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Campinas, 17 de maio de 2021. 

 

Especificação Técnica  
 

Fornecimento de Postos 24horas de bombeiro 
civil 
 

1. OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO 24 HORAS DE 2(dois) 
POSTOS DE BOMBEIRO CIVIL. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

Atendimento às demandas de inspeções rotineiras e atendimentos emergenciais 
previstos no Plano de Atendimento Emergencial da Instituição. 

 
 
 

3. FORNECIMENTOS  

 
 

Da função: 
 

2 (dois) postos de Bombeiro Civil devidamente habilitado para função, 24 horas 
365 dias/ano. 
 

Principais atividades: 
 

a. Conhecer plano de Atendimento Emergencial do CNPEM 
b. Auxiliar na especificação técnica de equipamentos para aquisição ou 

reposição junto a Brigada ou ao SESMT; 
c. Auxiliar no atendimento de emergência e ou combate a incêndio; 
d. Auxiliar no treinamento de emergência e ou combate a incêndio; 
e. Inspecionar rota de fuga, sinalização e saídas de emergência das 

edificações; 
f. Intervir se constatado o descumprimento de Normas de Segurança 

Interna, ou potencial risco de acidente - Bombeiro diurno e noturno; 
g. Afugentar ou capturar animais ou insetos que representam riscos nas 

edificações; 
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h. Inspecionar funcionamento de equipamentos de proteção, atendimento 
de emergência e combate a incêndio, (DEA - EPR – LGE); 

i. Sinalizar e ou isolar locais que passaram a oferecer risco de acidentes; 
j. Participar de reunião com a Liderança da Brigada de Emergência; 
k. Realizar orientação profissional por solicitação ou necessidade; 
l. Auxiliar na avaliação e preparação das operações de segurança, controle 

e redução de novos riscos, como em (Serviços a quente, em espaço 
confinado, trabalho em altura); 

m. Auxiliar em pouso e decolagem de helicóptero; 
n. Realizar teste das bombas de incêndio; 
o. Realizar inspeção nas VPAs e casa de bombas; 
p. Realizar Inspeções dos Lava-olhos; 
q. Realizar a retirada e ou reposição de extintores conforme demanda; 
r. Realizar Inspeção nos equipamentos de prevenção e combate a incêndio. 
s. Realizar teste na iluminação de emergência das edificações com apoio do 

eletricista; 
t. Realizar inspeção nas escadas dos prédios e ou observado mal uso ou, 

condições de conservação, tornando inadequada para a atividade 
realizada; 

u. Notificar e Intervir no uso inadequado e ou se observado, mas condições 
de uso em extensões elétricas; 

v. Realizar registro de presença com o coletor de dados INELTEC durante as 
inspeções realizadas nas edificações; 

w. Realizar ações específicas em apoio de eventos;  
x. Emitir relatórios periódicos sobre o status de funcionamento dos 

equipamentos de segurança do campus; 
y. Interagir com a Brigada de Emergência do Centro e participar dos 

simulados e treinamentos junto desta; 
z. Realizar atendimentos emergenciais conforme protocolos descritos no 

Plano de Atendimento Emergencial do CNPEM; 
aa. Desempenhar demais funções conforme demandas a serem repassadas 

formalmente pelo líder do SESMT-CNPEM. 
bb. Registrar Suas Atividades Diárias conforme ABNT NBR 14023:1997   e 

relatar formalmente as irregularidades encontradas com propostas e 
medidas corretivas adequadas e posterior medida de execução a serem 
aprovadas pelo CNPEM formalmente. 
 

 

 
4. CONSIDERAR NA PROPOSTA. 

 
a. Fornecimento de mão de obra de 2 (Dois) postos de Bombeiro Civil, 24 

horas 365 dias/ano. 
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b. Considerar uma hora de intervalo intrajornada/turno intercalada entre 
os postos. 

c. Considerar pagamento do art.71/CLT no caso de supressão parcial do 
intervalo intrajornada/turno; 

d. Fornecimento de todos os certificados de treinamento para desempenho 
da função ou atualização dos funcionários quando solicitados pelo 
CNPEM. 

e. Todos os encargos trabalhistas conforme legislação existentes e demais 
itens constantes na convenção do sindicato dos profissionais. 

f. Fornecimento de EPI’s para execução das atividades. 
g. Fornecimento de uniforme completo. 
h. Fornecimento de alimentação e demais benefícios da convenção 

trabalhista. 
i. Imediata substituição em caso de falta/impossibilidade de 

comparecimento do funcionário para cobrir o posto contratado. 
j. Informar valores para contratação de 1 diária ou valor do homem/hora 

do profissional para cobrir eventos em casos específicos a serem 
solicitadas formalmente pelo contratante. 
 
 

 
Campinas, 17 de maio de 2021. 

 

  
_____________________________________________________  
Renan Cardoso Nogueira 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT 
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) 


