ANEXO VII
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 128/18
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 088/18
TERMO DE REFERÊNCIA
Contratação de empresa para curso de formação da guarda municipal

1- OBJETO: contratação de empresa para realização de curso de formação da guarda
municipal, fase final para conclusão do concurso publico 01/2017.

2- DESCRIÇÃO DETALHADA:
Nota Explicativa:
O Curso de Formação de Guardas Municipais, disposto no artigo 17, inciso VIII, alínea “e”,
deverá ser de acordo com a matriz curricular nacional de Guardas Municipais emitida pela
SENASP e alterada a carga horária com inclusão de disciplinas que atendem a Portaria nº
94/17 do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que institui o Curso de Agente de
Trânsito.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), vinculada ao Ministério da Justiça,
elaborou uma matriz curricular nacional que “tem por objetivo ser um referencial teóricometodológico que orienta as ações formativas dos profissionais da área de segurança pública
(...) independentemente da instituição, nível ou modalidade de ensino que se espera atender”. O
documento conceitua que matriz remete “às ideias de ‘criação’ e ‘geração’, que norteiam um
concepção mais abrangente e dinâmica de currículo” (BRASIL, 2008, p. 6), que permita
articular as disciplinas de diferentes alternativas.
Assim, considerando a Municipalização do Transito da cidade de Andradas, faz-se necessário
formá-los não só como Guardas Municipais, mas também habilitá-los como Agentes de
Transito.
A formação deverá ser realizada com uma turma de aproximadamente 17 alunos, aprovados
nas etapas anteriores do concurso 01/2017, e deverá ter duração máxima de quatro meses.
Fica a cargo da contratada:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenação do curso;
Coordenação e contratação de professores;
Fornecimento de material didático para os alunos;
Fornecimento de equipamentos audiovisual, computador, impressora, telefonia, ou
qualquer outro eletrônico necessário para ministrar os módulos;
Impressão, aplicação e correção de provas;
Apresentação de Classificação Final dos Alunos no término do curso;
Envio periódico de dados de aproveitamento e presença dos alunos para o Comando da
Guarda;
Entrega de certificado de conclusão do curso para cada participante que obtiver média
superior a “7” (sete), sendo as notas expressas de 0 (zero) a 10 (dez);

Fica a cargo da contratada todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, despesas com
deslocamento, e quaisquer outros custos que porventura possam ocorrer para cumprimento do

objeto da proposta.
Fica a cargo da Prefeitura:
•

Disponibilizar local para as aulas prática e teóricas;

CARGA HORÁRIA MINIMA: 476 horas/aula, no mínimo.
CERTIFICAÇÃO: Certificado como Curso de Formação de Guardas Municipais de acordo
com a matriz curricular nacional da SENASP e homologação como agente transito de acordo
com Portaria nº94/17 do DETRAN.
O curso deverá ser ministrado por profissional com experiência no segmento.
Segue a grade curricular proposta, preparada para atender as necessidades do nosso município,
podendo ser alterada caso haja acordo entre as partes.
Formação de Guarda Municipal
Disciplinas e programas necessários à formação básica da Guarda Municipal de Andradas,
considerando Matriz Curricular Nacional para Guardas Municipais da SENASP,
considerando Portaria n° 94/2017 do DENATRAN, para atender às necessidades básicas
locais específicas da cidade de Andradas, tendo em vista a tipologia do município e Projeto
de Lei para Municipalização do Transito.
Modulação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Diciplina
Legislação e Fiscalização de Transito
Noções de engenharia de trafego e Sinalização de
Transito
Legislação de Transito Aplicada
Ética, Cidadania e direitos humanos
Agente de Trânsito
Psicologia Aplicada
O papel educador do agente
Lingua Portuguesa
Operação e Fiscalização de transito
Prática Operacional
Relações Humanas no cotidiano
O papel e
admisnitração das Concepção da profissão e das politicas de
Segurança
Guardas
Segurança Patrimonial, Prevenção e Combate a
Municipais na
Gestão Integrada Incendios
da Segurança
Pronto Socorrismo
Publica municipal
Gestão integrada da Segurança Publica e SUSP
Apropriação do
espaço público
Espaço Publico, Guarda Municipal e Comunidade
Estrutura e
Violencia e Segurança Publica
conjuntura para a
Movimentos Sociais
pratica da
cidadania
Atividades Sociopedagógicas da Guarda Municipal
Tecnicas e Procedimentos Operacionais das
Tecnicas
Guardas
operacionais da
Guarda Municipal Uso letal e progressivo da força e o Emprego de
Equipamentos letais e Não letais

Carga
horaria
40
20
48
8
12
8
8
16
40
6

200

8
48
12
16
6
10
10
8

10

30

12
36
8

114

21
22
23
24

Educação Física
Defesa Pessoal
Criminalistica
Ordem Unida

25

Defesa Civil

26
27
28
29
30

Comunicação, Informação e Tecnologia em
Gerenciamento da
Segurança Publica
informação
Palestras e Debates
Relações
Relação Juridica do Trabalho
trabalhistas e
Legislação Juridica
conhecimentos
jurídicos
Legislação e preservação Ambiental

31

Avaliação
TOTAL

24
24
6
8
8
16

20

4
16
24

48

8
6

6
476

476

3- JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
Seguindo L. C. 166/2015 e 171/2016, O exercício das atribuições dos cargos da guarda
municipal requer capacitação específica, com matriz curricular compatível com suas
atividades, com grade adaptada a matriz curricular nacional para formação em segurança
pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da
Justiça e considerando Portaria n° 94/2017 do DENATRAN, para atender às necessidades
básicas locais específicas da cidade de Andradas, tendo em vista a tipologia do município e
Projeto de Lei para Municipalização do Transito.

4- FORMA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

O curso deverá ser ministrado com aulas presenciais na cidade de Andradas, com instrutores
com experiência na área. O curso de formação deverá ser ministrado em até 4 meses, com
início em até 30 dias corridos após o envio da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria
solicitante.
5- CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO:
SERVIÇOS:
Os serviços serão recebidos:
O recebimento do objeto dar-se à definitivamente na entrega do certificado para os alunos e na
entrega da classificação final para a administração
Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, a contratada deverá refazê-los no prazo
estabelecido pela Administração, observando as condições estabelecidas para a prestação.

Na impossibilidade de serem refeitos os serviços rejeitados, ou na hipótese de não serem os
mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal devida à
contratada, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
Em caso de irregularidade não sanada pela contratada, a contratante reduzirá a termo os fatos
ocorridos para aplicação de sanções.

________________________________
ANDERTON DE ANDRADAS LEONCIO
Comandante da Guarda Municipal

