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FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO 

O objetio do presente é realizar treinamentos obrigatórios referente as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho e Emprego: NR 10, NR 13, NR 20, NR 33 e NR 35, por objetio de aperfeiçoar o conhecimento dos
profissionais nas árreas de ialdeira, aasos de rressãoo e Tubulaçãoo NNR 13);( Segurança em Rnstalações e Seriiços em
Eletricidade NNR 10);( Segurança e Saúde no Trabalho com Rnfamárieis e iombustieis NNR 20);( Segurança e Saúde
nos Trabalhos em Espaço ionfinados NNR 33) e Trabalho em Altura NNR 35). 
O público-alio destes treinamentos sãoo profissionais que atuam nos setores de Manutençãoo rredial, Tecnologia
da  Rnformaçãoo  e  Segurança  do  Trabalho.  O  treinamento  deie  ser  realizado  nas  instalações  da  empresa
contratante.

1. IMPORTANTE:

DÚVIDAS: Serár permitdo esclarecimento de dúiidas até 02 NDois) dias úteis anteriores à data fiiada para limite de
recebimento das propostas, somente atraiés dos seguintes contatos:

 E-mail: compras@aebes.org.br Nprioridade)
 Hospital Jayme Santos Neies: N27) 3331-7542 / 3331-7543
 Hospital Eiangélico de aila aelha e Maternidade Municipal de iariacica: N27) 2121-3778 /  2121-3786

2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO PARA AQUISIÇÃO: 
N    ) Menor rreço
N    ) Melhor Técnica     
N X ) Melhor rreço e Técnica
N    ) Outro – Descrever:

3. DADOS DA CONTRATANTE
Associaçãoo Eiangélica Beneficente Espírito Santense – AEBES, Mantenedora de uma unidade de saúde própria e
gestora de outras duas unidades de saúde, é responsáriel pela gestãoo de mais de 650 leitos e aproiimadamente
3.000 NTrês mil) funcionárrios diretos. As três unidades de saúde sãoo:

 Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN): Ai. raulo rereira Gomes, s/n, Morada de Laranjeiras
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Data da rublicaçãoo:   23 /07 /2018

Limite para o recebimento das propostas: às 23 h:59min do dia    03/08 /2018 

OBS.: O fechamento e negociaçãoo das propostas serár no primeiro dia subsequente ao limite de recebimento das 
propostas. As propostas deierãoo ser entregues somente no e-mail abaiio.
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– Serra – ES. iEr: 29.166-828;( iNrJ 28.127.926/0002-42
 Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV) : Rua aênus s/n – Bairro Alecrim – aila aelha – ES – iEr: 29.118-

060;( iNrJ 28.127.926/0001-61
 Maternidade Municipal de Cariacica (MMC): Rua Antônio Leandro da Silia, 145, Alto Laje, iariacica/ES - 

iEr 29.151-035;( 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SERVIÇO

4.1 Seriiço

Realizar o treinamento de forma a atender ao preconizado nas Normas Regulamentadoras n° 10, 13, 20, 33 e 35 e
suas atualizações, inclusiie quanto ao conteúdo, e a capacitar os empregados enioliidos, conforme sinalizado
abaiio, emitndo certficado. 
Os treinamentos deiem abordar, no mínimo e entre outros, os seguintes assuntos: 

Norma Regulamentadora n° 10 

Os trabalhadores autorizados a interiir em instalações elétricas deiem possuir treinamento específico sobre os
riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de preiençãoo de acidentes em instala -
ções elétricas, de acordo com o estabelecido no Aneio RRR da NR 10.

1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 

R - rara os trabalhadores autorizados: carga horárria mínima - 40h:  

rrogramaçãoo Mínima: 
1. introduçãoo à segurança com eletricidade.

2. riscos em instalações e seriiços com eletricidade:
a) o choque elétrico, mecanismos e efeitos;(
b) arcos elétricos;( queimaduras e quedas;(
c) campos eletromagnétcos.

3. Técnicas de Anárlise de Risco.

4. Medidas de iontrole do Risco Elétrico:
a) desenergizaçãoo;(
b) aterramento funcional NTN / TT / RT);( de proteçãoo;( temporárrio;(
c) equipotencializaçãoo;(
d) seccionamento automártco da alimentaçãoo;(
e) dispositios a corrente de fuga;(
f) eitra baiia tensãoo;(
g) barreiras e iniólucros;(
h) bloqueios e impedimentos;(
i) obstárculos e anteparos;(
j) isolamento das partes iiias;(
k) isolaçãoo dupla ou reforçada;(
l) colocaçãoo fora de alcance;(
m) separaçãoo elétrica.
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5. Normas Técnicas Brasileiras – NBR da ABNT: NBR-5410, NBR 14039 e outras;(
6. Regulamentações do MTE:
a) NRs;(
b) NR-10 NSegurança em Rnstalações e Seriiços com Eletricidade);(
c) qualificaçãoo;( habilitaçãoo;( capacitaçãoo e autorizaçãoo.

7. Equipamentos de proteçãoo coletia.

8. Equipamentos de proteçãoo indiiidual.

9. Rotnas de trabalho – rrocedimentos.
a) instalações desenergizadas;(
b) liberaçãoo para seriiços;(
c) sinalizaçãoo;(
d) inspeções de árreas, seriiços, ferramental e equipamento.

10. Documentaçãoo de instalações elétricas.

11. Riscos adicionais:
a) altura;(
b) ambientes confinados;(
c) árreas classificadas;(
d) umidade;(
e) condições atmosféricas.

12. rroteçãoo e combate a incêndios:
a) noções bársicas;(
b) medidas preientias;(
c) métodos de eitnçãoo;(
d) prártca;(

13. Acidentes de origem elétrica:
a) causas diretas e indiretas;(
b) discussãoo de casos.

14. rrimeiros socorros:
a) noções sobre lesões;(
b) priorizaçãoo do atendimento;(
c) aplicaçãoo de respiraçãoo artficial;(
d) massagem cardíaca;(
e) técnicas para remoçãoo e transporte de acidentados;(
f) prártcas.

15. Responsabilidades.

2. CURSO COMPLEMENTAR – SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) E EM SUAS PROXIMIDADES

É pré-requisito para frequentar este curso complementar, ter partcipado, com aproieitamento satsfatório, do
curso bársico definido anteriormente: carga horárria mínima – 40h: 
N*) Estes tópicos deierãoo ser desenioliidos e dirigidos especificamente para as condições de trabalho característ -
cas de cada ramo, padrãoo de operaçãoo, de níiel de tensãoo e de outras peculiaridades específicas ao tpo ou condi -
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çãoo especial de atiidade, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador.

R - rrogramaçãoo Mínima:

1. Organizaçãoo do Sistema Elétrico de rotência – SEr.

2. Organizaçãoo do trabalho:
a) programaçãoo e planejamento dos seriiços;(
b) trabalho em equipe;(
c) prontuárrio e cadastro das instalações;(
d) métodos de trabalho;( e
e) comunicaçãoo.

3. Aspectos comportamentais.

4. iondições impeditias para seriiços.

5. Riscos tpicos no SEr e sua preiençãoo N*):
a) proiimidade e contatos com partes energizadas;(
b) induçãoo;(
c) descargas atmosféricas;(
d) estártca;(
e) campos elétricos e magnétcos;(
f) comunicaçãoo e identficaçãoo;( e
g) trabalhos em altura, márquinas e equipamentos especiais.

6. Técnicas de anárlise de Risco no S E r. N*)

7. rrocedimentos de trabalho – anárlise e discussãoo. N*)

8. Técnicas de trabalho sob tensãoo: N*)
a) em linha iiia;(
b) ao potencial;(
c) em árreas internas;(
d) trabalho a distância;(
e) trabalhos noturnos;( e
f) ambientes subterrâneos.

9. Equipamentos e ferramentas de trabalho Nescolha, uso, conseriaçãoo, ierificaçãoo, ensaios) N*).

10. Sistemas de proteçãoo coletia N*).

11. Equipamentos de proteçãoo indiiidual N*).

12. rosturas e iestuárrios de trabalho N*).

13. Segurança com ieículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentosN*).

14. Sinalizaçãoo e isolamento de árreas de trabalhoN*).

15. Liberaçãoo de instalaçãoo para seriiço e para operaçãoo e uso N*).
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16. Treinamento em técnicas de remoçãoo, atendimento, transporte de acidentados N*).
17. Acidentes tpicos N*) – Anárlise, discussãoo, medidas de proteçãoo.

18. Responsabilidades N*).

Norma Regulamentadora n° 13 

Currículo Mínimo para Treinamento de Segurança na Operação de Unidades de Processo (Vasos de Pressão).

1. Noções de grandezas fsicas e unidades. iarga horárria: 4 Nquatro) horas
1.1 rressãoo
1.1.1 rressãoo atmosférica
1.1.2 rressãoo interna de um iaso
1.1.3 rressãoo manométrica, pressãoo relatia e pressãoo absoluta
1.1.4 Unidades de pressãoo
1.2 ialor e temperatura
1.2.1 Noções gerais: o que é calor, o que é temperatura
1.2.2 Modos de transferência de calor
1.2.3 ialor específico e calor sensíiel
1.2.4 Transferência de calor a temperatura constante
1.2.5 aapor saturado e iapor superaquecido

2. Equipamentos de processo. iarga horárria estabelecida de acordo com a compleiidade da unidade,
mantendo um mínimo de 4 Nquatro) horas por item, onde aplicáriel
2.1 Trocadores de calor
2.2 Tubulaçãoo, iárliulas e acessórios
2.3 Bombas
2.4 Turbinas e ejetores
2.5 iompressores
2.6 Torres, iasos, tanques e reatores
2.7 Fornos
2.8 ialdeiras

3. Eletricidade. iarga horárria: 4 Nquatro) horas

4. Rnstrumentaçãoo. iarga horárria: 8 Noito) horas

5. Operaçãoo da unidade. iarga horárria: estabelecida de acordo com a compleiidade da unidade
5.1 Descriçãoo do processo
5.2 rartda e parada
5.3 rrocedimentos de emergência
5.4 Descarte de produtos químicos e preseriaçãoo do meio ambiente
5.5 Aialiaçãoo e controle de riscos inerentes ao processo
5.6 rreiençãoo contra deterioraçãoo, eiplosãoo e outros riscos

6. rrimeiros socorros. iarga horárria: 8 Noito) horas

7. Legislaçãoo e normalizaçãoo. iarga horárria: 4 Nquatro) horas
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Norma Regulamentadora n° 20 

Curso Básico
iarga horárria: 8 horas 

R) ionteúdo programártco teórico: 
1. Rnfamárieis: característcas, propriedades, perigos e riscos;( 
2. iontroles coletio e indiiidual para trabalhos com infamárieis;( 
3. Fontes de igniçãoo e seu controle;( 
4. rroteçãoo contra incêndio com infamárieis;( 
5. rrocedimentos bársicos em situações de emergência com infamárieis;( 

RR) ionteúdo programártco prártco: 
ionhecimentos e utlizaçãoo dos sistemas de segurança contra incêndio com infamárieis.

A rarte rrártca da capacitaçãoo deie ser ioltada para os trabalhadores, adequada às característcas específicas das
instalações nas quais laboram, e abordar, no mínimo, os seguintes tópicos: 
R) Treinamento para uso dos eitntores de incêndio para princípios de incêndio;( 

RR) rrocedimentos para o uso do sistema de alarme de incêndio;( 

RRR) rrocedimentos para abandono de árrea em caso de emergência;( 

Ra) rrocedimentos para informar a ocorrência de emergência ao setor responsáriel, incluindo informaçãoo de pes -
soas que demandem primeiros socorros. 

Hár necessidade de capacitar os empregados nos itens relatios à NR 20 que se aplicam nas operações de transfe-
rência de infamárieis, enchimento de recipientes ou de tanques, abordando:

1) os procedimentos a serem adotados para eliminar ou minimizar a emissãoo de iapores e gases infamárieis
e controlar a geraçãoo, acúmulo e descarga de eletricidade estártca;(

2) os procedimentos e planos de preiençãoo de acidentes com infamárieis e/ou líquidos combustieis;(
3) as formas de constataçãoo de eiidências de riscos graies e iminentes para sua segurança e saúde ou de outras

pessoas;(
4) as identficações e sinalizações obrigatórias para os tanques, iasos e tubulações que armazenem/transportam

infamárieis e líquidos combustieis conforme a Norma Regulamentadora n.º 26.

Norma Regulamentadora n° 33 

Capacitação Inicial (Trabalhadores autorizados e Vigias) 

ionteúdo programártco: 16 horas
a) definições;( 
b) reconhecimento, aialiaçãoo e controle de riscos;( 
c) funcionamento de equipamentos utlizados;( 
d) procedimentos e utlizaçãoo da rermissãoo de Entrada e Trabalho;( e 
e) noções de resgate e primeiros socorros. 

Capacitação Inicial (Supervisores de Entrada) 
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ionteúdo programártco: 40 horas
a) definições;( 
b) reconhecimento, aialiaçãoo e controle de riscos;( 
c) funcionamento de equipamentos utlizados;( 
d) procedimentos e utlizaçãoo da rermissãoo de Entrada e Trabalho;( e 
e) noções de resgate e primeiros socorros.
f) identficaçãoo dos espaços confinados;( 
g) critérios de indicaçãoo e uso de equipamentos para controle de riscos;( 
h) conhecimentos sobre prártcas seguras em espaços confinados;( 
i) legislaçãoo de segurança e saúde no trabalho;( 
j) programa de proteçãoo respiratória;(  
k) árrea classificada;( e 
l) operações de saliamento. 

Capacitação Periódica (Trabalhadores autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada) 

ionteúdo programártco Nidêntco ao preiisto na capacitaçãoo inicial): 08 horas

O conteúdo programártco deie ser direcionado considerando a atiidade econômica e os riscos dos espaços confi-
nados onde os partcipantes desenioliem ou deseniolierãoo as suas atiidades de forma a desempenharem suas
atribuições de forma satsfatória, ao término do curso.

Norma Regulamentadora n° 35 

Capacitação Inicial 

ionteúdo programártco: 08 horas
a) normas e regulamentos aplicárieis ao trabalho em altura;(
b) anárlise de Risco e condições impeditias;(
c) riscos potenciais inerentes ao trabalho em altura e medidas de preiençãoo e controle;(
d) sistemas, equipamentos e procedimentos de proteçãoo coletia;(
e) equipamentos de rroteçãoo Rndiiidual para trabalho em altura: seleçãoo, inspeçãoo, conseriaçãoo e limitaçãoo de
uso;(
f) acidentes tpicos em trabalhos em altura;(
g) condutas em situações de emergência, incluindo noções de técnicas de resgate e de primeiros socorros.

5. QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

5.1. Documentação obrigatória para habilitação: 
A empresa deie estar deiidamente habilitada, consoante a legislaçãoo regulamentar, para a prestaçãoo do seriiço
para o qual poderár ser contratada. Deiendo fornecer sempre que solicitado, as certdões de:

 iertdãoo Negatia de débito Estadual;(
 iertdãoo negatia de débito emitda pela Secretaria de Fazenda do município no qual a empresa estier 

sediada;(
 iertdãoo Negatia de Débitos relatios aos tributos federais e díiida atia da Uniãoo;(
 iertdãoo Negatia de débitos Trabalhistas emitda pelo site do Ministério do Trabalho e Emprego;(
 iertdãoo de Regularidade do FGTS. 
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 Aliarár de funcionamento e demais aliarárs obrigatórios em relaçãoo ao ramo de atiidade desenioliida. 
NEiemplos: Aliarár de iigilância sanitárria e corpo de bombeiro);(

 iertdãoo de regularidade técnica NiRT), se houier imposiçãoo legal para o ramo de atiidade;(
 Anotaçãoo de responsabilidade técnica NART), se houier imposiçãoo legal para o ramo de atiidade;(
 iontrato social e alterações;(
 Apresentaçãoo da iarta de Referência emitda por duas empresas atestando a capacidade técnica nos ca-

sos em que se aplicar;(
 iarta de Eiclusiiidade se for o caso.

5.2. Documentação Específca exigida do serviço/produto:

 A empresa deie estar deiidamente habilitada e registrada junto ao iREA e RNMETRO para a prestaçãoo do
seriiço;(

 Importante: iaso o seriiço a ser prestado tenha necessidade de alocar pessoaNs) na iONTRATANTE, serár 
solicitado a apresentaçãoo da documentaçãoo eiigida pelo SESMT NSeriiço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho) descrita no Aneio RR - Solicitaçãoo de documentos a terceiros, após 
anárlise do Aneio R - Ficha de Registro do rrestador de Seriiços referente ao Manual de terceiros, o qual é 
parte integrante do presente documento. O Aneio RR serár eniiado pelo SESMT caso necessárrio.

 Importante: Nas contratações que eniolierem a prestaçãoo de seriiços, serãoo retdos na fonte os tributos 
federais. 

5.3 Da proposta
 As propostas deierãoo ser encaminhadas em separado para unidades HEaa e HEJSN, considerando que as 

mesmas possuem iigência distntas conforme item 8 deste manual;(

 As  propostas  deierãoo  iir  datadas  e  assinadas  e  em  papel  tmbrado  da  empresa  contendo todas  as
informações solicitadas;(

 As propostas deierãoo conter a relaçãoo detalhada dos seriiços, conforme preiisto no item 4.1;(
 Deie ser apresentado ialor de cada curso por turma;(
 A empresa deierár encaminhar, junto com a proposta, o modelo do contrato.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E FORMA DE REMUNERAÇÃO

 Responsabilidade técnica e a eiecuçãoo de todas as etapas de trabalho propostas, bem como a manuten-
çãoo do sigilo absoluto de informações estratégicas a que tier acesso durante e após a conclusãoo dos ser-
iiços.

 O desenioliimento do trabalho deie ser em parceria com o cliente, buscando sempre a construçãoo do
modelo mais adequado ao mesmo.

 iumprir os prazos e cronogramas estabelecidos, ajustando-os quando houier necessidade;(
 Ter profissional legalmente habilitado para ministrar os treinamentos;( 
 Importante:  Nãoo é permitda a contratada a subcontrataçãoo total ou parcial do objeto deste contrato,

bem como sua cessãoo ou transferência, total ou parcial.
 Importante: É eipressamente iedado a qualquer das partes desconto ou cobrança de duplicata atraiés de

rede bancárria ou de terceiros, bem como a cessãoo de crédito dos ialores objetos deste contrato ou sua
daçãoo em garanta.
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7. FORMA DE REMUNERAÇÃO

 Importante: Os pagamentos serãoo condicionados à apresentaçãoo mensal da Nota Fiscal dos seriiços eie -
cutados/produtos entregues, acrescida das certdões negatias Nionforme item 5.1), que comproiem a re-
gularidade fiscal da iONTRATADA, sendo pago em até 15 (quinze) dias após a data de emissão da nota
fscal.

8. A VIGÊNCIA DO CONTRATO

 12(doze) meses. (Caso seja contrato de adesão deve ser enviado o contrato juntamente com o orçamento)

FICHA DE REGISTRO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

CEP: Cidade: UF:

Tel.: E-mail:

Representante(s) legal(s) do Contrato Social:

Tel: 

Tempo previsto para realização do trabalho:                       Previsão de Início do Trabalho:

Nº Total de funcionários:                                                      Quantos atuarão na AEBES:

Nº de Sócios:                                                                        Quantos atuarão na AEBES:
1. Descrição sumária das atividades:
_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2. Setores de atuação:

__________________________________________________________________________________________

3. Listar  os  materiais  a  serem utilizados  (máquinas,  equipamentos,  dosímetros,  ferramentas  e  outros)  e  produtos

químicos:

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4. Definir os momentos de ruídos, odor intenso, necessidade de Paralisação ou outro fator que podem intervir na rotina

diária dos empregados da AEBES:

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Informar quais os equipamentos de proteção individual - EPI’s serão utilizados, com respectivo Nº do Certificado de 

Aprovação – CA do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE 
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_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6.  Indicar um empregado para compor a CIPA, conforme NR 05 - Contratantes e Contratadas, participando das reuniões
mensais (no caso de tempo de serviço superior a seis meses).

__________________________________________________________________________________

7. Observações:

__________________________________________________________________________________________

Data: ____/____/_______            Assinatura do Prestador de Serviço_________________________
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