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FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2016 - RETIFICADO 

Credenciamento de Prestação de Serviço de Treinamento, Capacitação e Avaliação de Manuseio 
de Arma de Fogo. 

 
1ª RETIFICAÇÃO 

 
De acordo com ofício no. 012\2016 – DELEAQ\DREX\SR\DPF\MG da Superintendência Regional em 
Minas Gerais da Polícia Federal, que autorizou a realização do Curso de Formação em Manejo de 
Emprego de Arma de Fogo – MEAF, conforme proposto no Plano de Trabalho em anexo deste Edital, o 
Presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM – FUNEC, HUGO VILAÇA no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 284\2014, no seu artigo 18, bem como em 
observância aos princípios constitucionais e legais pertinentes, especialmente o artigo 37, caput, da 
Constituição Federal, a Lei nº 8.666/93 e a Lei nº 9.784/99, e ainda as legislações em vigor, torna 
público a 1ª RETIFICAÇÃO de processo de credenciamento de Prestação de Serviço de 
Treinamento, Capacitação e Avaliação de Manuseio de Arma de Fogo, para ministrar curso de 
manejo de armas e técnicas de tiros para Guardas Municipais de Contagem. 
 

1. No item 8.1 
Onde se lê: 

 
8.1. A Banca Avaliadora dos prestadores de serviços será composta por 03 (três) membros da 
Secretaria de Defesa Social integrante do efetivo da Guarda Municipal de Contagem. 
 

Leia-se: 
 
8.1. A Banca Avaliadora dos prestadores de serviços será composta por 03 (três) membros da 
Secretaria de Defesa Social, sendo pelo menos 2(dois) efetivos. 
 

2. No item 11.3 
 

Onde se lê: 
 
11.3. A Entrevista com a Banca Avaliadora composta por 03 (três) membros da Secretaria Municipal de 
Defesa, integrantes do efetivo da Guarda Municipal de Contagem, será realizada na data prevista de 21 
de março de 2016.  Poderá ser consultado no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(WWW.contagem.mg.gov.br/concursos) e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – 
DOCe. 

Leia-se: 
 

11.3. A Entrevista com a Banca Avaliadora composta por 03 (três) membros da Secretaria Municipal de 
Defesa Social, sendo pelo menos 2(dois) efetivos, será realizada na data prevista de 21 de março de 
2016.  Poderá ser consultado no site da Prefeitura Municipal de Contagem 
(WWW.contagem.mg.gov.br/concursos) e no Diário Oficial Eletrônico do Município de Contagem – 
DOCe. 
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3. No item 12.2 
 

Onde se lê: 
 

12.2. Das obrigações da prestação de serviço Pessoa Física ou Jurídica para Treinamento, 
Capacitação e Avaliação de manuseio de arma de fogo compreendem: 

 

 O instrutor deverá fornecer local (estande de tiro) para realização do treinamento prático 
de tiro; 

 
OBS: Não será de responsabilidade do instrutor qualquer obrigatoriedade em 
fornecer munição, alimentação, transporte e sala de aula para a realização do 
treinamento teórico dos Guardas Municipais. 

 
Leia-se: 

 

12.2. Das obrigações da prestação de serviço Pessoa Física ou Jurídica para 
Treinamento, Capacitação e Avaliação de manuseio de arma de fogo compreendem: 

 

 O instrutor deverá fornecer local (estande de tiro) para realização do treinamento 
prático de tiro e para as aulas teóricas que envolver o uso de armas. 

 

OBS: Não será de responsabilidade do instrutor qualquer obrigatoriedade em fornecer 
munição, alimentação e transporte.  

 
Contagem, 14 de março de 2016. 

 
Hugo Vilaça 

Presidente da Funec 


