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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

Área Requisitante Gerência de Gestão de Pessoas - GGP 

Responsável e matrícula Flávia Cristina Bianchin Parro, 1092  

Área Técnica Assessoria de Projetos de Engenharia - APE 

Responsável e matrícula Patrícia Vitorino Donha, 941 

Responsável pela solicitação e matrícula Shirley Domingues, 579 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de pessoa jurídica para ministrar curso teórico e prático para formação de Brigada de 
Incêndio para os empregados do Coren-SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Termo de Referência. 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
CÓDIGO 
CATSER 

UNIDADE QUANTIDADE  
VALOR 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

1 

Curso teórico e prático de 
Brigada de Incêndio – nível de 
treinamento intermediário.  
Carga horária de 8 horas, 
incluindo transporte e 
alimentação, em turmas para 
30 (trinta) alunos 

13404 turma 2 R$4.479,60 R$8.959,20 

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 8.959,20 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de serviço comum de curso de brigada de incêndio.  

1.3. O Contrato terá vigência pelo período de 90 (noventa) dias corridos, podendo ser prorrogado com base 
no artigo 57, § 1, da Lei nº 8.666/1993.  

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação em questão visa propiciar meios para atendimento de exigências legais, especialmente o 
Decreto Estadual nº 58.819/2011 e a Instrução Técnica nº 17/2019 do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do 
Estado de São Paulo. 

2.2. Constituem o corpo de brigadistas em questão, empregados do Conselho Regional de Enfermagem de 
São Paulo lotados nos edifícios da Sede e do Coren-SP Educação. Tais unidades, de acordo com as suas 
características e população fixa exigem a existência de brigada de incêndio constituída e que devem ser 
recicladas a cada 12 (doze) meses. 

2.3. A definição do programa do curso de brigada de incêndio em nível intermediário para todos os 
brigadistas decorre do enquadramento da empresa referente à composição mínima de brigadistas por 
pavimento ou compartimento, no caso dos edifícios Sede e Coren-SP Educação: população fixa acima de 10 
(dez) pessoas por andar, e também, levando-se em conta o tipo de ocupação (local para prestação de serviço 
profissional ou condução de negócios – repartição pública). 

2.4. Em relação ao dimensionamento de brigadistas por localidade, de acordo com os critérios de IT nº 
17/2019, chega-se à quantidade de 47 (quarenta e sete) brigadistas para o edifício Sede do Coren-SP e 8 (oito) 
brigadistas para o Coren-SP Educação (total de 55 brigadistas). Desta forma, justifica-se a execução do objeto 
em 2 (duas) turmas de 30 (trinta) alunos cada propiciando meios para as unidades administrativas organizarem-
se para participação dos empregados das unidades no curso em questão em duas datas distintas.    
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2.5. A pesquisa de preços foi realizada conforme orientações da IN SLTI/MPDG nº 5/2014 da SLTI/MP, 
atualizada pela IN SLTI/MP nº 3/2017, que estabelece o procedimento para realização de pesquisa de preços 
para aquisição de bens e contração de serviços em geral, compondo cesta de valores originados de 
contratações da Administração e pesquisa de mercado junto a fornecedores especializados. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

3.1. O objeto a ser contratado encontra-se na classificação de serviço comum, nos termos da Lei nº 
10.520/2002, pois possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por 
meio de especificações usuais do mercado. 

3.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, 
cuja execução indireta é vedada. 

3.3. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

4. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Os procedimentos relacionados à forma do curso, objetivos, carga horária, conteúdo programático e 
deverão estar vinculados e atender às disposições da IT nº 17/2019 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, relacionados à formação em nível intermediário de brigadistas de incêndio.  

4.2. O curso em questão será executado em 2 (duas) turmas para 30 (trinta) alunos cada e deverá ter as 
suas datas de execução agendadas para ocorrer em até 30 (trinta) dias corridos contados da data de vigência do 
Contrato, devendo a Contratante, dentro deste período apresentar a documentação de habilitação dos 
instrutores que ministrarão o curso, bem como obter do Coren-SP todas as informações necessárias para 
prestação dos serviços, podendo a data de realização do curso ser postergada ou reagendada a critério da 
Contratante.  

4.2.1. Em caso de reagendamento(s), ficará a Contratante obrigada a aceitá-lo, desde que o pedido 
do Coren-SP seja realizado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da ocasião do 
treinamento a ser remarcado. A nova data de realização do curso, a ser acordada entre as partes, não 
deverá ser superior a 30 (trinta) dias da data inicial agendada, a fim de não prejudicar a vigência 
contratual.  

4.3. No valor Contratado deverão estar inclusos todos os custos necessários à prestação dos serviços, sejam 
eles encargos, mão de obra, material didático, custos com o local de treinamento, transporte, alimentação dos 
alunos e certificados. 

4.4. Conteúdo Programático e Carga Horária 

4.4.1. Com o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimentos para atuar na prevenção e no 
combate ao princípio de incêndio, abando e primeiros socorros, o conteúdo programático deverá 
abordar os módulos previstos nas tabelas “B.1” e “B.2” do “Anexo B” da IT nº 17/2019, relacionados ao 
nível “intermediário de treinamento”, a saber: 

a) Parte Teórica de Combate a incêndio: Introdução; aspectos legais; teoria do fogo; propagação do 
fogo; classes de incêndio; prevenção de incêndio; métodos de extinção; agentes extintores; EPI 
(equipamentos de proteção individual); Equipamentos de Combate a Incêndio (extintores, mangueira, 
hidrantes e acessórios); Equipamentos de detecção, alarme, luz de emergência e comunicações e 
Abandono de Área; 

b) Parte Teórica de Primeiros Socorros: Avaliação inicial; Vias Aéreas; RCP (reanimação 
cardiopulmonar) e Hemorragias; 

c) Parte Prática de Combate a Incêndio: Reconhecimento das classes de incêndio; aplicação dos 
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métodos de extinção de incêndio; aplicação de agentes extintores de incêndio; aprendizado da correta 
utilização de EPIs; operação de equipamentos de combate a incêndio e identificação das formas de 
acionamento e desativação de equipamentos de detecção de incêndio.  

d) Parte Prática de Primeiros Socorros: Avaliação e reconhecimento de riscos iminentes, mecanismos 
de lesão, número de vítimas e o exame físico destas; descrição dos sinais e sintomas de obstruções em 
adultos, crianças e bebês conscientes e insconscientes e promover a desobstrução; prática de técnicas 
de RCP e aplicação de contenção de grandes hemorragias.  

4.4.2. Carga Horária do Curso (considerando as informações da tabela B.2 do Anexo “B” da IT nº 
17/2019): 

Teórica de combate a incêndio: 2 (duas) horas;  

Prática de combate a incêndio: 3 (três) horas; 

Teórica e prática de primeiros socorros: 3 (três) horas. 

4.4.3. A Contratada deverá organizar as atividades prevendo um período de até 30 (trinta) minutos 
para realização do café da manhã e de até 1 (uma) hora para o almoço dos alunos. 

4.5. Certificação 

4.5.1. Ao final do treinamento teórico e prático a Contratada fornecerá a cada brigadista que 
concluir a formação ou reciclagem com mínimo de 70% em avaliação teórica e/ou prática, definida 
com base nos objetivos constantes da tabela B.1 da IT nº 17/2019, um certificado de participação 
individual no treinamento de brigada de incêndio. 

4.5.2. Caso a formação da brigada de incêndio seja realizada por 2 (dois) instrutores em áreas 
diferentes (incêndio e primeiros socorros), o atestado de brigada de incêndio deve ser assinado por 
ambos, de acordo com o item 5.4.4 da mesma Instrução Técnica. 

4.5.3. A Contratada deverá emitir, ainda, atestados de brigada de incêndio em nome do Coren-SP 
para a Sede e para o Coren-SP Educação. Os atestados deverão ser assinados por profissional 
devidamente habilitado e de acordo com as especificações determinadas na Norma NBR 14276 e na IT 
nº 01 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. 

4.5.4. Os certificados de participação e atestados deverão devendo ser encaminhados ao Coren-SP 
acompanhando a Nota Fiscal correspondente aos serviços prestados. 

4.6. Capacitação dos Instrutores 

4.6.1. Os profissionais designados para a formação e atualização dos brigadistas de incêndio deverão 
ter uma das seguintes qualificações: 

a) Formação em Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, devidamente registrado nos conselhos 
regionais competentes ou no Ministério do Trabalho;  

b) o médico e o enfermeiro do trabalho exclusivamente pelo treinamento de primeiros socorros; 

c) para os componentes das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, formados no Curso 
Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública ou equivalente, realizado 
pela Escola Superior de Bombeiros (ESB), ou, ainda, com especialização em Prevenção e Combate a 
Incêndio (carga horária mínima de 120 horas-aula para risco baixo ou médio e 160 horas-aula para 
risco alto) e técnicas de emergências médicas (carga horária mínima de 80 horas-aula para risco baixo, 
médio ou alto). 

4.6.2. Os instrutores designados deverão obrigatoriamente ser credenciados no Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Paulo, conforme Portaria do Cmt do CBMESP. 

4.6.3. Os treinamentos que envolvam segmentos práticos em pistas, deverão ser acompanhados, em 
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tempo integral, por profissional habilitado na prestação de primeiros socorros. 

4.7. Material Didático e Recusos Materiais 

4.7.1. Para a execução do objeto a Contratada deverá providenciar: 

a) Material didático impresso, individual, contendo todos os conceitos abordados no curso e 
relacionados às atividades de brigadista de incêndio;  

b) Material didático para a realização das atividades práticas, a exemplo de extintores A, B e C, 
equipamentos de primeiros socorros etc.; 

c) Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, que venha a ser necessários para a realização do 
treinamento.  

d) Alimentação, em quantidade suficiente para o número de inscritos: 

Café da manhã composto por café, leite, chá, suco, chocolate, açúcar, adoçante, pães, bolos, geleia, 
manteiga, biscoito doce e salgado, frutas in natura etc.; 

Almoço, em sistema de “self-service”, contendo opções de proteínas de origem animal, opção 
vegeteriana, arroz, feijão, guarnição (a ex. de purê de batatas ou farofa), saladas, refrigerantes (com e 
sem açúcar) e/ou sucos, opção de doce e/ou fruta e café.   

e) lista de presença nominal para assinatura dos participantes, certificados individuais de participação 
e certificado de brigada de incêndio para a Contratante (unidades Sede e Coren-SP Educação). 

4.8. Local do Treinamento e Infraestrutura 

4.8.1. O treinamento ocorrerá em instalações indicadas pela Contratada, devendo ser aplicado em 
pista de aplicação construída especificamente para esta finalidade (campo aberto), que atenda à 
legislação ambiental, devidamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, onde 
serão queimados óleo diesel ou GLP, para extinção do fogo. 

4.8.2. O campo de treinamento indicado pela Contratada deverá estar situado em município da 
Grande São Paulo (ou em até 1 hora de deslocamento do endereço da Sede do Coren-SP)  e deverá ter 
a aprovação da CETESB e certificação ABNT.  

4.8.3. O Centro de Treinamento deverá ter galpão simulador (indoor) “Casa da fumaça”, área 
apropriada para simulados em áreas confinadas, possibilitando melhor aplicação dos extintores de 
acordo com as classes de incêndio. 

4.8.4. Para a parte teórica, deverá existir sala de aula que comporte a quantidade de alunos inscritos 
sentados, sendo esta dotada de recursos audiovisuais como: quadro negro ou similar e data-show. 

4.8.5. O Centro de Treinamento deverá dispor de acomodações necessárias como vestiários 
masculino e feminino (armários com chaves e chuveiros quentes suficientes para todos) e área para a 
alimentação dos brigadistas em formação.  

4.8.6. O Centro de Treinamento deverá ter ambulância e enfermaria equipada com Desfibrilador 
Portátil Automático (DEA) para casos de urgência dos treinandos e material para pequenos curativos 
(ex: picadas de insetos, pequenos ferimentos no campo de treinamento). 

4.9. Transporte e deslocamento dos participantes 

4.9.1. A Contratada será responsável pelo transporte de ida e volta dos participantes entre a Sede do 
Coren-SP, localizada na Alameda Ribeirão Preto, nº 82, Bairro Bela Vista, São Paulo-SP, e o campo de 
treinamento.  

4.9.2. O transporte deverá ser exclusivo para os participantes do Coren-SP e ser realizado em ônibus 
executivo, micro-ônibus ou “vans” com ar condicionado e dotado(s) das adequadas condições de 
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higiene e segurança (ônibus e/ou ‘vans’) e deverá respeitar a capacidade máxima de lotação do(s) 
veículo(s) em questão. 

4.9.3. O local de embarque/desembarque deverá ser acordado entre o Coren-SP e a Contratada, 
devendo o transporte estar disponível no local de embarque ao menos 1 hora e 15 minutos antes do 
horário previsto para início do curso. Da mesma forma, o transporte deverá estar disponível para 
embarque e retorno dos alunos 15 minutos antes do horário programado para término do curso, de 
modo a não proporcionar atrasos ao horário programado para chegada dos participantes à Sede do 
Coren-SP.   

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 
contratuais e os termos de sua proposta; 

5.2. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as 
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

5.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas 
neste Termo de Referência; 

5.4. Dar ciência aos participantes sobre a data, horário e local em que deverão se apresentar para a 
realização do treinamento. 

5.5. Informar à Contratada, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data agendada para o 
treinamento, quando houver necessidade de sua alteração. 

5.6. Indicar possíveis locais para estacionamento do ônibus/microonibus/van da Contratada nas 
proximidades do prédio da Sede do Coren-SP, de modo a evitar transtornos e/ou estacionamento em locais 
proibidos. No entanto, ressaltamos que o Coren-SP não se responsabiliza por eventuais multas decorrentes da 
ação dos motoristas do transporte enviado pela Contratada. 

5.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a 
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas 
especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta; 

6.2. Disponibilizar Centro de Treinamento, credenciado junto a CETESB com laudos reconhecidos e 
assinados por Engenheiros de Segurança. 

6.3. O Centro de Treinamento ainda deve ser dotado de extintores de incêndios, sistema de hidrante de 
incêndios, em quantidade suficiente para os participantes do treinamento, que serão utilizados durante os 
exercícios práticos. 

6.4. Manter, durante o desenvolvimento dos treinamentos que envolvam segmentos práticos em pistas, 
transporte e materiais necessários para remoção em caso de acidente, e encaminhamento para hospital ou 
pronto socorro, ficando as despesas a cargo da Contratada. 

6.5. Fornecer a cada brigadista, para utilização durante o treinamento prático, roupas personalizadas 
(macacão ou calças e jalecos) e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), quais sejam: capacetes, óculos e 
luvas para o treinamento prático (o brigadista deverá utilizar bota ou calçado fechado, conforme exigência da IT 
nº 17/2014 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo). 

6.6. Caso o Centro de Treinamento não tenha capacidade para comportar o quantitativo de pessoas que 
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será enviado por turma, a empresa deverá, às suas expensas, promover o dimensionamento necessário de 
modo a contemplar igualmente a todos os alunos.  

6.7. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 
fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados; 

6.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causados ao Coren-SP, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, 
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

6.9. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 
ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

6.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante relativas ao objeto contratual; 

6.12. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

6.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Termo de Referência, no 
prazo determinado. 

6.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de 
segurança, higiene e disciplina. 

6.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

6.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

6.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

6.18. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta; 

6.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 
segurança da Contratante; 

6.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação. 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO  

7.1. Não será admitida a subcontratação para o objeto. 

8. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
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9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

10.1. Nos termos dos art. 73 a 76, da Lei nº 8.666/1993, o objeto desta contratação será recebido: 

10.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do objeto e da nota fiscal; 

10.1.2. Definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, após a 
verificação se o objeto atende às especificações do Edital e seus Anexos; e da conformidade da 
documentação (nota fiscal, certificado, regularidades fiscais e demais documentos de apresentação 
obrigatória). 

10.1.3. Expirado o prazo supramencionado e não ocorrendo a conformidade, o documento fiscal 
deverá ser cancelado, devendo ser reemitido apenas quando da regularização. 

10.2. O recebimento provisório poderá ser feito por qualquer empregado do Coren-SP e o definitivo apenas 
pelo Fiscal do Contrato. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será efetuado no prazo de 20 (vinte) dias corridos contados do recebimento da nota 
fiscal/fatura, mediante depósito bancário para crédito, em banco, agência e conta corrente indicados pela 
Contratada. 

11.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II 
do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 
apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.2.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que o Coren-SP 
atestar a execução do objeto do Contrato.   

11.2.2. A Contratada receberá apenas pelo objeto efetivamente entregue. 

11.3. A apresentação da nota fiscal ou fatura para pagamento deverá observar o seguinte: 

11.3.1. Indicação expressa dos encargos, impostos e tributos passíveis de retenção na fonte, que serão 
retidos conforme as legislações pertinentes ao ramo de atividade. Deverá, ainda, estar de acordo com a 
legislação tributária das esferas alcançadas e em conformidade com o objeto contratado no tocante à 
sua natureza. 

11.3.1.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome da unidade Sede do Coren-SP, CNPJ nº 

44.413.680/0001-40, Cadastro Municipal nº 8.585.309-7. 

11.3.1.2. No campo e-mail das notas fiscais emitidas deverá constar o seguinte endereço: 

contabilidade@coren-sp.gov.br.  

11.3.1.3. Quando a legislação assim determinar, deverão ser apresentadas notas fiscais 

segregadas, separando produtos de serviços cuja somatória deverá resultar no valor do 

objeto contratado. 

11.3.1.4. A nota fiscal deverá conter em seu corpo descrição detalhada do objeto, número 

da nota de empenho, número da licitação e dados bancários para depósito do pagamento. 

11.4. Previamente à emissão da nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá, nos termos 

mailto:contabilidade@coren-sp.gov.br
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dos arts. 29 a 31 da IN MPDG nº 03/2018, consultar o SICAF a fim de verificar:  (i) existência de ocorrências 
impeditivas indiretas, caso em quê, deverá diligenciar para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no relatório; (ii) identificar eventuais penalidades impeditivas de contratar com o Poder Público; (iii) 
confirmar a situação de regularidade dos requisitos de habilitação, podendo acessar outros sítios eletrônicos 
oficiais caso a informação no SICAF não seja suficiente. 

11.4.1. Havendo ocorrências serão adotados, por parte da Administração, os procedimentos previstos 
no art. 31 da IN MPGD nº 03/2018 no que couber, dada a natureza deste instrumento contratual. 

11.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.5.1. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123 de 2006, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos naquele regime, 
ficando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação de que faz jus ao tratamento 
tributário favorecido. 

11.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa (por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência), ou, ainda, se for 
constatado no ato da atestação que o objeto entregue não corresponde às especificações, o pagamento ficará 
sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

11.6.1. Nestas hipóteses, o prazo iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

11.6.2. Será considerada data do pagamento o dia em constar como operacionalizado o trâmite do 
pagamento (ordem bancária, depósito bancário ou transferência bancária).  

11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a compensação financeira devida pela Contratante será calculada por 
meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, sendo que: 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso; 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = i/365    I = (6/100)/365     I = 0,00016438 
Em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.  

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei 8.666/1993, a Contratada que: 

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

13.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

13.1.5. Cometer fraude fiscal; 

13.1.6. Não mantiver a proposta. 

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta contratação, a Administração pode aplicar à contratada 
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as seguintes sanções: 

13.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a contratante; 

13.2.2. Multa de:  

13.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

contratado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. 

Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, 

poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução 

total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

13.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em 

caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou 

de inexecução parcial da obrigação assumida; 

13.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

13.2.2.4. 1% a 5% por sobre o valor contratado, conforme detalhamento constante das tabelas 

1 e 2, abaixo; e 

13.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

13.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 
anos; 

13.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o 
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos. 

13.2.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 13.1 

deste Termo de Referência. 

13.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados;  

13.3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3, 13.2.4 e 13.2.5 poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

13.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

TABELA 1 

ITEM DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, 

lesão corporal ou consequências letais 
Por ocorrência 5 

2 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais 
Por dia e por 
ocorrência 

4 

3 
Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados 
Por dia e por 
ocorrência 

4 



 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 

 

Página 10 de 12 

 

ITEM DESCRIÇÃO AFERIÇÃO GRAU 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização Por serviço e por dia 2 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:           

6 Realizar indicação de preposto Por ocorrência 1 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do 

órgão fiscalizador 
Por ocorrência 3 

8 
Apresentar documentação comprobatória da execução exigida 

dentro dos prazos previstos 
Por documento e por 

dia  
3 

9 
Prestar socorro necessário, em caso de acidente, aos 

instrumentos, sem prejuízo da cobertura pelas custas de 
atendimento e tratamento 

Por ocorrência 5 

10 
Fornecer material, equipamentos, uniformes e EPIs necessários à 
execução contratual, na quantidade adequada para o número de 

participantes 
Por item e por pessoa 4 

11 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 
notificada pelo órgão fiscalizador 

Por item e por 
ocorrência 

3 

TABELA 2 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 1% sobre o valor total contratado 

2 2% sobre o valor total contratado 

3 3% sobre o valor total contratado  

4 4% sobre o valor total contratado  

5 5% sobre o valor total contratado  

13.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, inc. III e IV, da Lei 8.666/1993, as empresas ou 

profissionais que: 

13.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

13.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

13.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

13.6. Para aplicação de quaisquer penalidades será aberto processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa ao licitante ou adjudicatário, conforme procedimento previsto na Lei 8.666/1993 
e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

13.7. As multas devidas e os eventuais prejuízos causados à Administação serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor do Coren-SP, ou deduzidos da garantia, ou, ainda, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

13.8. O prazo para pagamento das multas será de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente do Coren-SP. 

13.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a 
União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil 
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13.10. Para aplicação das sanções, a autoridade competente levará em consideração a gravidade da conduta, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 
proporcionalidade. 

13.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

14.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.  

14.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital.  

14.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

14.3.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por período não inferior a três anos, 
mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado 
que comprove(m) a prestação de serviços de formação de brigadas de incêndio conforme requisitos da 
IT nº 17/2019 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (módulos teórico e 
prático), com realização de simulações de incêndio em campo de treinamento, contemplando a 
quantidade de, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos totais de alunos previstos; 

14.3.2. Documentação comprobatória de Cadastramento de Empresa Prestadora de Serviço de Brigada 
de Incêndio, junto ao Corpo de Bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme dispõem o 
art. 5º, IX da Lei Estadual Complementar Nº 1.257/2015; 

14.3.3. Documentação comprobatória da licença de operação junto a CETESB, para o campo de 
treinamento, conforme artigos 26 e 58 da Lei 997 de 31/05/76, aprovada pelo decreto nº 8.468 de 
08/09/76; 

14.3.4. Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVB), para o campo de treinamento, conforme 
exigência do Decreto Estadual nº 46076/01; 

14.3.5. Certificado de Conformidade, indicando que o campo de treinamento obedece aos requisitos da 
NBR 14277 - Instalações e equipamentos para treinamento e combate a incêndios. 

14.3.6. Declaração de que, no ato da contratação, disponibilizará instrures com a formação exigida na IT 
nº 17/2019 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

14.3.7. Declaração de que atendem ao disposto na Instrução Técnica nº 44/2011, também do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo.  

14.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

14.4.1. Valor Global: R$ 8.959,20 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos). 

14.4.2. Valor unitário: conforme tabela do tópico 1 “Objeto”.  

14.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

14.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

15.1. O custo estimado da contratação é de R$ 8.959,20 (oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte 
centavos). 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão pelo Elemento de Despesa nº 
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 – Palestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de Pessoal 
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São Paulo, 30/04/2020. 

Área Requisitante: Gerência de Gestão de Pessoas - 
GGP 

 

 

______________________________________ 

(carimbo e assinatura) 

Área Técnica: Assessoria de Projetos de Engenharia - 
APE 
 
 

______________________________________ 

(carimbo e assinatura) 

Área de apoio administrativo: Gerência de Compras e Contratos 

Setor de Cotação e Contratação 
(SCC/GCC) 

 
HENRIQUE PEREIRA SOARES 
COORDENADOR II  - GCC/SCC 

MATRÍCULA 975 
____________________ 

(carimbo e assinatura) 

Setor de Administração de Contratos 
(SAC/GCC) 

 
 

____________________ 
(carimbo e assinatura) 

 

Gerência de Compras e Contratos 
(GCC) 

 
 

____________________ 
(carimbo e assinatura) 

 

ELABORADO POR GCC/SCC: HPS em 28/02/2020 E 30/04/2020. 

 


