

c) Prova de regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

d) Regularidade com a Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos 

Dívida Ativa da União, Tributos, Contribuições Federai e Previdenciárias, expedida 

pela Fazenda Nacional do domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade relativa a tributos estaduais pertinentes ao domicilio fiscal da 

proponente. (Regularidade Tributária e Não Tributária); 

f) Prova de regularidade relativa a tributos municipais pertinentes ao domicilio 

fiscal da proponente; 

g) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei Federal n° 12.440, de 07/07/2011). 

 

8.2.2.2 - Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123/2006, as microempresas 

e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

8.2.2.3 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 05(cinco) dias úteis, (Redação dada pela Lei Complementar nº. 147 de 2014), a 

partir de sua declaração como licitante vencedora do certame, prorrogável por igual período, a 

critério da Administração, para regularização da documentação, nos termos do parágrafo 

primeiro do artigo 43 da Lei Complementar n° 123/2006, com vista à contratação; 

8.2.2.4 - A não regularização da documentação no prazo previsto na cláusula anterior 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 

da Lei Federal n° 8.666/1993 e artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para contratação, ou revogar a presente licitação; 

 

8.2.3 - RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
8.2.3.1 - Para a comprovação da qualificação econômico-financeira, o proponente deverá 
apresentar os seguintes documentos: 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor do Foro da 

sede da pessoa jurídica; 

b) Balanço Patrimonial e respectiva Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), 

do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, devidamente registrados na 

respectiva Junta Comercial, demonstrando a real situação da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

c) As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham 

Balanço de encerramento do exercício, deverão apresentar o Balanço de Abertura e 

Demonstrações Contábeis, consolidando seus direitos, obrigações e patrimônio líquido, 

relativos ao período de sua existência, assinados por profissional habilitado 

acompanhada de certidão de regularidade profissional para tal finalidade; 

 

8.2.3.2 - A comprovação da real situação financeira da empresa será avaliada pelos índices 

contábeis: pelo Índice de Liquidez Geral (ILG), Índice de Solvência Geral (ISG) e Índice de 
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Liquidez Corrente (ILC), cujo quociente (índice) deverá ser igual ou maior que 1,0 (um 

inteiro). Obedecendo a seguinte fórmula: 

 

 

Índice de 

Liquidez Geral 
= 

Ativo Circ. + Real. L. Prazo 
= >1.00 

Pass. Circ. + Exig. L. Prazo 

 

 

Índice de 

Solvência Geral 
= 

Ativo Total 
= >1.00 

Pass. Circ. 

 

 

Índice de 

Liquidez Corrente 
= 

Ativo Circulante 
= >1.00 

Passivo Circulante 

 

8.2.3.3 - Conforme disciplina o Art. 65 da Resolução n° 94, de 29/11/2011, expedida pelo 

COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL e normas contábeis expedidas pelo Conselho 

Federal de Contabilidade, em especial a NBC T 19.13, item 7, a micro empresa e a empresa 

de pequeno porte estão obrigadas a lavrarem o Balanço Patrimonial e, portanto, compelidas a 

apresentá-lo quando exigido em processo licitatório, como no caso presente; 

8.2.3.4 - Comprovação de Patrimônio Líquido ou Capital Social, com valor igual ou superior 

a 10% (dez por cento) do total estimado do contrato; 

8.2.3.5 - O CRC obtido através da internet não substitui os documentos enumerados nos Art. 

29 III e IV, 30 e 31 da Lei n° 8.666/93, devendo o licitante, a quando de sua apresentação, 

exibir a documentação referida nos dispositivos acima para conferência pela comissão. 

 

8.2.4 As licitantes deverão apresentar ainda:  

8.2.4.1 - Declaração conforme Anexo IV (carta de apresentação da documentação) da IN n.° 

5/95, republicada com alterações no D.O.U. de 19/04/96, de que não há fato impeditivo de 

participar de licitações ou de contratar com qualquer órgão da Administração Pública, 

obrigando-se a informar a superveniência de ocorrências posteriores; 

8.2.4.2 - Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal e na Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentado pelo Decreto n.° 4.358, 

de 05 de setembro de 2002. (Modelo Anexo V - Declaração); 

8.2.4.3 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 

aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 

8.2.4.4 - Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por membro da equipe de apoio do Pregão ou, ainda, por 

publicação em órgão de imprensa oficial; 

8.2.4.5 - As empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil terão que anexar: 

 

8.2.4.5.1 - Comprovação, pelos meios usuais no país de origem da Licitante, de 

sua regularidade jurídico/fiscal; 

 

8.2.4.6 - Demonstrativos financeiros e contábeis, a fim de comprovar que a Licitante tem a 

capacidade financeira necessária para executar o Contrato; 
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8.2.4.7 - A Entidade de Licitação reserva-se o direito de solicitar cópias dos documentos 

constitutivos da licitante a fim de confirmar a sua nacionalidade; 

8.2.4.8 - Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do 

proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com 

data não excedente a 90 (noventa) dias, da data de sua emissão; 

8.2.4.9 - A licitante que for isenta do cumprimento de alguma das exigências habilitatórias, 

deverá apresentar cópia autenticada do ato ou Decreto ou publicação em imprensa oficial, 

concedendo a isenção; 

8.2.4.10 - Os documentos emitidos pela internet somente terão validade se forem em Original 

ou Autenticados por Cartório competente. 

8.2.4.12 - Caso não compareça ao ato de abertura o representante legal da empresa, somente o 

preposto, devidamente credenciado, poderá manifestar-se na licitação. 

 

8.2.5 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

8.2.5.1 - Atestado de Capacidade Técnica da Licitante (no mínimo um) emitido 

por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove de maneira 

satisfatória ter a licitante aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 

compatíveis em características quantidades e prazos com o objeto da presente 

licitação. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes 

ao mesmo grupo empresarial da empresa proponente entendendo-se estas como 

aquelas que sejam controladas ou controladoras da empresa proponente ou que 

possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio desta (modelo – 

Anexo XI); 

8.2.5.2 - Declaração, emitida pela licitante, que caso seja ganhadora do certame, 

que possui capacidade estrutural e econômica para a prestação dos serviços que 

lhe for adjudicado, nas especificações, quantidades, preços, apresentações e prazos 

exigidos no referido edital e na proposta de preços apresentada por esta empresa. 

(Anexo XII); 

 

8.2.6 - Certidão Simplificada da Empresa emitida pela Junta Comercial onde a licitante teve 

seus atos constitutivos registrados. 

8.2.7 - A ausência de qualquer documento e declaração, ou a irregularidade na sua 

apresentação acarretará a inabilitação do licitante. 

 

 

 

9.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 

Pregão; 

9.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, conforme estabelecido no § 1° do art. 12 do Decreto n.° 3.555/2000.  

9.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame.  

9. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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10.1 - Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, 

sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias para 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 

apresentar às contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de recurso e conseqüentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo 

pregoeiro ao vencedor; 

10.3 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

10.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será lavrada a 

petição em ata; 

10.5 - Após, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

autoridade competente homologará a adjudicação do objeto a licitante vencedora. 

 

 

11.1 - A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre 

que não houver recurso; 

11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro, 

ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente; 

11.3 - Quando a proposta do licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para 

a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos licitantes 

quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 

vencedora. 

 

 

12.1 – A licitante vencedora será convocada para assinatura de Contrato com a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA no prazo de, no máximo, 03 (três) dias úteis, contados da convocação 

feita para a formalização do ajuste; 

12.2 – A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo fixado no 

subitem anterior caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 

sanções legais cabíveis; 

12.3 – Na hipótese de a empresa vencedora ter seu registro cancelado ou não firmar a 

contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser convocado os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesas condições 

deste Edital. Nessa hipótese, a Administração deverá negociar com o fornecedor convocado 

quanto ao preço ofertado, visando manter as condições mais vantajosas; 

10. DOS RECURSOS 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

12. DA CONTRATAÇÃO 



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

12.4 - A Administração realizará rigorosa fiscalização da execução do contrato a ser firmado, 

na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo III competirão a funcionário designado por 

esta administração para proceder ao acompanhamento, controle e fiscalização do objeto deste 

edital; 

12.5 - O prazo de vigência do contrato será 12 (doze) meses a contado da data de assinatura 

do contrato, podendo ser prorrogado se houver interesse da Administração e ficará adstrita à 

vigência dos respectivos créditos orçamentários. 

 

13. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

13.1 - O espaço físico será fornecido pelo contratante. 

13.2 - O serviço deverá ser executado pela Contratada e utilizará os espaços designados 

posteriormente, em endereço e prazos estipulados, previamente, pela Unidade Gestora, 

compreendidos no período Contratual e rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas 

condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação 

ou indenização por parte da inadimplente. 

13.3 - A capacitação será realizada, nos dias úteis e no horário comercial, sendo que o 

calendário de distribuição das atividades será formalizado posteriormente de acordo com a 

necessidade do órgão interessado. Toda a grade curricular será feita sob a supervisão do 

coordenador da Guarda Municipal. 

13.4 - Execução dos serviços inicia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da requisição 

do órgão gestor, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de 

Referência no edital e seus anexos e disposições constantes de sua proposta, bem ainda as 

normas vigentes, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 

quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos 

judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em 

decorrência da celebração do Contrato. 

13.5 - O prazo de execução do Contrato será de no máximo 04 (quatro) meses para os 40 

alunos, a contar da data da assinatura do Contrato, para ser possível a conciliação do curso 

com as escalas de serviços e missões da Guarda Municipal de Baião/PA. 

 

 

14.1 – Assinado o contrato, o respectivo objeto pactuado será recebido: 

a) Provisoriamente, no ato da prestação dos serviços, para posterior verificação da 

conformidade do objeto, com as especificações contidas no Termo de Referência, 

mediante a emissão do Termo de Recebimento Provisório;  

b) Definitivamente, em até 10 (dez) dias úteis, após a verificação dos serviços 

executados, e consequente aceitação, feita a análise da conformidade com vistas as 

especificações contidas no Anexo I do edital em referência. 

 

14.2- Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o serviço está em desacordo com a 

proposta, após a notificação por escrito à empresa prestadora, serão interrompidos os prazos 

14. RECEBIMENTO DO OBJETO: 
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de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação; 

14.3- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do objeto pactuado, 

dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento; 

14.4. - Se houver recusa do objeto, no todo ou em parte, a EMPRESA PRESTADORA 

deverá proceder à substituição/reparo dos serviços executados, sem qualquer ônus para a 

Prefeitura Municipal de Baião/PA e dentro de prazo máximo de 05 (cinco) dias, ou 

demonstrar a improcedência da recusa, no prazo máximo de 02 (dois) dias de sua ocorrência. 

14.4 - Na ocorrência desta hipótese, a empresa providenciará, através de representante 

credenciado, a reparação dos serviços executados no prazo máximo de 48 horas após o 

recebimento de comunicação; 

14.5 - Os serviços deverão ser executados, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, dentro do 

prazo previsto na proposta; 

14.6 - A EMPRESA PRESTADORA efetuará a qualquer tempo e sem ônus para a Prefeitura 

Municipal de Baião/PA, a reparação dos serviços que estiverem em desacordo, quaisquer 

irregularidades ou divergências com as especificações constantes do Anexo I do Edital, ainda 

que constatados depois do recebimento e/ou pagamento. 

  

 

15.1 - Os licitantes estarão obrigados a executar os serviços superiores ou inferiores àqueles 

contratados, em função do direito de acréscimos e supressões que se fizerem nos serviços ou 

compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme o 

§ 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

16.1 – O preço ofertado na licitação será fixo e irreajustável durante a vigência contratual 

contados do 1° dia útil após a assinatura do contrato. 

 

 

17.1 - O pagamento será creditado em favor da empresa prestadora de serviço por meio de 

transferência online, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/fatura, o nome/número 

da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito em 

conformidade com o art. 2º do Decreto Estadual nº 877, de 31.03.2008, após a aceitação dos 

serviços; 

17.2 - No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de 

Serviços/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, 

não respondendo a Prefeitura municipal de Baião/PA, por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

17.3 - Para efeito de pagamento, a Administração procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, a plicáveis a este instrumento; 

15. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 

16. DO REAJUSTE: 

17. DO PAGAMENTO: 
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17.4 – A Prefeitura Municipal de Baião/PA se reserva no direito de recusar a efetivação do 

pagamento se, no ato da atestação dos serviços executados, este estiver em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas neste Edital Convocatório e na Autorização de Execução; 

17.5 – A Prefeitura Municipal de Baião/PA poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 

Pregão. 

 

 
18.1. Se o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inedôneo ou cometer fraude fiscal, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, poderá: 

a) Ficar impedido de contratar com o município pelo prazo de (05) cinco anos; 

b) Ter seu registro cadastral municipal cancelado. 

18.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual de 

0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado n a prestação dos serviços do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado. 
18.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

18.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena. 

Parágrafo Primeiro: A critério da CONTRATANTE, cumulativamente às penalidades acima 

descritas, poderá ocorrer a RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO e emissão de 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade; 

Parágrafo Segundo: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficarão a 

critério do Contratante; 

Parágrafo Terceiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 

administrativo; 

Parágrafo Quarto: Quando não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas 

poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério; 

18. DAS PENALIDADES 
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Parágrafo Quinto: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade 

de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da Lei.  

 

19.1 - As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão por conta da seguinte 

disponibilidade orçamentária alocadas na Lei orçamentária do Município na seguinte 

classificação Orçamentária: Exercicio 2018: 

 
Dotação Orçamentária: 

Orgão: 03 - Secretatia Executiva de Administração 

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Executiva de Administração 

Funcional Programática: 04 122 0002 2.016 – Desenvolvimento e Qualificação 

de Recursos Humanos 

Fonte recurso: 010000 

Classificação econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa 

Jurídica 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
20.1 - São obrigações da contratada: 
20.2 - Realizar a assinatura do contrato em até 03 (três) dias depois de sua convocação pela 

Prefeitura Municipal de Baião/PA ou realizar a retirada da ordem de serviço ou documento 

equivalente, conforme o caso; 

20.3 - A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquela descrito neste Termo de 

Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele; 

20.4 - Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza; 

20.5 - Durante a Vigência do contrato a CONTRATADA deverá atender prontamente às 

requisições e especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através 

de ordem de serviço/requisição do Setor solicitante; 

20.6 - A CONTRATADA obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de seus empregados, 

acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento. Neste caso, tomará as providências 

necessárias para a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as 

reclamações, sob pena de rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal 8666/93; 

20.7 - A CONTRATADA obriga-se a substituir os serviços que não estejam em conformidade 

com o Termo de Referência no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a constatação do 

fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, providenciando imediatamente a sua  

reparação; 

20.8 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a 

jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre 

colegas, e com os servidores municipais; 

20.9 - Assistirá ao CONTRATANTE o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e 

solicitar sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas 

funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da 

contratante; 

19. FONTE DO RECURSO 
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20.9 - É vedado à CONTRATADA substituir qualquer empregado seu, quando em serviço, 

sem prévia e expressa comunicação à contratante; 

20.10 - A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus 

empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos 

ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas 

da contratante; 

20.11 - Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais 

causados por seus empregados em bens patrimoniais da CONTRATANTE, bem como por 

desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados em suas dependências, de quem 

quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da contratada; 

20.12 - Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da 

CONTRATADA, o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer 

fatura, permitida a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado; 

20.13 - A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, 

demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou 

omissão; 

20.14 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá 

em período normal de expediente à disposição, para representá-la junto à CONTRATANTE. 

Este terá amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo 

responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer 

comunicação junto à contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da 

CONTRATADA que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou 

manifestar-se por atos e decisões da contratada e/ou contratante.  

20.15 - A CONTRATADA, conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus 

empregados a serviço da CONTRATANTE, em livro próprio ou em fichas, devidamente 

rubricados e legalizados pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Deverá, ainda, 

atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada empregado e 

exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou documento equivalente, sempre que solicitado 

pela contratante; 

20.16 - Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e 

trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados. Inclusive no que tange ao seguro de 

acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, 

locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de 

qualquer natureza; 

20.17 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 

Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.  

20.18 - Apresentara cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação 

para com a Seguridade Social (CND) e FGTS; 

20.19 - Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

20.20 - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, sob pena de multa, rescisão contratual e desobrigação de pagamento pela 

CONTRATANTE; 
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20.21 - Responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a 

terceiros em decorrência da sua atuação; 

20.22 - Prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e 

regulamentos pertinentes; 

20.23 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 

quanto aos serviços contratados. 

 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

21.1 - Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base nas disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

21.2 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços; 

21.3 - Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 

atribuição; 

21.4 - Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na prestação; 

 

21.5 - Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente realizados pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

 

22.1 - As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo 

licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação 

brasileira. Aqueles que agirem de má-fé estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei; 

22.2 – Os serviços prestados deverão ser rigorosamente dentro das especificações 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 

recusa, com a aplicação das penalidades contratuais; 

22.3 - Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazê-lo fora das 

especificações estabelecidas, a Entidade de Licitação poderá independentemente de qualquer 

aviso ou notificação, rescindir o contrato e optar pela convocação dos demais Licitantes na 

ordem de classificação; 

22.4 - Fica assegurado à Entidade de Licitação o direito de: 

 

22.4.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos 

interessados, através de publicação no (D.O.E) E (JORNAL DE GRANDE 

CIRCULAÇÃO), com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da 

data inicialmente marcada; 

22.4.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregão, a qualquer tempo, 

desde que ocorrentes as hipóteses de ilegalidade ou interesse público, dando ciência aos 

interessados;  

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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22.4.3 - Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este 

Pregão, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das 

propostas, a contar da publicação das alterações.  

 

22.5 - A participação neste Pregão implicará aceitação integral e irretratável das normas do 

Edital e do Termo de Referência, bem como na observância dos preceitos legais e 

regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e recurso;  

22.6 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 

pública; 

22.7 - A Licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá 

solicitá-los por escrito, por meio de carta, enviados ao endereço abaixo, até 02 dias úteis antes 

da data estabelecida para a apresentação das propostas, e serão atendidos, dentro do menor 

prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará por escrito aos demais interessados 

que tenham retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os 

elementos constantes deste ato convocatório são suficientes, claros e precisos, não cabendo, 

portanto, posteriormente, qualquer reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço: 

Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Baião/PA - sito na Praça Santo Antônio, nº 199 

– Centro – Baião – Estado do Pará – CEP: 68.465-000. 

 

 

23.1 - O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Comum de 

Baião/PA.  

 

 

Baião/PA, 18 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES 

Prefeito Municipal de Baião/PA 

 

 

 

______________________________________________________ 

ROBERNALDO SEBASTIÃO CONCEIÇÃO DIAS 

Pregoeiro 
 

 

 

 

 

23. DO FORO 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para ministrar Curso de 

Formação da Guarda Municipal de Baião/PA, tem como objeto fundamental proporcionar um 

conjunto de instrumentos que colaborem para a capacitação e qualificação dos futuros 

membros da guarda municipal do município de Baião/PA, subsidiando o processo formativo 

de modo a garantir compromisso e responsabilidade com a causa publica no desempenho de 

suas atribuições diárias diante das demandas da sociedade baionense. Tudo conforme 

especificações contidas neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2- JUSTIFICATIVA:  

 

2.1. O curso de formação surge da necessidade de qualificação eficiente dos futuros servidores 

da guarda municipal de Baião, O desenvolvimento profissional é visto em uma perspectiva 

que considera a capacidade dos guardas municipais de interagirem, refletirem e proporem 

mudanças nas formas e processos de combate e redução da criminalidade e todas as formas de 

violência, Somente com a participação ativa, consciente e crítica conseguiremos construir 

Guardas Municipais que atendam às necessidades da população baionense. 

 

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

3.1. O conteúdo específico de cada módulo deverá ser baseado nos objetivos sugeridos dentro 

da matriz, seguindo cada tema e subtemas inerentes na mesma (Matriz Curricular em anexo). 

 

 

ÁREA DE ENSINO MOD. Nº DISCIPLINA C/H 

O Papel das Guardas 

Municipais e a Gestão 

Integrada da Segurança 

Pública em nível 

Municipal 

I 

1 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS GUARDAS 

MUNICIPAIS 
20 

2 ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 30 

3 

DIFERENTES CONCEPÇÕES DE POLÍTICAS 

DE SEGURANÇA PÚBLICA E DAS FUNÇÕES 

DOS PROFISSIONAIS DE PÚBLICA. 

20 

4 

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS (TPO) DAS GUARDAS 

MUNICIPAIS 

60 
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5 

NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS 

SOCORROS5 (TEÓRICA, PRÁTICA E 

AVALIAÇÃO) SEGURANÇA PATRIMONIAL, 

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

30 

6 
A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA 

PÚBLICA 
30 

7 LEGISLAÇÃO 80 

Apropriação do Espaço 

Público 
II 8 

ESPAÇO PÚBLICO GUARDA MUNICIPAL E 

COMUNIDADE 
20 

Estrutura e Conjuntura 

para prática da Cidadania 
III 

9 
ABORDAGEM SÓCIO-PSICOLÓGIA DA 

VIOLÊNCIA 
20 

10 MOVIMENTOS SOCIAIS 10 

11 CONDICIONAMENTO FÍSICO 60 

12 
DEFESA PESSOAL E O USO LEGAL E 

PROGRESSIVO DA FORÇA 
60 

13 GERENCIAMENTO DE CRISES 20 

14 
INTRODUÇÃO A ORDEM UNIDA (UNIDADE 

E SOLENIDADES) 
30 

Atividades sócio 

pedagógicas da Guarda 

Municipal de caráter 

preventivo 

III ESP 

15 NA COMUNIDADE ESCOLAR E ENTORNO 20 

16 O TRÂNSITO BRASILEIRO 30 

17 
PRESERVAÇÃO E LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL 
20 

Relações e Condições de 

Trabalho das Guardas 

Municipais 

IV 18 SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR 20 

Comunicação e 

Gerenciamento da 

informação 

V 

19 TELECOMUNICAÇÃO APLICADA 20 

20 
GEOPROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES 

CRIMINAIS 
20 

Atividades Extra-Classe e 

Avaliação 
VI 21 

PALESTRAS, VISITA TÉCNICA, 

AVALIAÇÕES E ESTÁGIOS OPERACIONAIS 

SUPERVISIONADOS 

100 

TOTAL DE HORA AULA 720 

 

4 - LOCAL E PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

a) O espaço físico será fornecido pelo contratante. 

 

b) O serviço deverá ser executado pela Contratada e utilizará os espaços designados 

posteriormente, em endereço e prazos estipulados, previamente, pela Unidade Gestora, 

compreendidos no período Contratual e rigorosamente de acordo com as especificações 
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estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas 

condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação 

ou indenização por parte da inadimplente. 

 

4.1 - A capacitação será realizada, nos dias úteis e no horário comercial, sendo que o 

calendário de distribuição das atividades será formalizado posteriormente de acordo com a 

necessidade do órgão interessado. Toda a grade curricular será feita sob a supervisão do 

coordenador da Guarda Municipal. 

 

5 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

a) Executar os serviços iniciando no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da requisição do 

órgão gestor, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência  

no edital e seus anexos e disposições constantes de sua proposta, bem ainda as normas 

vigentes, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 

quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos 

judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em 

decorrência da celebração do Contrato. 

 

b) O prazo de execução do Contrato será de no máximo 04 (quatro) meses para os 40 alunos, a 

contar da data da assinatura do Contrato, para ser possível a conciliação do curso com as 

escalas de serviços e missões da Guarda Municipal de Baião/PA. 

 

6 - PAGAMENTO: 

 

a) O pagamento será creditado em favor da empresa prestadora de serviço por meio de 

transferência online, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/fatura, o nome/número 

da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito em 

conformidade com o art. 2º do Decreto Estadual nº 877, de 31.03.2008, após a aceitação dos 

serviços; 

b) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal de 

Serviços/Fatura, serão os mesmos restituídos à adjudicatária para as correções necessárias, 

não respondendo a Prefeitura municipal de Baião/PA, por quaisquer encargos resultantes de 

atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

c) Para efeito de pagamento, a Administração procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, a plicáveis a este instrumento; 

d) – A Prefeitura Municipal de Baião/PA se reserva no direito de recusar a efetivação do 

pagamento se, no ato da atestação dos serviços executados, este estiver em desacordo com as 

especificações técnicas exigidas neste Edital Convocatório e na Autorização de Execução; 

e) A Prefeitura Municipal de Baião/PA poderá deduzir do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste 

Pregão. 
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ANEXO II 

 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão Presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM 

 

Prezados Senhores,  

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para o 

objeto indicado na Planilha de Preços anexos, de conformidade com o Edital mencionado, 

pelo valor total de R$ ________(___________), já inclusos todos os custos, lucros e encargos 

fiscais. Outrossim, declaramos que:  

a) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados 

por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, 

lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;  

b) Garantimos que os serviços serão refeitos, sem ônus para A Entidade de Licitação, caso 

não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos;  

c) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que venha a causar a 

terceiros ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante a execução dos serviços, 

reparando, às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba nenhuma indenização por parte da 

Entidade de Licitação. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:  

d) A efetuar a completa execução dos serviços no prazo previsto no Edital, contado a partir 

da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela 

CONTRATANTE;  

e) Em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir 

da data final prevista para sua entrega;  

f) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso de nossa 

parte, observada as condições do Edital.  

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura reconhecida do Representante Legal e  

Carimbo da empresa 
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR 

CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE 

BAIÃO/PA, PRA 40 ALUNOS COM CARGA HORAIA 

TOTAL DE 720H, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA, E A 

EMPRESA.................................. COMO ABAIXO MELHOR 

SE DECLARA 

 

 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE BAIÃO/PA, com sede 

administrativa na cidade de Baião/PA, sito a Praça Santo Antônio, nº 199 – Centro – Baião– 

Estado do Pará – CEP: 68.465-000, inscrita no CNPJ/MF n° 05.425.871/0001-70, neste ato 

representado pelo Exmº. Prefeito Municipal, Sr. JADIR NOGUEIRA RODRIGUES, 

brasileiro, portador da RG Nº: 104.014 SSP AP e do CPF/MF n° 179.849.802-25 doravante 

denominado CONTRATANTE e como CONTRATADA a empresa ......................., inscrita 

no CNPJ Nº.......................... , com sede na ............................., nº ........, ..............., neste ato 

representado por seu procurador ..............................., brasileiro, RG Nº ........................ e do 

CPF/MF-................................., resolvem celebrar o presente contrato de CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA 

MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, PRA 40 ALUNOS COM CARGA HORAIA TOTAL DE 

720H, tudo de conformidade com as regras estipuladas na Lei n 10.520, de 17/07/2002, 

Decreto no 3.555, de 08/08/2000, Decreto n° 3.693 de 20/12/2000, Decreto n° 3.784 de 

06/04/01, Lei n. 6.474, de 06/08/2002, Decreto n° 0199, de 09/06/2003, Lei Complementar nº 

123, de 14/12/2006 e legislação correlata aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 8.666, de 

21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste instrumento contratual; 

 

 

 

1.1 - Este Contrato Administrativo decorre do PREGÃO PRESENCIAL, processado sob o 

Nº. ___/20__ – CPL/PMB/ADM. Realizado no dia ____ de ________ de 20__, às 

___h____min, cujo julgamento foi regularmente homologado pelo Exmo. Sr. PREFEITO 

MUNICIPAL. 

 

MINUTA DO CONTRATO DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2018 – 

CPL/PMB/ADM. 

Cláusula Primeira - ORIGEM DO CONTRATO 
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2.1 - O presente Contrato tem por base legal a Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei 

Estadual n°. 6.474 de 06 de Agosto de 2002, Decreto Estadual n°. 0199 de 09 de Junho de 

2003, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21 de 

Junho de 1993 com suas alterações e demais exigências deste Edital.  

 

 

 

3.1 - O objeto deste contrato será pago com recursos orçamentários e financeiros previsto na 

Lei orçamentária do município, na seguinte classificação: exercício 2018. 

 
Dotação Orçamentária: 

Orgão: 03 - Secretatia Executiva de Administração 

Unidade Orçamentária: 0301 - Secretaria Executiva de Administração 

Funcional Programática: 04 122 0002 2.016 – Desenvolvimento e Qualificação 

de Recursos Humanos 

Fonte recurso: 010000 

Classificação econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiros Pessoa 

Jurídica 

 

 

 

4.1 - O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, PRA 

40 ALUNOS COM CARGA HORAIA TOTAL DE 720H; consoante ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº ___/20__– CPL/PMB/ADM conforme especificação do ANEXO I deste 

contrato. 
 

 
5.1 - Os documentos abaixo relacionados rubricados pelas partes constituem parte integrante 

deste instrumento contratual: 

5.1.1 - Anexo I – Termo de Referência; 

5.1.2 - Anexo II – Carta Proposta do Licitante. 

5.2 - As disposições deste contrato prevalecem sobre as de seus anexos e, na hipótese de 

divergência entre estes, a prevalência será determinada pela ordem em que serão relacionadas 

no item 5.1 acima. 

5.3 - As referências neste instrumento e cláusulas, itens e subitens correspondem sempre aos 

do presente contrato, salvo outra expressa indicação. 

Cláusula Segunda - FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Cláusula Terceira - DOS RECURSOS 

Cláusula Quarta – OBJETO 

Cláusula Quinta - DOCUMENTOS CONTRATUAIS 
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6.1 - O espaço físico será fornecido pelo contratante. 

 

6.2 - O serviço deverá ser executado pela Contratada e utilizará os espaços designados 

posteriormente, em endereço e prazos estipulados, previamente, pela Unidade Gestora, 

compreendidos no período Contratual e rigorosamente de acordo com as especificações 

estabelecidas na proposta vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas 

condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação 

ou indenização por parte da inadimplente. 

6.3 - A capacitação será realizada, nos dias úteis e no horário comercial, sendo que o 

calendário de distribuição das atividades será formalizado posteriormente de acordo com a 

necessidade do órgão interessado. Toda a grade curricular será feita sob a supervisão do 

coordenador da Guarda Municipal. 

6.4 - Execução dos serviços inicia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da requisição 

do órgão gestor, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de 

Referência no edital e seus anexos e disposições constantes de sua proposta, bem ainda as 

normas vigentes, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e 

quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos 

judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em 

decorrência da celebração do Contrato. 

6.5 - O prazo de execução do Contrato será de no máximo 04 (quatro) meses para os 40 

alunos, a contar da data da assinatura do Contrato, para ser possível a conciliação do curso 

com as escalas de serviços e missões da Guarda Municipal de Baião/PA. 

 

 

 

7.1 - A vigência do contrato seré de 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato até, 

podendo ser prorrogavel por igual período acriterio da administração. 
 

 

 

8.1 - A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pela execução dos serviços 

constantes no Anexo I deste instrumento contratual o valor global de R$ _________ 

(_____________ reais), referente ________________________________, que serão pagos 

pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA. 

8.2 – No (s) preço (s) fixado (s), estão incluídos todos os impostos, incluindo ISS, taxas 

transportes, seguro, carga e descarga bem, como quaisquer outras despesas diretamente 

relacionadas com a prestação dos serviços. 

Cláusula Sexta - FORMA E PRAZO DE EXECUÇÃO 

Cláusula Sétima - VIGÊNCIA DO CONTRATO 

Cláusula Oitava – PREÇOS 
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9.1 - O Preço pactuado no item 8.1 será pago da seguinte forma: 

9.1.1 - O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e da Nota 

Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, na sede da Prefeitura Municipal de 

Baião/PA ou a critério da administração. Junto com a Nota Fiscal/Fatura, deverão ser 

apresentada as Certidões de Regularidade para com as Fazendas – FEDERAL, 

ESTADUAL, MUNICIPAL, INSS, FGTS, CNDT. 

 

 
10.1 – O CONTRATADO responderá pela qualidade e garantia dos serviços executados, que 

deverá obedecer rigorosamente às regras contidas no PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/20__ 

– CPL/PMB/ADM. 

10.2 – Os serviços executados em desacordo com as disposições do presente contrato serão 

considerados não aceitos, cabendo à CONTRATADO providenciar substituição de acordo 

com as especificações contidas no PREGÃO PRESENCIAL nº. ___/20__ – 

CPL/PMB/ADM. Sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de 

devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo. 
 

 

11.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar modificações, acréscimos ou reduções no objeto 

deste contrato. 

11.2 - Se tais modificações ou alterações repercutirem no preço pactuado na CLÁUSULA 

OITAVA ou no prazo de execução contratual, serão acordados ajustes apropriados, que 

deverão ser formalizados através do Termo Aditivo. 

11.2.1 - As modificações que implicarem em aumento do preço pactuado na CLÁUSULA 

OITAVA, não excederão a 25% (vinte e cinco por cento) do referido preço. 

 

 

 

12.1 - O CONTRATADO poderá subcontratar, parcialmente, o presente contrato. 
 

 
13.1. Se o licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

Cláusula Nona - FATURAMENTO E PAGAMENTO 

Cláusula Décima - GARANTIA DE QUALIDADE E DO PRAZO 

Cláusula Décima Primeira – ALTERAÇÕES 

Cláusula Décima Segunda - CESSÃO DO CONTRATO 

Cláusula Décima Terceira – MULTAS/PENALIDADES 
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fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inedôneo ou cometer fraude fiscal, 
sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais, poderá: 
 

a) Ficar impedido de contratar com o município pelo prazo de (05) cinco anos; 

b) Ter seu registro cadastral municipal cancelado. 

 

13.2. Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/1993, fica estipulado o percentual de 

0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso 

injustificado n a prestação dos serviços do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por 

cento) do valor empenhado; 
13.3. Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de 
qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos 
termos do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

c) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.4. As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade 

competente, aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias 

fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no 

sentido da aplicação da pena. 

Parágrafo Primeiro: A critério da CONTRATANTE, cumulativamente às penalidades acima 

descritas, poderá ocorrer a RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO e emissão de 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração 

Pública (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a autoridade que aplicar a penalidade; 

Parágrafo Segundo: Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados 

tempestivamente e indevidamente fundamentados, e a aceitação da justificativa ficarão a 

critério do Contratante; 

Parágrafo Terceiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo 

administrativo; 

Parágrafo Quarto: Quando não houver prejuízo para o Contratante, as penalidades impostas 

poderão ser relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério; 

Parágrafo Quinto: A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade 

de ampla defesa por parte da Contratada, na forma da Lei. 

 

   
14.1. A Prefeitura Municipal de Baião/PA, através de responsável designado, será responsável 
pela fiscalização da Prestação dos serviços, observando todos os aspectos estipulados para 

execução do mesmo.   

Cláusula Décima Quarta – DA FISCALIZAÇÃO 
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14.2. O objeto desta licitação, a ser contratado, também serão objeto de acompanhamento, 
controle, fiscalização e avaliação por servidor designado através de Portaria pela PMB.  
14.3. A Fiscalização é exercida no interesse da Secretaria Municipal de Administração; não 

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 
Público ou de seus agentes e prepostos.  
14.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto deste 
contrato, se em desacordo com as especificações e as Cláusulas Contratuais.  
14.5. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto deste contrato, deverão ser 
prontamente atendidas pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.  
14.6. O objeto desta licitação, a serem contratados, também serão objeto de acompanhamento, 

controle, fiscalização e avaliação pelo servidor _____________ designado através da Portaria 

nº. ______________ pela PMB. 

 
 

 
15.1 - O contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, nas hipóteses contidas nos 

art. 77 a 80 da lei 8.666/93. 

15.2 - Rescindido o contrato, a CONTRATANTE pagará o CONTRATADO o saldo 

porventura existente pelos serviços já prestados, deduzidas as multas e despesas decorrentes 

da inadimplência ou, inversamente, o CONTRATADO restituirá à CONTRATANTE as 

importâncias já recebidas, naquilo que excederam o valor desses serviços. 

 

 

 

16.1 - O preço estabelecido no item 8.1 inclui todos os tributos incidentes sobre o objeto deste 

contrato. Quaisquer tributos ou encargos legais que, após a assinatura deste contrato, venham 

a ser criada, bem como qualquer alteração dos existentes, inclusive sua extinção, que 

comprovadamente reflitam no preço contratual, implicarão na sua revisão para mais ou para 

menos, conforme o caso. 

16.2 - Para efeito de pagamento, a Administração procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, a plicáveis a este instrumento. 

16.3 - O CONTRATADO responsabilizar-se-á pela devolução à CONTRATANTE das 

importâncias referentes a ônus fiscais e legais não recolhidas, em decorrência da diminuição 

dos encargos tributários relativas ao objeto do presente contrato, proveniente de alteração da 

legislação pertinente. 

16.4 - Na hipótese da CONTRATANTE vir a ser autuada, notificada ou intimada, em virtude 

do não pagamento pelo CONTRATADO, à época própria, de quaisquer encargos incidentes 

sobre o objeto deste contrato, assistir-lhe-á o direito de reter qualquer pagamento devido ao 

CONTRATADO, até que esta satisfaça integralmente a exigência formulada. 

Cláusula Décima Quinta – RESCISÃO 

Cláusula Décima Sexta - ÔNUS FISCAIS E LEGAIS 
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16.4.1 - As importâncias retidas, na forma deste item, serão devolvidas sem juros, porém 

atualizadas financeiramente. 
 

 

 

17.1 - Quaisquer atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou infrações e disposições 

deste contrato pelo CONTRATADO, somente serão considerado como excludentes de 

responsabilidade e multas contratuais se resultarem de caso fortuito ou de força maior, desde 

que atinjam direta e comprovadamente o objeto do presente contrato. 

17.1.1 - A contratado deverá comunicar por escrito e comprovar qualquer evento de caso 

fortuito ou de força maior, no prazo de 10 (dez) dias de sua ocorrência, sob pena de decair do 

direito de invocar o disposto na clausula 13. 

17.1.2 - Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, como tal reconhecida pela 

CONTRATANTE, será concedida prorrogação nos prazos contratuais, a ser acordada entre 

as partes, para o restabelecimento das condições normais de fornecimento, desde que, 

cumprida a formalidade do subitem anterior. 

 

 

 

18.1 - O valor global do presente contrato é de R$-.......................(............... reais). 

 

Cláusula Décima Nona - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
19.1 - São obrigações da contratada: 
19.2 - Realizar a assinatura do contrato em até 03 (três) dias depois de sua convocação pela 

Prefeitura Municipal de Baião/PA ou realizar a retirada da ordem de serviço ou documento 

equivalente, conforme o caso; 

19.3 - A qualidade dos serviços deverá ser rigorosamente àquela descrito neste Termo de 

Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele; 

19.4 - Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, 

comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza; 

19.5 - Durante a Vigência do contrato a CONTRATADA deverá atender prontamente às 

requisições e especificações do TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através 

de ordem de serviço/requisição do Setor solicitante; 

19.6 - A CONTRATADA obriga-se a exigir e fiscalizar a conduta de seus empregados, 

acatando as reclamações levadas ao seu conhecimento. Neste caso, tomará as providências 

necessárias para a regularização da situação e não repetição dos fatos que gerarem as 

reclamações, sob pena de rescisão unilateral do contrato, nos termos da Lei Federal 8666/93; 

19.7 - A CONTRATADA obriga-se a substituir os serviços que não estejam em conformidade 

com o Termo de Referência no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a constatação do 

fato, a contar da comunicação efetuada pela contratante, providenciando imediatamente a sua 

reparação; 

Cláusula Décima Sétima - CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR 

Cláusula Décima Oitava - VALOR DO CONTRATO 
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19.8 - A CONTRATADA responsabilizar-se-á pela disciplina dos seus empregados durante a 

jornada de trabalho e, ainda, pela manutenção de respeito e cortesia no relacionamento entre 

colegas, e com os servidores Municipais; 

19.9 - Assistirá ao CONTRATANTE o direito de rejeitar qualquer empregado da contratada e 

solicitar sua substituição, caso o mesmo não apresente comportamento condizente com suas 

funções e com as normas estabelecidas, obrigando-se esta a respeitar e acatar as decisões da 

contratante; 

19.9 - É vedado à CONTRATADA substituir qualquer empregado seu, quando em serviço, 

sem prévia e expressa comunicação à contratante; 

19.10 - A CONTRATADA garantirá o comportamento moral e profissional de seus 

empregados, cabendo-se responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos 

ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas 

da contratante; 

19.11 - Caberá à CONTRATADA, a indenização pecuniária dos danos morais ou materiais 

causados por seus empregados em bens patrimoniais da CONTRATANTE, bem como por 

desaparecimento de quaisquer objetos e valores encontrados em suas dependências, de quem 

quer que seja, desde que comprovado dolo ou culpa, do empregado da contratada; 

19.12 - Desde que apurado o dano e caracterizada a autoria de qualquer empregado da 

CONTRATADA, o valor da indenização será descontado no ato do pagamento de qualquer 

fatura, permitida a compensação inclusive em faturas vincendas, o que fica desde já pactuado; 

19.13 - A CONTRATADA manterá a CONTRATANTE livre de quaisquer reivindicações, 

demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou 

omissão; 

19.14 - A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, alocar um preposto que permanecerá 

em período normal de expediente à disposição, para representá-la junto à CONTRATANTE. 

Este terá amplos poderes para responder pelos serviços a serem contratados, sendo 

responsável pela coordenação, administração e supervisão do seu pessoal e por qualquer 

comunicação junto à contratante. Em hipótese alguma, qualquer funcionário da 

CONTRATADA que não o preposto ou o representante legal, poderá reivindicar decidir ou 

manifestar-se por atos e decisões da contratada e/ou contratante.  

19.15 - A CONTRATADA, conforme o caso deverá manter em dia o registro de seus 

empregados a serviço da CONTRATANTE, em livro próprio ou em fichas, devidamente 

rubricados e legalizados pelo órgão competente do Ministério do Trabalho. Deverá, ainda, 

atualizar as anotações em Carteira de Trabalho e Previdência Social de cada empregado e 

exibir os livros e/ou fichas mencionadas ou documento equivalente, sempre que solicitado 

pela contratante; 

19.16 - Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a 

contratante, sendo de sua inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e 

trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados. Inclusive no que tange ao seguro de 

acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com alimentação, 

locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de 

qualquer natureza; 

19.17 - Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 

Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 

CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.  
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19.18 - Apresentara cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação 

para com a Seguridade Social (CND) e FGTS; 

19.19 - Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 

19.20 - Manter, durante toda execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação 

exigidas, sob pena de multa, rescisão contratual e desobrigação de pagamento pela 

CONTRATANTE; 

19.21 - Responder por todos os danos materiais e/ou pessoais causados ao contratante e/ou a 

terceiros em decorrência da sua atuação; 

19.22 - Prestar os serviços objetos da presente licitação, obedecendo às disposições legais e 

regulamentos pertinentes; 

19.23 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE, 

quanto aos serviços contratados. 

 

Cláusula Vigésima - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

 

20.1 - Responsabilizar-se pela lavratura do contrato, com base nas disposições da Lei 

8.666/93 e suas alterações; 

20.2 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação de serviços; 

20.3 - Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta 

atribuição; 

20.4 - Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na prestação; 

21.5 - Serão considerados para efeito de pagamento os serviços efetivamente realizados pela 

Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

 

 

21.1 - Todas as comunicações ou notificações relativas a este contrato serão enviadas para os 

seguintes endereços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO/PA, Praça Santo Antônio, 

nº 199 – Centro – Baião – Estado do Pará – CEP: 68.465-000. 

21.2 - Todas as correspondências e acordos anteriores à data da assinatura deste contrato serão 

considerados sem efeito e somente o estipulado no contrato e seus documentos têm validade 

para a execução do mesmo. 

21.3 - O CONTRATADO declara de este ato ter pleno conhecimento e compreensão das 

especificações técnicas, dos documentos e demais condições contratuais, não podendo, pois, 

em nenhuma circunstância, alegar o desconhecimento dos mesmos para isentar-se de 

responsabilidade pela correta e perfeita prestação dos serviços. 

21.4 - A tolerância ou não do exercício, pela CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela 

assegurados neste contrato ou na legislação em geral, não importará em renovação ou 

renúncia a qualquer desses direitos, podendo a CONTRATANTE exercitá-los a qualquer 

tempo. 

Cláusula Vigésima Primeira - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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21.5 - A CONTRATADO fica obrigado a manter durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 
 

 

22.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca da cidade de Baião/PA, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões decorrentes 

deste contrato e de sua execução. 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em 02(duas) vias de 

igual teor e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Baião/Pá, ______de ____________de 20__. 

 

 

__________________________________________________ 

__________________________________ 

Prefeito Municipal de Baião/PA 

CONTRATANTE 

 

 

 

_________________________________________________ 

CONTRATADO 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1-__________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

2-__________________________________________________ 

Nome: 

CPF: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula Vigésima segunda – FORO 
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ANEXO IV 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM 

 

 

Prezados Senhores, 

A empresa (nome da empresa), CNPJ/MF n.° , sediada _(endereço compIeto) , tendo 

examinado o Edital, vem apresentar a documentação, em conformidade com o Edital 

mencionado.  

Outrossim, declara que:  

a) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências.  

b) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente 

atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 02 — 

Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4° da Lei n° 10.520, de 

17 de julho de 2002, para participação no Pregão de nº_____, observada as condições do 

Edital.  

 

 

 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal e  

Carimbo da empresa   
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ANEXO V  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal e na Lei n° 

9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 

 

  

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM 

 

 

 

 

Prezados Senhores,  

A empresa (nome da empresa)_, CNPJ/MF n.° , sediada (endereço compIeto), declara, sob as 

penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em 

horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 

qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 

de 14 (quatorze) anos.  

 

 

 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal e  

Carimbo da empresa 
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ANEXO VI 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO) 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM 

 

 

Pela presente, fica credenciado o Sr (a) ________________, inscrito no CPF sob o nº 

__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto a Secretaria 

Municipal de Administração de Baião/PA, para representar esta Empresa (nome)______ e 

CNPJ)_______________ no Pregão acima referido, a quem se outorga poderes para rubricar 

propostas dos demais concorrentes, assinar atas e documentos, receber notificação, tomar 

ciência de decisões, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita 

representação ativa da outorgante no procedimento de coleta de preços em referência. 

 

 

 

Localidade,____/____/____. 

 

 

 

______________________________ 

EMPRESA 

Nome da empresa com assinatura da(s) pessoa(s) que credenciar (em) o Representante 

(com firmas reconhecidas) 

 

 

Observação Importante: 

A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no 

Edital, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social em sendo (Sócio) que 

comprove a legitimidade de poderes da pessoa que tiver assinado o credenciamento e 

Instrumento de Procuração ou Instrumento Particular com firma reconhecida para (não 

Sócios). 

Entregar, juntamente com a carta de credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade 

do representante designado. 
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUESITOS DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM 

 

 

 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________, por intermédio do 

seu representante legal, Sr (a) ____________, portador (a) da carteira de identidade 

n°________, expedida pelo ____________, DECLARA para os devidos fins, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório, PROCESSO 

- PREGÃO PRESENCIAL Nº ____/20__ – CPL/PMB /ADM. 

 

Nome e assinatura do representante legal. 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO (Pregão Presencial). 

 

 

 

 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal e  

Carimbo da empresa 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO QUE RECEBEU O EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A empresa (nome da empresa)_, CNPJ/MF n.° , sediada (endereço compIeto), declara, para 

os fins da Pregão Presencial nº _____/20__ - CPL/PMB/ADM, da Secretaria Municipal de 

Administração de Baião/PA, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, de que 

recebeu o Edital e seus anexos, e cumprimos todas as exigências nele contidas. 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal e  
Carimbo da empresa 
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ANEXO IX 

 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A empresa (nome da empresa)_, CNPJ/MF n.° , sediada (endereço compIeto), declara, para 

os fins da Pregão Presencial nº _____/20__ - CPL/PMB/ADM, da Secretaria de 

Administração do Município de Baião/PA, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, de que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 

Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

 

 

 

 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal e  
Carimbo da empresa 
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(EPP) 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM. 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

A empresa                                                                              (nome da licitante), empresa 

inscrita no CNPJ sob o n°_________________, por intermédio de seu representante legal, o 

(a) Sr. (a.)                                   e do CPF n° _______________________ portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ___________,  DECLARA, sob  as penas da lei e para fins de 

comprovação relativa ao Pregão Presencial n° ___/20__-CPL/PMB/ADM, que esta empresa, 

na presente data, é considerada: 

 

(   )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 

123/2006. 

 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar  nº 123/2006. 

 

Declara ainda que, por preencher os requisitos legais, pretende usufruir o direito de 

preferência para contratação na  presente  licitação, na forma do parágrafo 2º do art. 44 da Lei 

Complementar nº 123/2006, não se enquadrando nas vedações constantes do parágrafo 4º, art. 

3º, do referido Diploma Legal. 

 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal e  
Carimbo da empresa 
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ANEXO XI 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA (MODELO) 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM. 

 

A empresa ________, inscrita no CNPJ sob nº __________, situada 

______________________ (endereço completo), atesta para os devidos fins que a empresa 

________(empresa requerente), inscrita no CNPJ sob nº________ , situada____________ 

(endereço completo), forneceu os produtos/materiais ou prestou os serviços abaixo 

especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido. 

 

Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram 

executado (a) s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos 

que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

Localidade, ____/____/____. 

 

 

OBS.: O documento deve ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica Pública ou 

Privada, datado e assinado pelo representante legal ou por um dos sócios da referida empresa 

atestadora. O atestado deve ser autenticado em cartório, ou ser apresentado original 

acompanhado da cópia, cuja autenticidade será conferida CPL – da Prefeitura Municipal de 

Baião/PA. 

 

Nesse atestado deve-se comprovar a aptidão para o desempenho de atividades 

pertinentes, compatíveis em características, quantidades e prazos de acordo com o objeto 

social da empresa. 

 

Esse atestado não pode ser fornecido por Pessoa Física. 
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ANEXO XII 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

 

Ao  

Sr. Pregoeiro 

Secretaria Municipal de __________ de Baião/PA 

Referência: Pregão presencial N°. _____/20__ - CPL/PMB/ADM. 
 
 

 

 

A empresa _____________________________ (nome da licitante), empresa inscrita no CNPJ 

sob o n° ________________________, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. 

(a.) ____________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

_____________ e do CPF n° _____________________, DECLARA, sob  as penas da lei e, 

particularmente ao contido no item 8.2.5.2  do edital do Pregão Presencial n° ___/20__-

CPL/PMB/ADM, que  possui  capacidade  estrutural  e  econômica  para  prestação dos 

serviços que lhe for adjudicado, nas especificações, quantidades, preços, apresentações e 

prazos de validades exigidos no referido edital e na proposta de preços apresentada por esta 

empresa. 

 

 

 

 

 

Localidade, ____/____/____. 
 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal da licitante 

(assinatura deverá ser reconhecida em cartório) 
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ANEXO - XIII 

 

MODELO DE PROPOSTA 

(Em papel timbrado da empresa licitante) 

 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2018-CPL/PMB/ADM 

 

Nome do proponente:    

CNPJ:                                                                                  Ins. Estadual:   

Endereço:   n.º:          

Bairro:                                                     CEP:   

Cidade:                                                       Estado: ______________________________  
 

À 

Prefeitura Municipal de Baião / Secretaria Municipal de Administração 

Praça Santo Antônio nº. 199 – Bairro Centro, CEP: 68.465.000, Baião Pará. 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
 

ITEM DO LOTE - I 
 

ITEM PRODUTO UND QUANT. 
PREÇO UNT 

(R$) 
TOTAL 

(R$) 

01 
Ministrar o curso de formação da Guarda 

Municipal do Município de Baião, para 40 

alunos com carga horaria total de 720 h. 
Hora 720 XXXX XXXXXX 

TOTAL XXXXXX 

 

Pagamento: Conforme edital. 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da presente proposta. 

Composição de preço: nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos, especificamente a carga tributária e as despesas com transporte e deslocamento para 

a prestação dos serviços, conforme edital. 
 

                                  , xxx de                                          de 2018. 
 

____________________________________________________________ 

Carimbo e assinatura do representante legal da licitante 

(assinatura deverá ser reconhecida em cartório) 
 

Dados do responsável legal:  

Nome: 

RG:  

CPF:  

Endereço: 
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ANEXO - XIV 
 

ROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL 

DE BAIÃO 
 
 
 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO:  
1.1 – Instituição Responsável: Curso de Formação de Guardas Municipal – CFGM 2018  
1.2  – Denominação: Curso de Formação de Guardas Municipal – CFGM 2018.  
1.3  – Grande Área de Conhecimento em Segurança Pública e Defesa Social.  
1.4 – Aspectos Legais: Lei nº 13.022/2014 (Estatuto Geral das Guardas Municipais), Lei 

Complementar nº 006 de 08 de setembro de 2011 (Lei de Criação da Guarda Municipal de 

Baião).  
1.5  – Coordenadoria Geral: A cargo da instituição responsável.  
1.6  – Coordenadoria de Ensino e Instrução. A cargo da instituição responsável.  
1.7  – Coordenadoria Pedagógica: A cargo da instituição responsável.  
1.8  – Locais de funcionamento do curso: Município de Baião.  
2 - CARACTERIZAÇÃO DO CURSO  

2.1 - Carga Horária: 720 horas aulas.  
2.2 - Tipo / Modalidade: Presencial  
2.3 - Regime: Integral  
2.4 -. Período de realização: janeiro a abril de 2018.  
2,5 - Número de vagas: 40  
2.6 - Público Alvo: Candidatos aprovados em concurso público, conforme publicado no Edital 

nº 001/2016/Prefeitura de Baião/PA. 

  
3– APRESENTAÇÂO: 

  
As questões relativas à segurança pública aparecem cada vez mais como uma das 

grandes preocupações da população, e as necessidades concretas dos cidadãos colocam em 

pauta novas exigências para os guardas municipais. Entende-se que frente a isso as atividades 

das guardas municipais vêm se modificando em decorrência das concepções de Segurança 

Pública, e nas formas de compreender e construir Guardas Municipais Cidadã. Acredita-se 

que um dos aspectos importantes para a construção de uma guarda municipal cidadã, é o 

investimento na qualidade de formação e capacitação dos seus membros, sendo este um 

processo permanente e interdisciplinar de reflexão sobre o papel das guardas municipais junto 

aos funcionários, usuários do serviço público e comunidade, para que efetivamente se 

construa coletivamente outras práticas de trabalho. 
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4 – JUSTIFICATIVA:  

O curso de formação surge da necessidade de qualificação eficiente dos futuros 

servidores da guarda municipal de Baião, O desenvolvimento profissional é visto em uma 

perspectiva que considera a capacidade dos guardas municipais de interagirem, refletirem e 

proporem mudanças nas formas e processos de combate e redução da criminalidade e todas as 

formas de violência, Somente com a participação ativa, consciente e crítica conseguiremos 

construir Guardas Municipais que atendam às necessidades da população baionense. 

 
 
5 – OBEJETIVOS:  

O Curso de Formação da Guarda Municipal de Baião, tem como objeto fundamental 

proporcionar um conjunto de instrumentos que colaborem para a capacitação e qualificação 

dos futuros membros da guarda municipal do município de Baião, subsidiando o processo 

formativo de modo a garantir compromisso e responsabilidade com a causa publica no 

desempenho de suas atribuições diárias diante das demandas da sociedade baionense.  
Assim, a prefeitura municipal de Baião, envida uma gama de esforços para garantir 

um processo de formação qualificada e atual, baseada nos princípios da ética e cidadania, 

alinhada a que estabelece a Matriz Curricular Nacional para formação das Guardas 

Municipais. 

  
6 - INFRAESTRUTURA:  

O curso será realizado com todos os meios de apoio as instruções, como: projetores 

multimídias, computadores ou notebook, impressoras, etc., necessários a atividade de ensino-

aprendizagem e apoio pedagógico. 

  
7 - DOS DOCENTES E DISCENTES:  
7.1 - DO CORPO DOCENTE: É constituído pelos professores, instrutores e monitores 

encarregados pela formação e devem ministrar suas aulas de modo a:;  
a - Evitar pura simplesmente exposição oral; 

b - Utilizar recursos audiovisuais;  
c - Empregar didática coerente com as disciplinas ministradas; d - 

Estimular a dedicação integral dos alunos ao curso; 
 
7.2 - DO CORPO DISCENTE: O Corpo Discente é constituído pelos alunos matriculados no 

Curso de Formação de Guarda Municipal de Baião – CFGMB/2018. 

  
8 – DA AVALIAÇÃO:  

a - A avaliação é parte integrante do processo de formação e possibilita o diagnóstico 

de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências e habilidades 
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a serem obtidas e a identificação das mudanças que eventualmente poderão ocorrer durante o 

processo formativo.  
b - A avaliação deve cumprir prioritariamente uma função pedagógica ou formativa, 

gerar informações úteis para a adaptação das atividades de ensino aprendizagem às 

necessidades dos alunos e aos objetivos de ensino.  
c - O objetivo de toda avaliação é gerar e gerir retro informação seja para a ação do 

professor em sala de aula, seja para a gestão acadêmica. Assim a avaliação terá como 

objetivos o diagnóstico das condições de conhecimento, domínio das técnicas, habilidades, 

atitudes e hábitos do aluno.  
d - Os componentes curriculares poderão ser avaliados por módulos de disciplinas ou 

por disciplinas, sendo a respectiva avaliação pautada nos critérios de pontualidade, 

assiduidade, aproveitamento do conteúdo e participação em todo processo da formação, 

coerente com o perfil profissional pretendido para o cargo de guarda municipal.  
e - A avaliação incidirá sobre:  
1 – Corpo Docente; 

2 – Corpo Discente;  
3 – Meios de Avaliação;  
4 – Currículos.  
f - O processo avaliativo será desenvolvido durante todo o curso, a partir de 

instrumentos indicados pelo professor (a) de cada componente curricular.  
g) - Será considerado APROVADO, o aluno que preencher os seguintes requisitos:  
I – Obtiver frequência mínima de 85% da carga horária da disciplina;  
II – Obtiver nota igual ou superior a 6, 00 (seis), como resultado da média aritmética 

das notas de todas as verificações aplicadas em primeira época na disciplina. 
 

III – Alcançar, caso fique de 2ª época, a média mínima, que somada à média da 1ª 

época seja igual a 10 (dez).  
IV – Será considerado em 2ª Época, o aluno que não alcançar a nota final mínima 

6,00 (seis). 

  
9 - DOS CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CURSO  

a) - A classificação geral dos concluintes do CFGMB/2018, será baseada única e 

exclusivamente nas médias aritméticas das notas obtidas nas avaliações das disciplinas 

previstas em cada módulo em 1ª época ficando a classificação em ordem decrescente.  
b) - No cálculo da média final do curso, será usada aproximação de até milésimos; 

quando houver empate, o primeiro critério a ser considerado deverá ser o maior número de 

aprovação em 1ª Época, em segundo critério será a idade do aluno. 

  
10 - DO DESLIGAMENTO  

a) - Os alunos devem ser observados em todos os aspectos, para que medidas 

corretivas possam ser tomadas sempre que necessárias, e em tempo hábil.  
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b) - Constituem motivos para o cancelamento da matrícula e desligamento imediato 

do aluno do Curso, os casos de:  
I – Incapacidade física e mental, devidamente comprada por perícia médica;  
II – Incapacidade moral, ética ou profissional, apurada através de procedimento que 

permita ao aluno, o exercício de seus direitos inerentes a Ampla Defesa, e ao devido Processo 

Legal;  
III – Solicitação de exclusão do próprio aluno, mediante requerimento;  
IV – Envolvimento em fatos que o comprometam moral ou profissionalmente, 

apurada conforme o previsto no inciso II deste artigo;  
V – Fornecimento, intermediação, porte, utilização ou tentativa de utilização de 

meios ilícitos nas verificações de aprendizagem. 

  
11 – DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO:  

a) - O curso será realizado de acordo com o Desenho Curricular abaixo: 
 

ÁREA DE ENSINO MOD. Nº DISCIPLINA C/H 

O Papel das Guardas 

Municipais e a Gestão 

Integrada da Segurança  

Pública em nível 

Municipal 

I 

1 
FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS 

GUARDAS MUNICIPAIS 
20 

2 
ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E 

CIDADANIA 
30 

3 

DIFERENTES CONCEPÇÕES DE 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E 

DAS FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE 

PÚBLICA. 

20 

4 

TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS 

OPERACIONAIS (TPO) DAS GUARDAS 

MUNICIPAIS 

60 

5 

NOÇÕES BÁSICAS DE PRIMEIROS 

SOCORROS5 (TEÓRICA, PRÁTICA E 

AVALIAÇÃO) SEGURANÇA 

PATRIMONIAL, PREVENÇÃO E 

COMBATE A INCÊNDIOS 

30 

6 
A GESTÃO INTEGRADA DA 

SEGURANÇA PÚBLICA 
30 

7 LEGISLAÇÃO 80 

Apropriação do Espaço 

Público 
II 8 

ESPAÇO PÚBLICO, GUARDA 

MUNICIPAL E COMUNIDADE 
20 

Estrutura e Conjuntura 

para prática da 

Cidadania 

III 
9 

ABORDAGEM SÓCIO-PSICOLÓGIA DA 

VIOLÊNCIA 
20 

10 MOVIMENTOS SOCIAIS 10 
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11 CONDICIONAMENTO FÍSICO 60 

12 
DEFESA PESSOAL E O USO LEGAL E 

PROGRESSIVO DA FORÇA 
60 

13 GERENCIAMENTO DE CRISES 20 

14 
INTRODUÇÃO A ORDEM UNIDA 

(UNIDADE E SOLENIDADES) 
30 

Atividades sócio 

pedagógicas da Guarda 

Municipal de caráter 

preventivo 

III ESP 

15 
NA COMUNIDADE ESCOLAR E 

ENTORNO 
20 

16 O TRÂNSITO BRASILEIRO 30 

17 
PRESERVAÇÃO E LEGISLAÇÃO 

AMBIENTAL 
20 

Relações e Condições de 

Trabalho das Guardas 

Municipais 

IV 18 
SEGURANÇA E SAÚDE DO 

TRABALHADOR 
20 

Comunicação e 

Gerenciamento da 

informação 

V 

19 TELECOMUNICAÇÃO APLICADA 20 

20 
GEOPROCESSAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES CRIMINAIS 
20 

Atividades Extra-Classe 

e Avaliação 
VI 21 

PALESTRAS, VISITA TÉCNICA, 

AVALIAÇÕES E ESTÁGIOS 

OPERACIONAIS SUPERVISIONADO 

100 

TOTAL DE HORA AULA 720 

 
 
12. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS DISCIPLINAS: 

 

As disciplinas que compreendem a Matriz Curricular Nacional para formação de 

Guardas Municipais não se restringem ao simples acúmulo de informações, mas proporcionar 

aos profissionais reflexões crítica sobre as demandas da sociedade onde estão inseridos e 

empreender ações que colaborem com eficácia no Plano de Segurança de sua cidade e é um 

referencial nacional para a formação em Segurança Pública, Valoriza a capacidade de 

utilização crítica e criativa do conhecimento, ao mesmo tempo em que oportuniza o respeito 

às diversidades regionais, sociais, econômicas, culturais e políticas existentes no país, 

possibilitando a construção de referências nacionais que possam traduzir os ―pontos comuns‖ 

que caracterizam a formação eficiente das Guardas Municipais nos diversos municípios 

brasileiros. 
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13. PRESCRIÇÕES DIVERSAS:  
O Curso de Formação de Guarda Municipal de Baião - CFGM/2018, será ministrado 

de acordo com que estabelece o presente Projeto Pedagógico; 
 
14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.  
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. BRASIL, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96. BRASIL, Decreto Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 

1943 – Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
 
GADOTTI, Moacir, Escola Cidadã. Questões da nossa época. 6ª ed. São Paulo:  
Cortez. 1992.  
_________, Moacir, Concepção Dialética da Educação. ed. São Paulo: Cortez.  
1992.  
__________, Moacir, Perspectivas Atuais da Educação. ed. Porto Alegre, Artes Médicas Sul. 

2000.  
INSTRUÇÃO, Normas para o Planejamento e Conduta de Ensino e Instrução.  
2002  
NACIONAL: Matriz Curricular. Para a formação de Guardas municipais, SENASP 2004 

PARÁ. Constituição do Estado do Pará. Promulgada pela Assembleia Legislativa. 
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ANEXO II 
 
 

PLANO DE UNIDADES DIDATICAS DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA 

MUNICIPAL DE BAIÃO PARÁ 
 
 
 
Módulo I - O papel das Guardas Municipais e a gestão integrada da Segurança  
Pública em nível municipal  
Carga Horária: 270 horas  

a) - Introdução: 
 

As Guardas Municipais, embora jovens, têm um grande valor no contexto da 

segurança pública municipal, seja por suas ações preventivas, seja por suas ações sócio 

pedagógicas junto à comunidade. Hoje, sabe-se, que a segurança pública municipal está 

atrelada à atuação inteligente das Guardas Municipais. Compreender sua função e atribuição, 

analisar as formas de intervenção, conhecer técnicas e procedimentos compatíveis, refletir 

acerca de sua identidade institucional e da relevância de seu papel dentro da gestão integrada 

da segurança pública poderá resultar, para o (a) Guarda, uma consolidação vocacional e, para 

o(a) munícipe, na sensação de maior segurança e bem-estar. 
 

A possibilidade de vida em sociedade está diretamente relacionada ao 

estabelecimento de normas disciplinadoras, que delimitem as regras de convivência e 

sobrevivência. A Guarda Municipal tem em seu nascedouro a dinâmica de atender as 

reivindicações dessa sociedade, devendo pautar sua conduta de acordo com a Lei, a ética e o 

respeito aos direitos humanos. O conhecimento das normas permite também à Guarda 

Municipal orientar os cidadãos acerca de seus direitos e deveres. 

 

b) - Objetivos: 
 

Discutir e analisar a função e a atribuição da Guarda Municipal; 

Conhecer as técnicas e procedimentos operacionais; 
 

Analisar as atitudes éticas compatíveis com a de um representante do poder público 

imbuído de promover os direitos e deveres humanos;  
Propiciar uma reflexão acerca das concepções de políticas de segurança pública 

numa sociedade democrática e os papéis dos diversos atores envolvidos;  
Instruir e respaldar a Guarda Municipal quanto ao exercício de suas funções nos 

limites da Lei.  
1 – FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DAS GUARDAS MUNICIPAIS  

a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa capacitar o aluno a lidar com situações diversas no atendimento ao cidadão, a 

convivência no ambiente de trabalho.  
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c) - Objetivo:  
Proporcionar ao aluno condições cognitivas de aplicar no seu dia-adia, os 

conhecimentos relativos às legislações que mais interferem com seus ditames em sua vida 

profissional, visando à perfeita sincronia entre os direitos e deveres do guarda. 

d) - Unidades Didáticas:  
1) - A amplitude da missão do Guarda Municipal  
2) - Apresentar com base na Constituição, Federal, Estadual, Lei Orgânica do 

Município e o regimento interno da guarda municipal.  
3) - As questões da generalidade das infrações disciplinares frente o cotidiano de 

toda a Guarda  
4) - A conduta ética e decoro da classe  
5) - Análise dos Direitos e deveres trabalhistas  
6) - Análise da Lei nº 13.022, de 08 de agosto de 2014  
e) - Bibliografia Sugerida:  
GOMES, Luiz Flávio. Constituição federal – Código de Processo – Código penal. 

(org.). 5ª ed. Ver. Atual e ampl. São Paulo: RT, 2003.  
Lei Orgânica do Município de Baião.  
Regimento Interno da Guarda Municipal de Baião. 

BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

BRASIL, Constituição Federal do. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2000.  
PARÁ. Constituição do Estado do. Belém: Assembléia Legislativa: Cejup, 1999. 

 

2 - ÉTICA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA  
a) - Carga horária: 30 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa à disciplina, capacitar o aluno a conhecer e exercitar os princípios das doutrinas 

Éticas Cidadania e Direitos Humanos, melhorando seu desempenho no exercício da atividade 

profissional de Guarda Municipal.  
c) - Objetivo:  
Favorecer a interação que tem por objetivo propiciar ao aluno o conhecimento 

filosófico das doutrinas éticas. Refletir sobre os problemas da ordem moral decorrente das 

relações entre homens e sobre a dimensão moral do trabalho de guarda na sociedade moderna 

e de suas ambiguidades. Proporcionar conhecimento ao aluno, possibilitando que no exercício 

de suas atividades profissionais, atue respeitando a legislação inerente aos Direitos Humanos, 

os direitos e garantias individuais e a cidadania.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Doutrinas Éticas Fundamentais (ética grega, cristã e moderna)  
2) - Ética contemporânea (Antropologia Filosófica, Marxismo, Pragmatismo e 

Psicanálise).  
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3) - A dimensão Moral do trabalho do Guarda e a responsabilidade Ética 

Profissional.  
4) - Conceitos Fundamentais (Consciência, Honestidade, Moralidade da Ação e 

Moralidade Pública).  
5) - A ética na relação chefia / subordinado  
6) - Legislação de DDHH e DH:  
7) – Direito internacional: Conceitos e fontes  
8) - A relação entre direito internacional e direito interno  
9) - A declaração Internacional dos Direitos Humanos 

10) - A Carta das Nações Unidas  
11) - Principais instrumentos, tratados e convenções de Direitos Humanos.  
12) - O Direito Internacional Humanitário  
13) - Crianças e adolescentes: A convenção dos Direitos da criança.  
14) - Abordagem histórica e instrumental;  
15) - As Nações Unidas e os Direitos humanos  
e) - Bibliografia sugerida:  
ARENDT, H. A condição Humana. Rio de Janeiro, 1987.  
BRETAS, M. L. & PONCIONI, Paula. A cultura policial e o Policial Civil Carioca. 

PANDOLFI, C. et alli. Cidadania, Justiça e Violência. Rio de Janeiro, FGV, 1999. 

KANT DE LIMA, Roberto. A policia da cidade do Rio de Janeiro: seus dilemas e 

paradoxo. Rio de Janeiro, Forence, 1995. 
 

LAFER, Celso. A construção dos Direitos Humanos. São Paulo, Companhia da etras, 

1998.  
BALESTRERI, Ricardo Brisola.  Direitos Humanos: Coisa de Polícia, 2  ed, APEC. 

Passos Fundo, Rio Grande do Sul: Berthier, 2002  
BRASIL, Ministério da Justiça. Programa Nacional de Direitos Humanos.  
Brasília, 1998.  
BRASIL, Constituição Federal do. Art. 144 - § 8º - Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 

2000. 

 

3 - DIFERENTES CONCEPÇÕES DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DAS 

FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA URBANA NUMA 

SOCIEDADE DEMOCRÁTICA.  
a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa à disciplina, capacitar o aluno a lidar com as diferentes instituições de 

segurança pública, o seu público interno e conhecer as políticas públicas existentes.  
c) - Objetivo:  
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Favorecer à Guarda Municipal informações histórico culturais das instituições de 

segurança pública. Incentivar a discussão e análise das políticas de segurança pública e de 

como as Guardas Municipais estão inseridas neste processo.  
Colaborar na formação da identidade institucional, a partir da compreensão dos 

papéis definidos dos operadores de segurança pública urbana, com foco na integração dos 

diversos segmentos operativos.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - O município de Baião: Abordagem sócio, evolução econômica e histórico- 

cultural,  
2) - A política de segurança pública municipal;  
3) - Abordagem histórico-cultural das instituições de segurança pública;  
4) - Discussão e análise crítica das concepções de políticas de segurança urbana;  
5) - Aprendizagem sobre formulação, implementação, avaliação e 

acompanhamento de políticas de segurança pública no âmbito da municipalidade e em 

parceria com outros órgãos de segurança e comunidade, garantindo a interatividade; 

6) - O papel da polícia militar;  
7) - O papel da polícia civil;  
8) - O papel da guarda municipal;  
9) - O papel do corpo de bombeiro;  
10) - O papel do polícia federal;  
11) - O papel da polícia rodoviária federal;  
12) - O poder de polícia, o poder da polícia e o poder discricionário da Guarda 

Municipal;  
13) - O controle interno e externo da ação da Guarda Municipal.  
e) - Bibliografia sugerida:  
BRASIL, Constituição Federal do. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2000. 

AMENDOLA, Paulo. Segurança Pública: a proposta. Rio de Janeiro, Editora Ciência 

Moderna, 2002. 
 

SOUZA, Luiz Antonio Francisco de. Poder de Polícia: Polícia Civil e Práticas 

Policiais na Cidade de São Paulo (1889-1930). Tese de Doutorado em Sociologia, 

FFLCH-USP, São Paulo, 1998.  
RIO DE JANEIRO, Guarda Municipal da Cidade do. Apostila do Curso de 

Formação – Módulo Profissional. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2003.  
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência dos Municípios Brasileiros. 1. ed. 

Brasília: Ideal Gráfica e Editora, RITLA, Instituto Sangari, Ministério da Saúde, 

Ministério da Justiça, 2008. 

 

4 - TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS (TPO) DAS GUARDAS 

MUNICIPAIS.  
a) - Carga horária: 60 horas/aulas  
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b) - Ementa:  
Visa à disciplina, capacitar o aluno a conhecer e executar corretamente as técnicas e 

procedimentos de abordagens, patrulhamento e táticas urbanas no exercício da atividade de 

guarda municipal.  
c) - Objetivo:  
Discutir e analisar as técnicas e procedimentos operacionais pertinentes à atuação da 

Guarda Municipal.  
Refletir acerca da intervenção que deverá ser voltada para a mediação de conflitos, 

com orientação aos cidadãos.  
Analisar e compreender o Diagnóstico Local de Segurança Municipal.  
Planejar ações de abordagem utilizando técnicas adequadas, primando pela 

segurança individual e coletiva e arcabouço jurídico.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Técnicas de abordagens:  
a) -Discussão prática de técnicas de abordagens a cidadãos, aspectos jurídicos da 

abordagem, segurança dos cidadãos, o emprego de algemas, negociação, segurança do agente 

aplicador da lei, segurança do detido;  
b) -Técnicas de mediação e resolução de conflitos;  
c) - Técnicas de preservação do local da ocorrência;  
d) - Técnicas de vigilância (métodos e modalidades); 

e) - Exercícios práticos de abordagens e aplicação de técnicas.  
f) - Técnicas de abordagens em veículos, a pessoas a pé e a edificações:  
2) - Diversos Procedimentos operacionais:  
a) - Bens, serviços e instalações;  
b) - Trabalhadores informais / comércios ambulantes;  
c) - População de rua;  
d) - Crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social;  
e) - Adolescentes em conflito com a lei;  
f) -Venda de substâncias psicoativas a crianças e/ou adolescentes por 

estabelecimentos comerciais;  
g) - Exploração sexual infanto-juvenil;  
h) - Pessoa com deficiência;  
e) - Bibliografia sugerida:  
Código Penal / Obra Coletiva de autoria da Editora revista dos Tribunais com a 

Coordenação de Giselle de Melo Braga Tapai-7ª Ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002 – RT Códigos;  
ASSIS, Jorge César de. Lições de Direito para a atividade Policial Militar. 4ª Ed. 

Curitiba. Juruá, 1999. 210p;  
Curso de Força Tática – Emprego em Segurança Pública Manual de Procedimentos 

da Policia de Minas Gerais, 2005.  
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CARVALHO, Carlos Tadeu Paiva de. Manual de Instrução da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo. São Paulo, Páginas e Letras Editora e Gráfica, 1996.  
ALEVATO, Hilda. Trabalho e Neurose – enfrentando tortura de um ambiente em 

crise. Rio de Janeiro, Editora Quartet, 1999. 

 

5 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS  
a) - Carga horária: 30 horas  
b) - Ementa:  
Visa à disciplina, capacitar o aluno a conhecer e executar corretamente as técnicas 

Atendimento pré-Hospitalar, como também, a prevenção e combate a incêndio no exercício da 

atividade de Guarda Municipal.  
c) - Objetivo:  
Promover e capacitar o aluno a prestar atendimento preliminar de urgência e 

emergência a vítimas de acidentes ou sinistros em geral e a prevenção e combate a incêndio.  
d) - Unidades didáticas:  
1 Atendimento pré-Hospitalar:  
a) - A responsabilidade ética e legal no atendimento pré-hospitalar;  
b) - Determinar inconsciência;  
c) - Abrir vias respiratórias;  
d) - Checar respiração;  
e) - Checar circulação;  
f) - Checar existência de grandes hemorragias;  
g) - Identificação de parada respiratória;  
h) - Parada cardíaca; 

2) - Prevenção e Combate a Incêndio: 

a) - Aspectos Gerais:  
1) - Origem  
2) - Quadrado do fogo  
3) - Classificação  
b) - Aspectos Secundários:  
1) - Formas de extinção  
2) - Formas de propagação  
3) - Medidas preventivas  
4) - Procedimentos  
c) - Elementos diversos:  
1) - Agentes extintores  
2) - Equipamentos  
3) - Meios de apoio  
e) - Bibliografia sugerida:  
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RIO DE JANEIRO, Corpo de Bombeiros do. Manual do Corpo de Bombeiros. Rio 

de Janeiro, 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, 1997.  
CARNEIRO, Carlos Henrique. Manual de primeiros socorros: CBMPA. Belém. 

Alves gráfica e editora, 2004.  
LOMBAR, Marcos. Atendimento pré-hospitalar em urgência e emergência: Grupo de 

resgate e salvamento. Objetivo saúde. 2ª ed. Aparecida - São Paulo: Santuário, 1999. 
 

RIZZO, Alexandre de Oliveira. Plantão Médico: Urgências e emergências. Rio de 

Janeiro- RJ. Editora Biologia e Saúde, 1998. 

 

6 – A GESTÃO INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
a) - Carga horária: 30 horas  
b) - Ementa:  
Oportunizar a discussão e análise do Programa de Segurança Pública integrada para o 

Brasil, conceituação, métodos, processos, oportunidades, desafios, modalidades de articulação 

e meios de superação de obstáculos.  
c) - Objetivo:  
Discutir a implantação e implementação das ações integradas no campo da segurança 

pública urbana no município de Baião;  
Análise das vantagens e das modalidades de coordenar e articular as práticas dos 

diferentes profissionais de segurança pública agindo no município. Possibilidades de interação 

entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal;  
d) - Unidades didáticas:  
1) - Sistema Único de Segurança Pública – SUSP: Conceituarão de integração; 

Estrutura e funcionamento; Modalidades de inserção do município no SUSP;  
2) - Gestão Integrada da Segurança Pública Municipal;  
3) - Análise e compreensão crítica dos processos e métodos existentes nos 

municípios no âmbito da Segurança Pública Municipal;  
4) - Análise da importância e possibilidades de articulação do trabalho com o 

Ministério Público, o Judiciário e com os organismos responsáveis pela implementação de 

políticas públicas, tais como: Educação, Saúde, Planejamento Urbano, Trabalho, Criança e 

Adolescente, entre outros;  
5) - Análise das vantagens de integrar ao trabalho a sociedade civil organizada, 

(Conselhos Comunitários, entre outros);  
6) - Análise dos obstáculos a esta visão e ação integradas e dos meios de superá-los 

localmente;  
7) - O Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGIM como política de segurança 

pública e ferramenta de cooperação e articulação transversal.  
e) - Bibliografia sugerida: 
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BRASIL, Constituição Federal do. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2000. 

http://www.justica.gov.br/sua-seguranca/seguranca-publica/senasp-1/documento-

orientador-site-do-mj.pdf 
 
7 - LEGISLAÇÃO  

a) - Carga horária: 80 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa à disciplina, capacitar o aluno conhecimentos acerca das Normas Gerais de 

Direito que lhe possibilite o pleno exercício das atividades profissionais.  
c) - Objetivo:  
Informar, instruir e respaldar o(a) profissional Guarda Municipal a fim de que exerça 

suas atribuições de acordo com a legislação pertinente.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Direito – sua concepção e função;  
2) - A Segurança Pública nas Constituições Federal e Estadual, e na Lei Orgânica 

Municipal;  
3) - Noções de direito penal:  
a) - Conceituação;  
b) -Tipologia do crime;  
c) -Contravenção penal - Lei 3.866, de 03.10.1941- Lei das Contravenções penais  
d) - Peculiaridades.  
e) - Crime e contravenção.  
f) - A lei e sua parte especial.  
g) - Crimes hediondos - Lei 8.072/1990  
h) - Definição;  
i) - Aspectos Constitucionais da Lei;  
j) - Alterações: Lei nº 8.930/94 e Lei nº 9.677/98; Comentários Finais.  
h) - Uso e abuso de substâncias psicoativas suscetíveis de provocar dependência;  
4) - Noções de Processo Penal:  
a) - Constrangimento ilegal;  
b) - Prisão em flagrante;  
c) - Crimes cometidos contra a administração pública \ patrimônio público, por 

funcionário público ou terceiros;  
5) - Noções de Direito Constitucional: 

a) - Dos direitos e garantias fundamentais:  
b) - Artigo 5º da Constituição Federal;  
c) - O papel constitucional das guardas municipais,  
d) - Art.144, §8º da CF\1988;  
6) - Lei 4. 898, de 09.12.1965- Abuso de autoridade: 

a) - Considerações Gerais  
b) - Sanção  
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c) - o abuso de autoridade à luz da Constituição Federal;  
7) - Juizados Especiais:  
a)- Objetivo da Lei;  
b)- Dos Crimes de Reclusão e Detenção Previstos.  
8) - Legislação Especial:  
a) - A Lei 9.455/97 – Dos Crimes de Tortura: 

1). Conceito;  
2). Crime e Sanção penal  
b) - Lei nº 7.716/89 – Crimes Resultantes de Preconceitos Raciais:  
1) - Considerações Históricas;  
2) - Fundamentação objetiva constitucional;  
3) - A lei Afonso Arinos e a Lei Cão;  
4) - Aspectos criminais.  
c) - Lei nº 10.826/2002, Estatuto do Desarmamento e sua regulamentação:  
1) - Objetivo da Lei;  
2) - o Dos Crimes de Reclusão e Detenção Previstos.  
3) - Análise e discussão crítica dos aspectos relevantes no contexto da Segurança 

Pública;  
f) - Bibliografia sugerida:  
BRASIL, Constituição Federal do. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2000. FRANCO, 

M. S. de Carvalho. Homens Livres na Ordem Escravocrata. São Paulo, Unesp. 
 

GUIMARÃES, Antonio S. & HUNTLEY, Lynn. (or) Tirando a Máscara: Ensaios 

sobre o racismo no Brasil, Rio de Janeiro. Paz na Terra.  
JORDÃO, Fernando. Dossiê Erzo: Prisão, Tortura e Morte no Brasil. Ed. Global. São 

Paulo.  
MATTOSO, Glauco. O Que é Tortura? Ed. Brasiliense, Coleção Primeiros Passos, S. 

Paulo.  
Anotações à Lei nº 8.072/90 – Crimes Hediondos. Fascículos de Ciências Penais. Ed. 

Sérgio Fabris.  
FRANCO, Alberto Silva. Leis Penais Especiais e sua interpretação jurisprudencial. 

Ed. São Paulo: RT.  
SILVA, José Geraldo, LAVORENTI, Wilson & GENOFRE, Fabiano. Leis Especiais  
Anotadas. Milênium Editora. São Paulo, 2002.  
JESUS. Damásio de. Código Penal Anotado. São Paulo, editora Saraiva,1995.  
_______. Direito Penal Comentado. São Paulo, editora Saraiva, 1995. 

________. Leis das Contravenções Penais Anotadas. São Paulo, Editora Saraiva, 

1995.  
VASCONCELOS, Arnaldo - Teoria Geral do Direito - Teoria da Norma Jurídica - 

Malheiros ditores Ltda, 2ª ed., São Paulo, 1993.  
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LAZZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. 2ª Ed. São Paulo/SP: 

Editora Revista dos Tribunais, 1999.  
LEI nº 6.368 de 21 de outubro de 1976.  
LEI nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.  
LEI nº 8.069 de 13 de julho de 1990.  
LEI nº 10.826 de 22 de dezembro de 2003. 

 

Módulo II – Apropriação do Espaço Público 

Carga horária: 20 horas 
 

a) - Introdução:  
O ordenamento do espaço público constitui-se num grande desafio para a Guarda 

Municipal. A rua é o espaço onde as diferenças e desigualdades são notórias. A compreensão 

da diversidade cultural, do processo migratório e suas consequências, e da situação 

socioeconômica são fundamentais para a ação eficaz dos agentes em situações de conflito.  
b) - Objetivo:  
Favorecer a compreensão do processo de urbanização, avaliando criticamente os 

indicadores sociais constantes no Diagnóstico Local da Segurança Pública;  
Propor modalidades de intervenção em consonância com a Legislação vigente.  

1-  ESPAÇO PÚBLICO, GUARDA MUNICIPAL E COMUNIDADE  
a) Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  

Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer o processo de urbanização, a 

compreensão da diversidade cultural, do processo migratório e suas consequências sociais e 

conhecer as ferramentas que lhes possibilite efetuar melhor relação com a comunidade.  
2.1 - Unidades didáticas:  
1) - Processos diversos:  
a) - Definição de espaço público e identificação das atribuições federais, estaduais e 

municipais nesse espaço.  
b) - Técnicas e procedimentos na observação e encaminhamento aos órgãos 

competentes, de possíveis comprometimentos no fornecimento adequado de serviços à 

população, tais como transportes, água, esgoto, iluminação, comunicação, etc.  
c) - A utilização democrática do espaço público do município de Baião e as diversas 

manifestações de violação desse espaço: estacionamento abusivo, poluição das águas, 

degradações, pichações, poluição sonora, entre outras.  
d) - Técnicas e procedimentos na fiscalização para assegurar a utilização 

democrática do espaço público pela educação dos usuários, mediação de conflitos e 

prevenção de infrações.  
e) - História e evolução social do Município de Baião.  
2) - Aspectos Gerais: 

a) - Discussão Crítica/reflexiva do Conceito de Comunidade;  
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b) - A concepção de guarda comunitária;  
c) – A relação guarda/comunidade  
3) - Definição do espaço público e identificação das atribuições federais, estaduais e 

municipais neste espaço;  
a) - Técnicas e procedimentos na observação e encaminhamento, aos órgãos 

competentes, de possíveis comprometimentos no fornecimento adequado de serviços à 

população tais como: transportes, água, esgoto, iluminação, comunicações e etc.  
d) - Bibliografia Sugerida:  
Lei Orgânica do Município de Baião 

Código de postura do município de Baião 
 

AMENDOLA, Paulo. A Administração Municipal e a Segurança Pública. Rio de 

Janeiro,  
Curso Nacional de Promotores de Polícia Comunitária.  Brasília-DF, 2008. SENASP. 

 
Módulo III – Estrutura e Conjuntura para prática da Cidadania 

Carga horária: 200 horas  
3.1 - ABORDAGEM SÓCIO-PSICOLÓGIA DA VIOLÊNCIA  
a) Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer o fenômeno da violência urbana, e 

institucional, suas causas e consequência para a sociedade, influência na sociedade e na 

atividade do Guarda Municipal.  
c) - Objetivo:  
Aprofundar a análise do fenômeno da violência enquanto um conjunto dinâmico de 

fatores e suas consequências na vida dos indivíduos e da sociedade.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Noções da sociologia da violência;  
2) - Análise crítica e ações preventivas das prováveis causas indutoras de violência;  
3) - Homofobia e sua prevenção;  
4) - Violência interpessoal, institucional e estrutural e sua prevenção;  
e) - Bibliografia Sugerida:  
BARBOSA, Sérgio Antunes. ANGELO, Ubiratan de Oliveira. Distúrbios Civis: 

Controle e Uso da Força pela Polícia, volume 5. Coleção Polícia Amanhã, Rio de 

Janeiro, Editora Freitas Bastos, 2001.  
SENTO-SÉ, João Trajano. Violência, Medo e Mídia. Revista COMUM – volume nº 

21, Rio de Janeiro. Publicação das Faculdades Integradas Hélio Alonso, 

julho/dezembro de 2003.  
ALEVATO, Hilda. Trabalho e Neurose – enfrentando tortura de um ambiente em 

crise. Rio de Janeiro, Editora Quartet, 1999.  
OLIVEIRA, Nelson Vieira (org). Insegurança Pública: Reflexões sobre a 

criminalidade e a violência urbana. São Paulo: Nova Alexandria, 2002. 
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3.2 - MOVIMENTOS SOCIAIS 

a) Carga horária: 10 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer as origens dos movimentos sociais e 

contextualizar a importância de seus papeis na conjuntura social.  
c) - Objetivo:  
Orientar as Guardas Municipais na compreensão das origens e razões da existência 

dos movimentos sociais, bem como o papel dinâmico que eles desempenham em toda 

sociedade. Levá-las também a conhecer a diversidade destes movimentos que tanto podem ser 

de ordem social (reivindicações sindicais, lutas pela terra, por transporte urbano, moradia etc.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - O papel dos Movimentos Sociais na sociedade:  

a) - Histórico;  
b) - Político;  
c) - Econômico;  

d) - Social. 
 

2) - A diversidade e os conteúdos dos principais Movimentos Sociais no Brasil.  

a) - Estudo das principais questões e conflitos na origem dos Movimentos  
Sociais: posse da terra, reivindicações salariais, moradia, transporte urbano, direito à saúde, à 

educação etc;  
b) - Estudo dos segmentos sociais que se manifestam e de suas representações 

políticas e sindicais: todas as categorias de trabalhadores, desempregados, aposentados, sem-

terra, mulheres, negros, índios, homossexuais e pessoas com deficiência;  
c) - Estudo da legislação que garante a livre manifestação destas diversas categorias.  
b) - O balanço crítico da atuação dos (as) profissionais de Segurança Pública e das 

Guardas Municipais;  
e) - Bibliografia Sugerida:  
ARRIGHI, Giovanni e SILVER, Beverly J. Caos e Governabilidade no moderno 

sistema mundial. Rio de Janeiro, Editora Contraponto e Editora UFRJ, 2001.  
BLACKBURN, Robin. O ―Capitalismo cinzento‖ e o problema do Estado. In 

SADER, Emire  
GENTILI, Pablo. Pós-neoliberalismo II Que Estado Para Que Democracia. 

Petrópolis, Rio de Janeiro. Editora Vozes, Clacso, 2000.  
CARVALHO, José M. – Cidadania no Brasil- O Longo Caminho. Rio de Janeiro, 

Civilização Brasileira, 2001.  
RIBEIRO, Renato J. A Sociedade Contra o Social. São Paulo, Companhia das 

Letras, 2000. 
 
3.3. CONDICIONAMENTO FÍSICO  

a) -Carga Horária: 60 horas/aulas  



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

b) - Ementa:  
Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer fundamentos do condicionamento físico 

e sua importância para o exercício das atividades do Guarda Municipal.  
c) - Objetivos: 

Proporcionar condicionamento físico aos alunos do CFGM de Baião /2017, de forma 

que o treinamento físico aplicado esteja intimamente relacionado à manutenção da saúde do 

aluno;  
Oportunizar aos discentes, conhecimentos técnicos basilares da disciplina no campo 

específico da profissão, bem como em segmentos diversos da atividade física.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Fisiologia do Treinamento Físico: 

a) - Generalidades  
b) - Fundamentos do Treinamento Físico Fundamentos do Treinamento Físico  

c) - Direção da Instrução  
2) - Treinamento Cardiopulmonar:  
a) - Generalidades  
b) - Corrida contínua  
c) - Corrida Variada  
d) - Treinamento intervalo e treinamento intervalo aeróbico  
3) - Treinamento neuromuscular:  
a) - Generalidades  
b) - Ginástica básica  
c) -Treinamento em circuito  
d) - Ginástica  
e) - Musculação  
4) - Treinamento desportivo  
a) - Iniciação esportiva em: natação, voleibol, basquetebol, atletismo, futebol de 

campo e Futsal.  
5) - Treinamento utilitário  
a) - Generalidades  
b) - Pista de aplicação  
e) - Bibliografia Sugerida:  
Estado Maior do Exército, Portaria nº 014 de 12 mar. 96. Manual de Educação Física 

do Exército Brasileiro.  
FOX, E. Bases Fisiológicas da Educação Física e Desportos. 3ª Ed.  
MASUDO, Vitor K. R> Teste em Ciência do Esporte. 4ª Ed. 

 
3.4 - DEFESA PESSOAL E USO LEGAL E PROGRESSIVO DA FORÇA  

a) - Carga Horária: 60 horas/aula  
b) - Ementa:  
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Desenvolvimento de técnicas centradas nos fundamentos de ―Conter/Defender, 

Imobilizar e Conduzir‖, aplicadas como nível alternativo de força para capacitar o aluno a 

conhecer fundamentos jurídicos sociais, sob aspecto moral e técnico, dos modelos de Uso 

Legal e Progressivo da Força.  
c) - Objetivo:  
Favorecer à Guarda Municipal oportunidades de conhecer os fundamentos jurídicos 

sociais, sob aspecto moral e técnico, dos modelos de uso da força.  
Preparar o guarda para sua autodefesa em situações de risco pessoal e de outrem.  
d) - Unidade Didática: 

1) - Os fundamentos jurídicos e sociais do uso da força.  
2) - Os aspectos moral e técnico, dos modelos de uso da força.  
3) - O Modelo FLETC ou de estrutura semelhante.  
4) - Parte Teórica:  
a) - Breve histórico, Conceitos e Fundamentos Teóricos;  
b) - Direitos Humanos e a Defesa Pessoal para o profissional da área segurança 

pública Policial, CCEAL – Resolução 34/169 –ONU;  
c) - Pontos vitais, identificação e cautela;  
5) - Tática de imobilização:  
a) - Noções de abordagem e emprego correto de algemas;  
b) - Condução de detidos;  
c) - Imobilizações coletivas;  
d) - Noções sobre o uso correto da Tonfa;  
e) - Defesa contra pauladas e instrumentos perfurocortantes;  
e) - Bibliografia Sugerida:  
FELIX, Sueli Andruccioli. Revista a Força Policial – Prevenção Criminal: 

Responsabilidade de Todos. São Paulo, PMESP, 2000.  
CANO, Ignácio. O Controle da Atividade Policial: O Uso da Força Letal pela Polícia 

no Rio de Janeiro. Cadernos do CED. Centro de Estudos do Desenvolvimento – 

Chile, 1999.  
MARCADE, William D. Fisiologia do Exercício, Energia, Nutrição e Desempenho 

Humano. 3ª Ed., Rio de Janeiro, 1992;  
WEINECK, Jurgen.  Manual do Treinamento Esportivo.  2ª Ed., São Paulo: 

Escrituras 2001;  
COHN, Ernesto. Aikidô: Técnicas e Filosofia. 1ª Ed., São Paulo, Escrituras 2001. 

 

3.5 - GERENCIAMENTO DE CRISES  
a) Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer o fenômeno do gerenciamento de crises, 

o surgimento, doutrina, evolução e importância na atividade do Guarda Municipal como o 

primeiro interventor de eventos criticos.  
c) - Objetivo:  
Aprofundar a análise do fenômeno da doutrina de gerenciamento de crises enquanto 

um conjunto dinâmico de fatores e suas consequências na vida da corporação, dos indivíduos 

e da sociedade.  
Saber da importância de conhecer e usar técnicas de gerenciamento de crises na 

atuação da guarda municipal e seus aspectos históricos, conceituais e operacionais.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - A crise e seu gerenciamento: 

a) - conceitos e fundamentos;  

b) - O gerenciamento de crises; 

c) - Características da crise. 

2) - Doutrinas de Gerenciamento de crises: aspectos conceituais;  
3) - Doutrinas de gerenciamento de crises: aspectos operacionais; 

4) - As fases do gerenciamento de crises. 

e) - Bibliografia Sugerida:  
THOMÉ, Ricardo Lemos; SALIGNAG, Angelo Oliveira. O Gerenciamento das 

Situações Policiais Críticas. Brasilia: Gênesis, 2001.  
MONTEIRO, Roberto das Chagas. Manual de Gerenciamento de Crises. Ministério 

da Justiça. Academia Nacional de Polícia. 7ª Edição. Departamento de Polícia 

Federal. Brasília: 2004.  
OLIVEIRA, Nelson Vieira (org). Insegurança Pública: Reflexões sobre a 

criminalidade e a violência urbana. São Paulo: Nova Alexandria, 2002.  
SILVA, Jorge da. O Controle da criminalidade e segurança pública na nova ordem 

constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. 
 
3.6 - INTRODUÇÃO A ORDEM UNIDA (UNIDADE E SOLENIDADES)  

a) - Carga horária: 30 horas/aulas  
b) - Ementa:  
As Forças Militares sempre foram admiradas por seus uniformes, marcialidade e 

forma com que se apresentam e desfilam. Hoje as Guardas Municipais Uniformizadas, 

firmam se cada vez mais no cenário da Segurança Pública. Mas para que a tropa chegue a um 

excelente nível, é necessário que seus integrantes sejam estimulados para a execução da 

Ordem Unida, através de uma aprendizagem onde lhes sejam apresentados os motivos pelos 

quais se faz necessário tal aprendizagem. Mencionando que a ordem unida, influencia na 

disciplina, correção de atitude, no espírito de cooperação, no condicionamento físico e nas 

atividades operacionais. 
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c) - Objetivo:  
Qualificar o Guarda Municipal a enunciar e identificar e executar comandos e 

movimentos de ordem unida com sincronismo, marcialidade e garbo.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Termos militares;  
2) - O Fardamento – direito ao uso do uniforme, o uso correto, apresentação 

individual;  
3) - Hierarquia e disciplina;  
4) - Sinais de respeito;  
5) - Métodos e processos de instrução de ordem unida;  
6) - Entrar em forma, sentido e descançar;  
7) - Comandos e vozes:  
a) -comandos para a tropa a pé;  
b) -Voltas a pé firme;  
c) - Comandos e vozes de comandos para a tropa em marcha;  
8) - Deslocamentos;  
9) - Voltas em movimento.  
10) - Posto e Graduações:  
a) - Forças armadas;  
b) - Forças auxiliares;  
c) - Hierarquia na GMA;  
11) - Formaturas e deslocamentos.  
e) - Bibliografia Sugerida: 

C 22-5 Manual de Ordem Unida do Exercito Brasileiro Manual 

de movimentos de ordem unida do Exercito Brasilero 

CHIAVENATO, Idalberto.  Gestão de Pessoas: o novo papel dos Recursos Humanos 
nas Organizações. São Paulo: Campos, 1999. 

 
3.7. - ATIVIDADES SÓCIO-PEDAGÓGICAS DA GUARDA MUNICIPAL DE 

CARÁTER PREVENTIVO:  
CARGA HORÁRIA: 70 HORAS/AULAS  

Objetivo:  
Capacitar a Guarda Municipal para desenvolver atividades sóciopedagógicas, em 

colaboração com a equipe multidisciplinar da rede educacional, que incentivem crianças e 

adolescentes a formulação e implementação de uma proposta de engajamento cidadão e 

humanista na comunidade, extrapolando o ambiente escolar através do envolvimento, 

sensibilização do entorno. 
 

Orientar para o planejamento de ações comunitárias (ex.:palestras, atividades extra-

classes, tais como: apoio às visitas aos museus, aos centros culturais, atividades de 

ecoturismo, participação nos conselhos comunitários, entre outros),  
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Incentivar a criação de grupos de discussão com as crianças, adolescentes e suas 

famílias, sobre a importância da preservação ambiental, da proteção do patrimônio público, da 

educação no trânsito, da importância da tolerância na diversidade, entre outros temas, 

buscando desenvolver uma consciência coletiva de desconstrução da violência e fortalecendo 

a promoção da paz.  
3.7.1 - NA COMUNIDADE ESCOLAR E ENTORNO.  

a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer as atividades sóciopedagógicas da 

comunidade escolar e entorno e os instrumentos de inserção social.  
c) - Objetivo:  
Orientar os Guardas Municipais a atividade de planejar e realizar palestras sócio-

educativas, enfocando a segurança pessoal e coletiva, a prevenção ao uso e abuso de drogas, a 

responsabilidade do cidadão na preservação ambiental e educação para o trânsito, o respeito 

às diferenças;  
d) - Unidades Didáticas:  
a) - Noções básicas de compreensão do desenvolvimento da criança e do dolescente:  
1) - Inteligências múltiplas / emocional – Inteligência moral;  
2) - Personalidade / caráter / autonomia.  
a) - Jogos e recreações como instrumentos de trabalho sócio-pedagógico com rianças 

e adolescentes;  
b) - Didática e técnicas de oratória;  
c) - Como planejar e realizar palestras sócio-educativas, enfocando a segurança 

pessoal e coletiva, a prevenção ao uso e abuso de drogas, a responsabilidade do 

cidadão na preservação ambiental e educação para o trânsito, o respeito às diferenças; 

d) - Escola de Pais:  

e) - Noções básicas de como planejar e implementar no espaço educacional, em 

colaboração com a equipe multidisciplinar da comunidade escolar, grupos de 

discussão com os pais, para refletir e debater temas tais como: valores, a influência 

da Mídia, drogadição, responsabilidade ética e social da família e dos adultos 

envolvidos na comunidade escolar na redução da violência, entre outros.  
e) - Bibliografia Sugerida:  
CARVALHO, Carlos Tadeu Paiva de. Manual de Instrução da Guarda Civil 

Metropolitana de São Paulo. São Paulo, Páginas e Letras Editora e Gráfica, 1996.  
WEIL, Pierre. Relações Humanas na Família e no Trabalho. Rio de Janeiro, Editora 

Vozes, 1995.  
BOOG, Gustavo G. Manual de Treinamento e Desenvolvimento, 3ª edição. Makron 

Books. São Paulo, Person Education do Brasil, 2001.  
GRAMIGNA, Ma • Aná ria Rita Miranda. Jogos de Empresa e Técnicas Vivenciais. 

São Paulo. Makron Books, 1995.  
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COSTA, Beatriz. ―Para analisar uma prática de educação popular‖. In Cadernos de 

educação popular. Petrópolis, VOZES, 1987, v. 1  
VIANA, Roberto Cavalcante. Apostila do Curso de Sensibilização para a Guarda 

Comunitária da GM-RIO, Rio de Janeiro, 2001. 
 
3.7.2 – O TRÂNSITO BRASILEIRO  

a) - Carga horária: 30 horas/aulas  
b) - Ementa:  
O Código de Trânsito Brasileiro é uma lei que define atribuições das diversas 

autoridades e órgãos ligados ao trânsito, fornece diretrizes para a Engenharia de Tráfego e 

estabelece normas de conduta, infrações e penalidades para os diversos usuários desse 

complexo sistema. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 

isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 

operação de carga ou descarga.  
c) – Objetivo:  
A disciplina Trânsito Brasileiro visa proporcionar no aluno, conhecimentos sobre o 

sistema de trânsito brasileiro e a municipalização.  
d) - Unidades Didáticas:  
1. Disposições preliminares.  
2. Do sistema nacional de trânsito  
3. Das normas gerais de circulação e conduta  
4. Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados.  
5. Do cidadão  
6. Da educação para o trânsito  
7. Da sinalização para o trânsito  
8. Da engenharia de tráfego, da operação, da fiscalização e do gerenciamento 

ostensivo do transito.  
9. Dos veículos  
10. Dos veículos em circulação internacional  
11. Do registro de veículos.  
12. Do licenciamento  
13. Da condição de escolares  
14. Da habilitação  
15. Das infrações 

16. Das penalidades  
17. Das medidas administrativas  
18. Do processo administrativo  
19. Dos crimes de trânsito  
20. Das disposições finais e transitórias.  
21. A municipalização do trânsito e competências das autoridades e agentes de 

trânsito.  
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22. O guarda municipal: práticas e competências no ordenamento de trânsito. e) - 

Bibliografia Sugerida:  
BRASIL, Constituição Federal do. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2000. 

BRASIL, Código de Trânsito Brasileiro. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2001. 
 
3.7.3 - PRESERVAÇÃO E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  

a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
O papel da Guarda Municipal na defesa do meio ambiente, proteção à 

biodiversidade, educação ambiental, solo, erosão, recursos hídricos.  
c) - Objetivo:  
Favorecer ao Guarda Municipal oportunidades de reflexão quanto ao seu relevante 

papel na preservação ambiental e os métodos e técnicas necessárias ao desempenho de suas 

funções como educador e fiscalizador dos direitos e deveres do cidadão para com o meio 

ambiente: proteção à fauna, a proibição da caça e do comércio de espécies de animais 

brasileiros, a importância do meio ambiente ecologicamente equilibrado, o dever do Poder 

Público e da sociedade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras 

gerações.  
d) - Unidades Didáticas:  
a) - Legislação Ambiental; 

 
b) - Proteção à biodiversidade; 

 
c) - O Papel da Guarda Civil Municipal na Defesa do Meio Ambiente; 

 
d) - Educação Ambiental; 

 
e) - Ocupação irregular do solo; 

 
f) - Uso inadequado dos Recursos Naturais; 

 
g) - Sustentabilidade; 

 
h) - Biodiversidade no Município de Baião;  
e) - Bibliografia Sugerida:  
MACHADO, P. L. Direito ambiental brasileiro. 7ª edição Ed. São Paulo: 

Malheiros, 1998.  
FREITAS, Vladimir Passos de Direito Administrativo e meio ambiente, Curitiba, 

Juruá, 1993. Freitas, Vladimir Passos  
Constituição Federal de 1988;  
Lei 12.651 de 25/05/2012 Código Florestal;  
Lei 9.605 Lei de Crimes Ambientais; 

 
Módulo IV – Relações e Condições de Trabalho das Guardas Municipais 

Carga horária: 20 horas 

a)  - Ementa:  



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

O homem sempre sentiu necessidade de estabelecer formas e meios de comunicação. 

Estas formas e meios estão em constante evolução e hoje já são realidade as modernas redes 

mundiais de informações, as comunicações por intermédio de satélites, a telefonia celular e 

outros.  
A história do trabalho humano, em sua evolução, tem se modificado 

substancialmente, no sentido da melhoria das condições de trabalho e do estabelecimento de 

garantias básicas para o trabalhador, sem, entretanto, esquecer dos deveres.  
b) - Objetivo:  
Possibilitar a discussão da relação jurídica de trabalho (direitos e deveres) e o 

conhecimento dos aspectos garantidores de tal relação contribuindo, com isto, para que o(a) 

Guarda Municipal possa atuar com segurança dentro de suas atribuições.  
4.1 - SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR  

a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
Visa a disciplina, capacitar o aluno conhecer o aspecto legal doutrinário da segurança 

do trabalho da Guarda Municipal.  
c) - Objetivos:  
Fomentar o interesse pela discussão da relação entre direitos e deveres e o 

conhecimento dos aspectos garantidores de tal relação contribuindo, com isto, para que o(a) 

Guarda Municipal possa atuar com segurança dentro de suas atribuições.  
d) - Unidades Didáticas:  
1) - Ação preventiva  
a) - Conceito sobre segurança do trabalho e saúde do trabalhador  
b) - Análise e discussão crítica quanto a segurança no trabalho:  
1) - Postos de Serviço;  
2) - Prevenção de acidentes;  
3) - Equipamentos compatíveis à atuação funcional.  
4) - Férias;  
5) - Suspensão;  
6) - Dispensa;  
7) - Demissão;  
8) - Previdência;  
9) - Contrato de Trabalho;  
10) - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;  
12) - Salários.  
2) - Saúde do Trabalhador  
a) – Aspectos conceituais e doutrinários  
b) - Direitos;  
c) - Deveres  
d) - Qualidade de vida.  



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

e) - Bibliografia Sugerida:  
Lei de Criação da Guarda Municipal de Baião 

Lei Orgânica do Município de Baião. 

BRASIL, Consolidação das Leis do Trabalho - CLT  
BRASIL, Constituição Federal do. Rio de Janeiro, Editora Saraiva, 2000.  
PARÁ. Constituição do Estado do. Belém: Assembléia Legislativa: Cejup, 1999.  
BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 2. 

ed. São Paulo: Atlas, 2008. 238 p.  
Lívia. Segurança e medicina do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2008. 1002 p.  
Regimento interno da Guarda Municipal de Baião. 

 
Módulo V – Comunicação e Gerenciamento da informação  
Carga horária: 40 horas  

a) - Introdução:  
Todos os segmentos da sociedade têm se modernizado e procurado utilizar as 

modernas tecnologias, principalmente no que se refere às comunicações, até mesmo as 

organizações criminosas. Assim, é de fundamental importância que as organizações de 

segurança pública sejam supridas de equipamentos e instrumentos modernos de comunicação 

e que seus profissionais estejam capacitados a utilizá-los.  
b) - Objetivos:  
Capacitar objetivando a importância das telecomunicações, em apoio às atividades 

operacionais e administrativas à ação do guarda, permitindo-lhe construir relatórios e estudos 

com informações de criminalidade e violência;  
Conhecer e operar corretamente os equipamentos de telecomunicações em uso na 

ação operacional.  
5.1 TELECOMUNICAÇÃO APLICADA  

a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  
O homem sempre sentiu necessidade de estabelecer formas e meios de comunicação. 

Estas formas e meios estão em constante evolução e hoje já são realidade as modernas redes 

mundiais de informações, as comunicações por intermédio de satélites, a telefonia celular e 

outros.  
c) - Objetivos:  
Identificar a importância das telecomunicações, em apoio às atividades operacionais 

e administrativas à ação do guarda;  
Conhecer as normas que disciplinam o uso das telecomunicações no âmbito externo 

e interno da segurança pública.  
Discutir a importância de se ter banco de dados, com um núcleo de coletas, 

organização, processamento, análise e difusão de dados e a adoção da metodologia do 

geoprocessamento.  
d) – Unidades Didáticas: 
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1) - Conceitos:  
a) - Conceito de telecomunicações  
b) - Conceito de radiocomunicação  
c) - Conceito de vídeo monitoramento  
d) - Operador de rádio  
e) - Os problemas na comunicação  
f) - Rede de radiocomunicações  
3) - O vídeo monitoramento: 

a) - Sua importância operacional;  
b) - Sua importância social  
c) - Vantagens  
d) – A funcionalidade  
4) - Exploração da rede rádio:  
a) - Expressões convencionais de serviço  
b) - Legibilidade e intensidade dos sinais  
c) - Alfabeto fonético  
d) - Código Q  
e) - Código internacional  
f) - Chamadas  
g) - Deveres do rádio operador;  
h) - Operação com transceptores 

 

a) - Telecomunicação, radiocomunicação, vídeo monitoramento e os serviços de 

utilidade pública como instrumentos na prevenção da violência e da criminalidade.  
b) - Discussão da relevância de uma rotina de registro e gerenciamento das 

informações.  
c) - Conhecer o banco de dados de informações criminais, urbanas, 

socioeconômicas e a atuação local.  
e) - Bibliografia Sugerida:  
AGUILAR, Dário Ferreira de. Comunicações PM. Belo Horizonte: Polícia Militar de 

Minas Gerais, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, 1999. (mimeo).  
ALENCAR, Marcelo Sampaio. Telefonia digital. São Paulo: Érica, 1998.  
BARRADAS, Olvídio. Você e as telecomunicações. Rio de Janeiro: Interciência, 

1998. 
 
5.2 - GEOPROCESSAMENTO DAS INFORMAÇÕES CRIMINAIS.  

a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
b) - Ementa:  



 
 
 
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO 

CNPJ: 05.425.871/0001-70 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 

  

Praça Santo Antônio Nº. 199 – Centro: Baião – PA. 

E – mail: cplbaiao@gmail.com 

 

O homem sempre sentiu necessidade de estabelecer formas e meios de comunicação. 

Estas formas e meios estão em constante evolução e hoje já são realidade as modernas redes 

mundiais de informações.  
c) - Objetivos:  
Identificar a importância do Geoprocessamento das informações criminais, urbanas, 

sócio-econômicas e atuação local;  
Discutir a importância das informações criminais no estabelecimento das polícitas 

públicas.  
d) – Unidades Didáticas:  
1) - Conceitos:  
a) - Conceito de Geoprocessamento  
2) - Exploração da rede telefônica e da rede fax:  
a) - A formação de bancos de dados;  
b) - O sistema de informações criminais no Estado e Município 

c) - Metas e diretrizes sócio-econômicas  
5) - Aspectos Gerais:  
a) O Geoprocessamento e a formação de banco de dados como elemento 

informativo para o estabelecimento de políticas públicas;  
b) O sistema de informações criminais no Estado e Município;  
e) - Bibliografia Sugerida:  
AGUILAR, Dário Ferreira de. Comunicações PM. Belo Horizonte: Polícia Militar de 

Minas Gerais, Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, 1999. (mimeo). 

ALENCAR, Marcelo Sampaio. Telefonia digital. São Paulo: Érica, 1998. 

BARRADAS, Olvídio. Você e as telecomunicações. Rio de Janeiro: Interciência, 

1998. 
 
Módulo VI – Atividades complementares Extra-Classe e Avaliação 

Carga Horária: 100 horas  
a) - Introdução:  
Todos os segmentos da sociedade têm se modernizado e procurado utilizar de meios 

modernos e eficazes na formação de seus profissionais. Assim, é de fundamental importância 

que as organizações de segurança pública sejam supridas de profissionais que estejam 

capacitados a operacionalização de suas atividades laborais.  
b) - Objetivos:  
Proporcionar um conjunto de instrumentos que colaborem para a capacitação e 

qualificação dos servidores da guarda municipal do município de Baião, subsidiando suas 

ações para um melhor desempenho de suas como agentes da segurança pública municipal.  
5.1 PALESTRAS  
a) - Carga horária: 30 horas/aulas  
5.2 VISITA TÉCNICA  
a) - Carga horária: 20 horas/aulas  
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5.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
a) - Carga horária: 40 horas/aulas 

5.4 – AVALIACÕES  
a) - Carga horária: 10 horas/aulas 
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ANEXO III 
 
 

REGULAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE GARDA MUNICIPAL DE 

BAIÃO – CFGMB/2018 
 
 

TÍTULO I 

DA FINALIDADE 
 
Art. 1° - Este Regulamento tem por finalidade: 
 
I – Regular, disciplinar, organizar o funcionamento, controle e critérios de avaliação do Curso 

de Formação de Guarda Municipal de Baião - CFGMB/2018; 
 
II – Agregar os pressupostos teóricos da Matriz Curricular Nacional para Guardas 

Municipais, normatizada pela SENASP/MJ; 
 
III – Formar os futuros guardas de acordo com as especificidades e atribuições inerentes ao 

cargo de Guarda Municipal. 
 

TÍTULO II 

DO PÚBLICO ALVO 
 
Art. 2° - O Curso de Formação objeto deste regulamento destina-se aos candidatos 

aprovados/classificados em concurso público, conforme publicado no Edital nº 

001/2016/Prefeitura de Baião e devidamente matriculados no curso de formação de guardas 

municipais de Baião 2018. 
 

TÍTULO III 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA 

SEÇÃO I 
 
Art. 3° - O curso de Formação de guarda municipal - CFGMB/2018, será integrado por 

Coordenador Geral do Curso, Coordenador Operacional, Coordenador Pedagógico e 

Instrutores. 
 
Art. 4° - Ao Coordenador Geral, compete: 
 
I – Planejar e organizar o Curso de Formação, supervisionar as atividades curriculares, abonar 

as ausências justificadas e autorizar liberações dos participantes por motivos relevantes; 
 
II – Definir os instrutores e monitores dentre aqueles cadastrados previamente através da 

apresentação de Curriculum que atestem suas qualificações profissionais; 
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III – Dirimir quaisquer anormalidades nas atividades do curso. 

Art. 5º - Ao Coordenador Operacional, compete: 
 
I – Auxiliar o coordenador Geral do curso; 
 
II – Organizar a estrutura operacional e logística do curso; 
 
III – Supervisionar as atividades curriculares e divulgar o quadro de atividades; 

IV - Comunicar ao coordenador Geral do curso quaisquer anormalidades nas atividades. 
 
Art. 6º - Ao Coordenador Pedagógico, compete: 
 
I – Conduzir as reuniões pedagógicas com instrutores e monitores; 
 
II – Elaborar junto aos instrutores e professores as estratégias de avaliação do curso; III – 

Monitoramento constante das práticas em sala de aula e atividades externas; Art. 7° - Aos 

Instrutores, compete: 
 
I - Apresentar o plano de aula; 
 
II – Elaborar material didático de acordo com que estabelece o plano de unidade didática e 

encaminhá-lo ao coordenador pedagógico; 
 
III - Ministrar aula; 
 
IV – Zelar pela disciplina e ordem dos alunos em instrução; 
 

 

SEÇÃO II 

DO INGRESSO E DA MATRICULA 

 
 
Art. 8° - Para o ingresso no Curso de Formação de Guarda municipal, os Alunos aprovados no 

concurso público conforme edital nº 001/2016/Prefeitura de Baião, deverão apresentar 

Atestado de Saúde Ocupacional e Aptidão Psicológica, os quais são obrigatórios para a 

matricula no CFGMB/2018. 
 
Art. 9º - A matricula no Curso de Formação de Guarda Municipal de Baião CFGMB/2018, 

será de responsabilidade da prefeitura de Baião, constando os nomes dos candidatos que 

foram aprovados em todas as etapas do concurso público, através de documento oficial do 

executivo municipal. 
 
PARAGRAFO ÚNICO: Não será concedido ao aluno trancamento de matrícula no decorrer 

do curso, por qualquer que seja a motivação alegada. 
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SEÇÃO III 

DO FUNCIONAMENTO 
 
Art. 10° – O Curso de Formação de Guarda municipal de Baião CFGMB/2018, funcionará de 

segunda a sexta-feira de 7h00min às 17h30min com intervalo para o almoço e 

excepcionalmente aos sábados de 8h00min às13h00min. 
 
Art. 11° - Os Alunos, no período realização do Curso de Formação só poderão ausentar-se do 

mesmo com autorização por escrito do Coordenador do Curso, limitado ao fiel cumprimento 

da carga horária exigida por disciplina. 
 
Art. 12º– O Aluno será reprovado e imediatamente eliminado do CFGMB/2018 quando: 
 
I – Não comparecer ao mesmo ou dele se afastar sem prévia autorização; 
 
II – Não obtiver 85% de frequência em cada disciplina; 
 
III – Não satisfizer as normas disciplinares estabelecidas no presente Regulamento; 

IV– Apresentar atestado ou laudo médico superior a oito (08) dias; V- Apresentar atestado ou 

laudo médico de forma intercalada que supere a 10% (dez por cento) da carga horária do 

CFGMB/2018; VI – Cometer ato de indisciplina grave: 

a) Agressão física ou psicológica. 
 

b) For surpreendido utilizando de meios ilícitos durante a realização das provas e/ou 
 

trabalhos acadêmicos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Os atos de indisciplina serão encaminhados à apreciação do 
 
Coordenador Geral do Curso, para os procedimentos cabíveis, conforme previsão legal. 
 
Art. 13º – O CFGMB/2018 terá a seguinte carga horaria: 
 
Carga horaria total 720 horas aulas. 
 
Art. 14º – O CFGMB/2018 é etapa obrigatória a ser concluída pelos futuros Guardas 

Municipais de Baião, devendo o Aluno primar pela assiduidade e pontualidade. 
 
Art. 15º – O uniforme a ser utilizado pelos alunos do Curso de Formação de Guarda 

Municipal de Baião, durante o período de formação será composto por: calça jeans azul 

marinho, cinto de nylon azul marinho com fivela lisa, camiseta de manga (cor azul marinho) 

com a devida identificação do Aluno (AL CFGM +nome de guerra) e institucional (brasão da 

instituição), tênis preto, meia branca, cobertura (gorro) azul, cabelo cortado e barba feita (para 

homens), cabelo preso em ―coque‖ e maquilagem leve (para mulheres). 
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SEÇÃO IV 

DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 16º – Os Alunos matriculados no Curso de Formação de Guarda Municipal de Baião 
 
– CFGMB/2018, serão avaliados com 01 (uma) prova composta de todas as disciplinas que 

compõem individualmente cada módulo da malha curricular, sendo aplicada no encerramento 

de cada Módulo, e 01 (um) trabalho escrito e apresentado em equipe impreterivelmente no 

final do penúltimo Módulo. 
 
§ 1º A prova no final de cada Módulo da Malha Curricular terá 20 (vinte) questões de múltipla 

escolha, com duração de 02 (duas) horas e valerá 10 (dez) pontos. 
 
§ 2º O trabalho em equipe em grupo de 05 (cinco) alunos, terão seus temas definidos pela 

coordenação pedagógica juntamente com cada equipe no início do Curso e valerá 10 (dez) 

pontos. 
 
Art. 17. Os Alunos matriculados no Curso de Formação da Guarda Municipal de Baião serão 

aprovados se lograrem aproveitamento mínimo de 60% (setenta por cento), expresso em 

pontos. 

Parágrafo único. A nota final das avaliações de cada aluno será apresentada a partir da média 

aritmética. 
 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Art. 18º – Compete ao coordenador geral homologar a relação dos instrutores do Curso de 

Formação, o qual deverá ser composto por profissionais habilitados em formação nas 

disciplinas apresentadas, como também, na área de segurança pública. 
 
Art. 19º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Coordenador Geral do Curso. 
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