Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
PODER EXECUTIVO
Trabalho e Desenvolvimento Social

COTAÇÃO DE MERCADO – PREGÃO PRESENCIAL - SRP N° 066/2017
ITEM

ESPECIFICAÇÕES

UND

QTD

01

OBJETIVOS
- Promover a Capacitação dos Guardas Municipais de
Altamira quanto ao Porte de Arma de Fogo, conforme Lei
10826/2003, 13022/2014 e Decretos 5123/04 em seu art. 42
GERAL
- Dotar o aluno de conhecimentos e habilidades que o
capacitem para o uso LEGAL da arma de fogo de
conformidade com a legislação pertinente do uso progressivo
da força, dentro dos limites da Lei e do absoluto respeito aos
direitos humanos.
CARACTERIZAÇÃO DO CURSO
- Emprego de
Equipamentos Letais.
- Carga horária total: 100
horas
- Objetivo: Proporcionar ao profissional da Guarda Municipal
o adequado conhecimento e utilização do equipamento letal,
utilizado na defesa de sua integridade física e/ou de terceiros,
ou no estrito cumprimento do dever legal, com base no
ordenamento jurídico vigente e dos tratados internacionais.
- Introdução ao Uso da Arma de Fogo
- Parte Teórica: 18 horas/aula – Pistola.
- INSTRUÇÃO BÁSICA:
- E evolução Histórica das armas e a Legislação aplicada;
- O uso legal e legítimo da Arma de Fogo;
- Classificação e Nomenclatura das armas de fogo e
munições;
- Emprego Tático da arma de fogo e munições;
- Regras de segurança com armas de fogo (Pistola);
- Equipamentos e acessórios da arma de serviço (Pistola);
- O equipamento letal como alternativa tática de força
- Modelo de Uso Legal Progressivo da Força;
- Limpeza e conservação da arma de uso individual (Pistola).
- INSTRUÇÃO PREPARATÓRIA PARA O TIRO DE
PISTOLA:
- Regras de segurança na prática do tiro (Pistola);
- Manuseio e apronto da arma de fogo, e acessórios, para o
serviço (Pistola);
- Fundamentos do tiro (Análise da situação; Empunhadura da
arma; Posição para o Tiro; Pontaria; Respiração para o tiro;
Puxada do Gatilho; Avaliação da situação);
- Carregamento, descarregamento e troca de carregador
(Pistola);
- Técnicas de coldreamento e saque da arma de fogo
(Pistola);
- Prática de tiro em seco, com munição de manejo, utilizando
as técnicas escolhidas (Pistola).
- PRÁTICA DO TIRO COM PISTOLA.
- Fundamentos da Prática de Tiro para Guardas Municipais:
Recomenda-se, para a prática do tiro de Pistola, técnicas de
tiro capazes de minimizar os efeitos do estresse da situação
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sobre os fundamentos do tiro. A posição “Isósceles” ou
“Ayoob” (stress-fire) para o tiro de pé e ajoelhado, são
indicadas. Recomenda-se, ainda, a adoção de distâncias de
treinamento igual ou inferior a dez metros, respeitando-se,
assim, o emprego tático do armamento de porte utilizado, bem
como o treinamento de tiro avançado, com arma partindo do
coldre. O nível de dificuldade deverá obedecer a uma ordem
crescente de dificuldade, considerando a distância, a posição
de tiro e a situação da arma, na mão ou no coldre.
Recomenda-se como técnica de cadência de disparos: Tiro a
Tiro (singelo), ou aos pares (double tap).
- TREINAMENTO DO TIRO COM PISTOLA: 66
HORAS/AULA.
- Básico 1 – Pistola: Total de 80 (oitenta) disparos.
Cadência Tiro a Tiro
- Posição de Pé - distância de 6 metros: 10 disparos
- Posição de Pé - distância de 8 metros: 10 disparos
- Posição Ajoelhada - distância de 8 metros: 10 disparos
- Posição Ajoelhada - distância de 10 metros: 10
disparos
- 1ª Avaliação do Aprendizado: 5 horas
- Posição de Pé – 10 disparos a 6 metros e 10 disparos a 8
metros.
- Posição Ajoelhada - 10 disparos a 8 metros e 10
disparos a 10 metros.
- Básico 2 – Pistola: Total de 80 (oitenta) disparos.
Cadência Tiro a Tiro ou double tap, aos pares.
- Posição de Pé – distância de 6 metros: 10 disparos com
recarga da arma (cinco cartuchos por carregador).
- Posição de Pé – distância de 8 metros: 10 disparos com
recarga da arma (cinco cartuchos por carregador).
- Posição Ajoelhada – distância de 8 metros - 10 disparos
com recarga da arma (cinco cartuchos por carregador).
- Posição Ajoelhada – distância de 10 metros - 10
disparos com recarga da arma (cinco cartuchos por
carregador).
- Avaliação do Aprendizado: 5 horas
- Posição de Pé: 10 disparos a 6 metros e 10 disparos a 8
metros, com recarga da arma (cinco cartuchos por carregador).
- Posição Ajoelhada: 10 disparos a 8 metros e 10 disparos
a 10 metros, com recarga da arma (cinco cartuchos por
carregador).
- Avançado - Pistola – 120 disparos. Cadência double
tap, aos pares.
- Posição de Pé - distância de 6 metros: 20 disparos com
arma partindo do coldre e com troca de carregador.
- Posição de Pé - distância de 8 metros: 20 disparos com
arma partindo do coldre e com troca de carregador.
- Avaliação do Aprendizado:
- Posição de Pé – 10 disparos a 6 metros e 10 disparos a 8
metros. Arma partindo do coldre e recarregada em sequência.
- Posição Ajoelhada partindo da posição de Pé – distância
de 8 metros: 20 disparos com arma partindo do coldre e com
troca de carregador.
- Posição Ajoelhada partindo da posição de Pé –
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distância de 10 metros: 20 disparos com arma partindo do
coldre e com troca de carregador.
- Avaliação do Aprendizado: 6 horas
- Posição Ajoelhada partindo da Posição de Pé – 10
disparos a 6 metros e 10 disparos a 8 metros, com arma
partindo do coldre e com troca de carregador com cinco
cartuchos cada um.
- ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO
Didático-Pedagógica
Público Alvo: Guarda Municipal de Altamira - PA.
- Pré-Requisitos para o Corpo Discente:
- Preencher os demais requisitos estabelecidos pela lei 10.826
de 22/12/2003 e sua regulamentação (Decreto nº. 5.123/2004)
Lei 1322/2014 e a Portaria Nº. 365/06 de 15/08/2006 do DPF
que trata da capacitação para uso e porte de arma de fogo.
- Do Docente:
- Ser Instrutor Credenciado da Policia Federal,
- Possuir Curso de Docente
- Revisão de Provas e Notas:
- O aluno poderá solicitar revisão de provas e notas ao termino
da avaliação. O docente analisará caso a caso, decidindo pelo
provimento ou não ao pleito do aluno solicitante.
- Em caso de reprovação na parte prática o aluno será
reavaliado ao final do último grupo, arcando com as despesas
de munição;
- Desligamento do Curso:
- O aluno será desligado do Curso se agir de modo a colocar
em risco a integridade física por quebra de regras de
segurança;
- Nas demais situações que estejam em desacordo com
assiduidade, faltam de decoro, serão comunicadas e ficarão a
critério do Comando da Guarda Municipal;
- Aos desligados será concedido o direito de ampla defesa;
- DA AVALIAÇÃO
- Ao final da disciplina teórica será realizada uma avaliação de
aprendizagem escrita, sendo considerado aprovado o aluno
que obtiver o mínimo de sete (07) pontos no máximo de dez
(10). A complexidade das questões será em consonância com
o conteúdo programático constante da apostila fornecida;
- Durante a avaliação teórica não será permitido o uso de
celular e ou qualquer aparelho eletrônico de multimídia, bem
como livros e cadernos ou apontamentos;
- A avaliação da disciplina Armamento e Tiro obedecerá às
prescrições legais para avaliação de capacidade para Porte de
Arma de Fogo:
1- Em arma semi automática (Pistola) 20 vinte disparos
em alvo humanoide a cinco e sete metros sendo
considerado apto aquele que obtiver 30 pontos em cada
alvo e 24 vinte e quatro disparos em alvo padrão quatro
cores sendo seis disparos em cada cor e será considerado
apto aquele que obtiver setenta e dois pontos ou mais a
cada disparo que não for identificado na área do alvo
será descontado cinco pontos;
- O aluno que não alcançar a nota mínima, tanto na avaliação
teórica, quanto na avaliação prática será considerado
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reprovado;
- INFRAESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTOS
MINIMO PARA O CURSO:
- Sala de Aula Climatizada, etc ;
- Estande de Tiro;
- Material para atividades didáticas e pedagógicas de
apoio;
- Arma, munição e alvos;

VALOR TOTAL

138.000,00

Em atenção aos PBS n° 031/2017-SEMAD, objetivando a instrução do presente processo
informamos que foram realizadas consultas no mercado local e regional sobre os preços acima
mencionados para o objeto deste PREGÃO PRESENCIAL SRP, estimando o montante em
R$:138.000,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Reais).
Altamira/PA, 28 de setembro de 2017.

JOSÉ DE ARIMATÉIA A. BATISTA
Pregoeiro – Portaria n°. 1881/2017
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