
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, N° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 
Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 05/2023. 

Prefeitura Municipal de Santa Branca, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação e Diretoria 

Municipal de Esporte e Lazer no uso das suas atribuições legais, FAZ SABER a todos interessados que está aberta 

a inscrição para o CREDENCIAMENTO de interessados para prestação de serviços de GUARDA-VIDAS/ 

BOMBEIRO GUARDA-VIDAS, em conjunto com os servidores da Secretaria de Educação do Município, nas 

atividades realizadas nas piscinas públicas do Município. 

1. OBJETO  

1.1. Credenciamento de interessados para atuarem como GUARDAVIDAS/BOMBEIRO GUARDA-VIDAS nos 

projetos educacionais de natação ou atividades aquáticas oferecidas nas piscinas públicas do 

Município de Santa Branca. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Buscar serviços para Municipalidade de Santa Branca/SP como GUARDA VIDAS/BOMBEIRO GUARDA-

VIDAS, dentro da grade de programação desenvolvidas no âmbito esportivo educacional das oficinas 

de natação, hidroginásticas ou outras atividades aquáticas realizadas nas piscinas públicas do referido 

Município. 

 

3. RECURSOS FINANCEIROS E REMUNERAÇÃO 

3.1. As despesas deste Credenciamento serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias 

constantes do exercício de 2023:  

Ficha 75 - Outros Serviços de Pessoa Física 

Fonte 01 

Secretaria de Educação 

02.04.07.12.122.0020.2551.01.3.3.90.36.99.220.0000 – ficha 75 – pré empenho nº 231/2023 – 

Secretaria da Educação.  

 

Ficha 76 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica 

Fonte 01 

Secretaria de Educação 

02.04.07.12.122.0020.2551.01.3.3.90.36.99.220.0000 – ficha 76 – pré empenho nº 232/2023 – 

Secretaria da Educação.  

 

Ficha 153 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física 

Fonte 01 

 

Ficha 154 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física 

Fonte 01 

 

3.2. O valor da remuneração será de R$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos) por hora de atividade, 

sendo o valor total previsto para a contratação de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).  

3.3. O valor é bruto, sujeito aos impostos previstos em lei, não sendo devido nenhum outro valor, seja a 

que título for.  
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3.4. Os pagamentos serão efetuados conforme as horas atividade realizadas por meio de Ordem 

Bancária, com faturamento mensal no primeiro dia útil de cada mês. 

 

4. DAS ETAPAS PARA HABILITAÇÃO  

4.1. O presente edital conta com três etapas para habilitação e classificação do candidato: 

4.1.1. Primeira etapa: Das inscrições - entrega da documentação exigida no item 5 – 

eliminatória;  

4.1.2. Segunda etapa: realização da Anamnese conforme consta no item 6;  

4.1.3. Terceira etapa: realização do teste de aptidão física, conforme consta no item 7 - 

classificatória.  

4.2. As segundas e terceiras etapas serão realizadas pela Secretaria de Educação e pela Diretoria 

de Esporte e Lazer. 

 

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1.  As inscrições serão realizadas no período de 06 a 14 de março de 2023, das 08h00 às 17h00, 

de 2ª à 6ª feira, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Independência, nº 300 

– Centro Santa Branca/ SP.  

5.2. Para inscrição, o candidato deverá protocolar os documentos solicitados no item 5.3, em 

ENVELOPE LACRADO e IDENTIFICADO, na Secretaria Municipal de Educação, devendo 

apresentar uma via da ficha de inscrição para recebimento a título de protocolo.  

5.3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar CÓPIA SIMPLES dos seguintes 

documentos:  

5.3.1. Formulários de “Ficha de Inscrição” conforme Anexo I;  

5.3.2. Declaração do Anexo II;  

5.3.3. RG;  

5.3.4. CPF;  

5.3.5. Comprovante de residência (conta de água, luz, gás ou telefone); 

5.3.6. Comprovante de formação no Ensino Médio;  

5.3.7. Prova de regularidade fiscal dos seguintes órgãos:  

5.3.7.1. Fazenda Federal - https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-

deregularidade-fiscal;  

5.3.7.2. Procuradoria Geral do Estado de São Paulo  

5.3.7.3.  Do Município de domicílio do interessado (mobiliário) (não será aceito a 

declaração/certidão da Secretaria de Finanças do Município de que não possui 

inscrição);  

5.3.8. Prova de inscrição no PIS/PASEP/INSS;  

5.3.9. Prova de regularidade perante a Seguridade Social;  

5.3.10. Declaração de Antecedentes Criminais emitida pelo Estado de São Paulo;  

5.3.11. Certificado de habilitação do curso de Salva-vidas ou Guarda-vidas/ Bombeiro 

guarda-vidas;  

https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-deregularidade-fiscal
https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-deregularidade-fiscal
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5.3.12. Currículo comprovando no mínimo 6 (meses) de experiência na área pretendida 

(guarda-vidas/ Bombeiro guarda-vidas). Caso o candidato tenha cursos de 

aperfeiçoamento ou formação de nível superior, deverá apresentar a cópia da 

declaração e/ou certificado de conclusão para que sejam analisados e pontuação nos 

termos do item 14 deste edital.  

5.3.13. Carteira de vacinação com a comprovação da vacina COVID-19;  

5.3.14. Atestado médico do cardiologista, emitido dentro dos últimos 6 (seis) meses, 

comprovando aptidão para o exercício das atividades de guarda-vidas/ bombeiro 

guarda-vidas.  

5.3.15. carteira de habilitação de salva-vidas ou guarda-vidas/ bombeiro guarda-vidas válida. 

5.4. Não poderão se inscrever servidores que se enquadrem na vedação de acúmulo de cargos, 

conforme previsto no art. 37, inciso XVI da Constituição Federal; os pertencentes aos 

quadros de servidores do Município de Santa Branca, bem como as pessoas ligadas a 

qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, 

ou por adoção, subsistindo a proibição até 06 (seis) meses após findas as respectivas 

funções, conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município de Santa Branca. 

5.5. Não serão aceitas propostas enviadas por e-mail, pelo Correio ou qualquer outro meio que 

não o previsto neste Edital.  

5.6. Quando na análise da documentação, a Comissão de Seleção verificar alguma 

desconformidade com os requisitos do Edital, entrará em contato, via telefone ou por e-mail, 

para que o interessado proceda o saneamento das falhas apontadas, no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis, após a realização do contato.  

5.7. Após a análise e deliberação da Comissão de Seleção, será publicada no Diário Oficial do 

Município a lista dos habilitados. 

5.8. Serão considerados habilitados para as próximo 

5.9. as etapas os candidatos que apresentarem todos os documentos conforme o disposto neste 

edital. 

 

6. DA REALIZAÇÃO DA ANAMNESE 

6.1. Após análise da documentação e publicação da lista dos habilitados no Diário Oficial do 

Município, os candidatos habilitados deverão comparecer, Centro de Lazer, entre os dias 16  

a 17 de março de 2023, com 30 minutos de antecedência do agendamento do TAF, para o 

preenchimento da ficha de anamnese, portando RG ou outro documento oficial com foto.  

6.2.  A anamnese será preenchida pelo próprio candidato com o auxílio do profissional da 

Secretaria de Educação.  

6.3. Após o preenchimento da anamnese os candidatos deverão entregar a folha devidamente 

preenchida e assinada para o profissional da Secretaria de Educação.  

6.4. O profissional da Secretaria de Educação irá conferir se todos os campos foram preenchidos 

e rubricar o documento entregue pelo candidato.  

6.5. Após a conferência do documento pelo profissional da Secretaria de Educação, o candidato 

seguirá para a realização do teste de aptidão física. 
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7. DA REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) 

7.1. O teste de aptidão física será aplicado pelos profissionais do Centro de Lazer, localizado na 

Rua brigadeiro Aguiar, Centro, Santa Branca/SP. 

7.2. Somente participarão do teste de aptidão física os candidatos previamente agendados pela 

Secretaria de Educação. 

7.3. O teste será aplicado entre os dias 20 a 22 de  março de 2023, das 07h30 às 16h. 

7.4. O teste de aptidão física terá duração de 30 minutos. 

7.5. O candidato deverá comparecer para a realização do teste de aptidão física, 30 minutos 

antes do horário agendado para preenchimento da Anamnese  

7.6. Não haverá tolerância do horário agendado. 

7.7. Ao ser chamado para a realização do teste de aptidão física, deverá apresentar um 

documento original com foto (RG ou outro documento oficial com foto) e a ficha de 

agendamento ao representante da Secretaria Municipal de Educação que fará o 

acompanhamento dos testes. 

7.8. O não comparecimento no dia e horário agendado para a realização do teste de aptidão 

física acarretará na não pontuação do candidato. 

7.9. Todos os testes terão apenas uma tentativa, sendo que qualquer movimento realizado fora 

dos padrões descritos não será computado para pontuação. 

7.10. Após a realização do teste de aptidão física, o candidato assinará junto com o 

profissional da Secretaria Municipal de Educação resultado do seu teste. 

 

8. DAS ATIVIDADES E DOS CRITÉRIOS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

8.1. CINQUENTA METROS LIVRES 

8.1.1. Ao som do apito o candidato deve mergulhar da borda da piscina e nadar 50 metros 

(ida e volta) o mais rápido possível, podendo ser qualquer estilo, desde que não haja 

alteração do nado durante o teste, e deverá tocar as mãos ou pés na parede da borda 

oposta ao salto e na borda final encostar as mãos.  

8.1.2. O candidato não poderá parar na borda no momento da virada e não poderá também 

apoiar-se nas paredes laterais, raias ou fundo da piscina.  

 

Masculino Feminino 

Tempo em 
segundos 

Pontuação 
Tempo em 
segundos 

Pontuação 

Parou ou Apoiou 0 Parou ou Apoiou 0 

Acima de 56 1 Acima de 64 1 

De 52 a 56 2 De 60 a 64 2 

De 47 a 51 3 De 55 a 59 3 

De 42 a 46 4 De 49 a 54 4 

Abaixo de 42 5 Abaixo de 49 5 
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8.2. APNEIA ESTÁTICA  

8.2.1. O candidato deve imergir completamente o corpo, ficando somente com as mãos para 

fora apoiadas na borda da piscina durante o máximo de tempo que conseguir. Será 

disparado o cronômetro após a imersão total da cabeça na água e parado após emersão 

da mesma.  

8.2.2. O tempo será pontuado se acordo com a seguinte tabela: 

Masculino Feminino 

Tempo em 
segundos 

Pontuação 
Tempo em 
segundos 

Pontuação 

0 0 0 0 

De 1 a 40 1 1 a 35 1 

De 41 a 50 2 De 36 a 45 2 

De 51 a 60 3 De 46 a 55 3 

De 61 a 70 4 De 56 a 65 4 

Acima de 70 5 Acima de 65 5 

8.3. APNEIA DINÂMICA  

8.3.1.  O candidato deverá percorrer a maior distância possível (no máximo 25 metros) em 

nado de qualquer estilo, totalmente submerso, com saída dentro da água, podendo 

tomar impulso na parede. 

Masculino e Feminino 

Distância em Metros Pontuação 

0 0 

De 5 a 9 1 

De 10 a 14  2 

De 15 a 19 3 

De 20 a 24 4 

25 5 

8.4. TÉCNICAS DE JUDÔ AQUÁTICO COM REBOQUE 

8.4.1. O candidato deverá saltar da borda da piscina e nadar até a “vítima”, realizar uma 

técnica de judô aquático indicada e rebocar a “vítima” até a borda. Serão analisadas as 

capacidades do candidato em realizar as tarefas com as técnicas corretas.  

8.4.2. O teste deverá ser executado três vezes, com as técnicas de judô aquático descritas no 

quadro.  

8.4.3. A não execução ou execução incorreta das técnicas não acarretará pontuação, ou seja, 

o candidato obterá zero neste teste: 
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Masculino e Feminino 

Técnica Pontuação 

1ª Técnica de judô aquático: Aproximação e giro pelas pernas finalizando 
com reboque de peito cruzado 

2 

2ª Técnicas de judô aquático: Desvencilhamento com a vítima que agarrou 
um braço finalizando com reboque 

2 

3ª Técnica de judô aquático + reboque: Separação de duas vítimas agarradas, 
com salvamento das duas e finalizando com reboque peito cruzado 

2 

8.5. FLUTUAÇÃO VERTICAL  

8.5.1. O candidato deverá manter o corpo em flutuação na vertical (caracterizada por não 

haver afloramento de barriga, nádegas, cintura, pernas e pés) não podendo realizar 

grandes deslocamentos e nem se apoiar em qualquer auxílio (borda, chão ou raia). 

 

Masculino e Feminino 

Distância em Metros 
Pontuação 

0 
0 

1 
1 

2 
 2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

8.6. FLEXÃO DE BRAÇO  

8.6.1. O candidato deverá iniciar em quatro apoios (as duas mãos e os dois pés apoiados no 

chão para os homens e os dois joelhos e as duas mãos para as mulheres), corpo em 

extensão e cotovelos estendidos. Deverá realizar a flexão dos cotovelos até que forme 

um ângulo de 90 graus, não sendo permitido, em nenhum momento, apoiar o abdômen 

no chão movendo o quadril, e em seguida voltar à posição inicial, realizando a extensão 

dos cotovelos. Serão contadas as repetições realizadas de forma correta durante um 

minuto.  

8.6.2. Caso o candidato pare de fazer por qualquer motivo o teste será interrompido nesse 

momento: 

Masculino Feminino 
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Tempo em 

segundos 
Pontuação 

Tempo em 

segundos 
Pontuação 

0 0 0 0 

De 1 a 13 1 De 1 a 11 1 

De 14 a 18 2 De 12 a 17 2 

De 19 a 25 3 De 18 a 23 3 

De 26 a 32 4 De 24 a 30 4 

Acima de 32 5 Acima de 31 5 

8.7. ABDOMINAL  

8.7.1. O candidato deverá iniciar em decúbito dorsal, pernas flexionadas, joelhos formando 

um ângulo de 90°, planta dos pés no solo, pés fixados pelo avaliador e mãos na nuca. 

Deverá realizar a flexão da coluna até encostar os cotovelos nos joelhos, voltando à 

posição inicial até que as costas toquem o solo.  

8.7.2. Serão contadas as repetições realizadas de forma correta durante um minuto: 

Masculino Feminino 

Tempo em 
segundos 

Pontuação 
Tempo em 
segundos 

Pontuação 

0 0 0 0 

De 1 a 17 1 De 1 a 13 1 

De 18 a 22 2 De 14 a 17 2 

De 23 a 26 3 De 18 a 22 3 

De 27 a 32 4 De 23 a 26 4 

Acima de 32 5 Acima de 26 5 

8.8. Ao final do TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) será somada a pontuação do candidato em todos 

os testes, o que gerará uma pontuação final com fins classificatórios.  

8.8.1. Para fim de desempate serão considerados os seguintes critérios na seguinte ordem: a) 

a maior quantidade de técnicas de judô aquático e reboques realizados de forma 

correta; b) o menor tempo nos cinquenta metros livre; c) a maior idade. 

8.8.2. A Secretaria de Esporte enviará à Secretaria Municipal de Educação a classificação final 

de todos os candidatos habilitados que realizaram o TAF, com o respectivo nome e 

pontuação final. 

 

9. DAS EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO  

9.1. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos;  

9.2. Ter no mínimo Ensino Médio Completo;  

9.3. Ser experiente na área de atividades em piscinas, devidamente comprovadas no currículo, 

sendo no mínimo 6 (meses) de experiência na área pretendida (guarda-vidas/ bombeiro 

guarda-vidas).  

9.4. Apresentar toda a documentação prevista no Edital;  
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9.5. Possuir certificado de habilitação do curso de Salva-Vidas ou Guarda-Vidas/ Bombeiro 

guarda-vidas;  

9.6. Possuir carteira de habilitação de Salva-Vidas ou Guarda-Vidas/ Bombeiro guarda-vidas 

válida;  

9.7. Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do 

cargo.  

9.8. Apresentar o atestado médico do cardiologista atualizado, emitido dentro dos últimos 6 

(seis) meses, comprovando aptidão para o exercício das atividades de guarda-vidas/ 

bombeiro guarda-vidas. 

 

10.  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

10.1. À Comissão de Seleção caberá a análise e a seleção dos projetos.  

10.2. A Comissão de Seleção será composta pelos seguintes membros: 

10.2.1. Leandro José da Silva. 

10.2.2. Waldemar Augusto Miranda  

10.2.3. Juliana de Lourdes Hardt Moraes. 

10.3. A Comissão de Seleção é soberana quanto as suas decisões.  

10.4. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma do 

presente Edital enquanto proponente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou 

empresariais com as propostas apresentadas. 

 

11. DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Serão credenciados os interessados habilitados pela Comissão de Seleção indicada 

pela Secretaria Municipal de Educação que atendam aos requisitos constantes do item 9.  

11.2.  O credenciamento não implica em contratação, a qual ocorrerá conforme o interesse 

e disponibilidade orçamentária.  

11.3. No ato da Contratação, o candidato deverá apresentar os documentos originais 

juntados na inscrição, para conferência e validação.  

11.4. Os habilitados serão convocados para contratação, conforme a necessidade e 

demanda da Secretaria Municipal de Educação ou Diretoria de Esporte e Lazer.  

11.5. Para fins de contratação, os habilitados selecionados serão convocados pela 

Secretaria Municipal de Educação ou Diretoria de Esporte e Lazer, e terão o prazo de 3 dias 

corridos para reiterarem seu interesse na contratação ou manifestarem sua desistência. O 

silêncio do proponente será interpretado como desistência, descredenciando o candidato. 

11.6. Em caso de desistência do candidato, será convocado outro habilitado.  

11.7. Não poderão ser contratados aqueles que tiverem pendências fiscais tributárias.  

11.8. O contrato oriundo do presente credenciamento poderá ter validade de 06 meses, 

podendo ser prorrogado por igual período ao contrato, conforme a necessidade da 

Administração Pública. 

 

12. UNIDADES EXECUTORAS  
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12.1. O Guarda-Vidas/ Bombeiro guarda-vidas realizará suas atividades nas piscinas do 

Centro de Lazer de Santa Branca. 

12.2. Os locais de atividades do Guarda-Vidas/ Bombeiro guarda-vidas poderá variar 

conforme a demanda e necessidades do Município de Santa Branca. 

13. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:  

13.1. O Guarda-Vidas/ Bombeiro guarda-vidas realizará suas atividades nas piscinas do 

Centro de Lazer de Santa Branca, devidamente trajado e identificado como Guarda-vidas/ 

Bombeiro guarda-vidas conforme descrição:  

13.1.1.  Praticar salvamento em ambientes aquáticos, nos casos de emergência;  

13.1.2. Desenvolver trabalhos preventivos e de educação à comunidade com o fim de 

orientar sobre possíveis riscos de afogamentos e acidentes aquáticos;  

13.1.3. Vistoriar o local de sua circunscrição profissional, notificando o administrador do 

respectivo estabelecimento para esclarecimentos e providências sobre irregularidades 

constatadas, incluindo eventuais descumprimentos às Normas estabelecidas pela ABNT 

– Associação Brasileira de Normas Técnicas, relativas à Segurança e Higiene de Piscinas;  

13.1.4. Comunicar à esfera do Poder Público competente sobre a ocorrência a que se refere 

o item 13.1.3. deste Edital, quando não sanada a irregularidade, para providências 

cabíveis.  

13.2. A duração das atividades do Guarda-vidas/ Bombeiro guarda-vidas será definida pela 

Secretaria Municipal de Educação, podendo ser de no máximo de 40 horas semanais, não 

excedendo 8 horas diárias.  

13.3. Durante a vigência deste Credenciamento outras piscinas poderão ser incluídas para 

realização das atividades previstas neste Edital. 

 

14. DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E RECURSOS: 

14.1.  A Comissão de Seleção analisará os documentos e a pontuação adquirida no teste 

de aptidão física (TAF), considerando as exigências especificadas neste Edital.  

14.2. A Comissão de Seleção selecionará e classificará os candidatos com os seguintes 

critérios e pontuações: 

Componente 
Critérios de 

Avaliação 
Pontuação Máxima 

Experiência 

Comprovação da 

experiência como 

guarda-vidas/ 

bombeiro guarda-

vidas 

Experiência de 6 

meses a 4 anos 
2 pontos 

Experiência de 5 

anos a 8 anos 
3 pontos 

Experiência acima de 

8 anos 
4 pontos 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
CNPJ 46.694.121/0001-81 

Rua Prudente de Moraes, N° 93, Centro, Santa Branca - SP, CEP 12380-000 
Tel.: (0xx12) 3972-6620  

 
 

Formação 

Certificado de nível 

superior 
2 pontos 

Participação em 

cursos de 

aperfeiçoamento de 

primeiros socorros 

4 pontos (1 ponto para cada curso 

apresentado) 

Teste de Aptidão Física Conforme tabela de pontuação do item 8 

14.3. Para efeitos de desempate, serão utilizados os seguintes critérios abaixo 

relacionados, nesta ordem:  

14.3.1. Maior pontuação recebida em comprovação da Experiência;  

14.3.2. Maior pontuação recebida Participação em cursos de aperfeiçoamento de primeiros 

socorros;  

14.3.3. Maior pontuação adquirida no teste de aptidão física (TAF);  

14.3.4. Certificado de nível superior.  

14.4. No caso de continuar o empate, será realizado sorteio na presença dos guarda-vidas/ 

Bombeiro guarda-vidas.  

14.5. Após a análise e deliberação da Comissão de Seleção, será publicada no Diário Oficial 

do Município a lista dos habilitados, por ordem de classificação, para serem contratados, 

conforme interesse e disponibilidade da Secretaria Municipal de Educação.  

14.6. Do resultado caberá recurso no prazo de 3 (três) dias, após a publicação no Diário 

Oficial do Município de Santa Branca, dirigido a Secretária Municipal de Educação, a ser 

interposto pessoalmente e por escrito no mesmo local da inscrição (ANEXO III).  

14.7. Não serão conhecidos recursos impetrados de outra forma.  

14.8. Havendo interposição a recurso, a SME terá o prazo de até 3 (três) dias para rever o 

caso e manifestar sua decisão, devendo ser publicado o resultado final no Diário Oficial do 

Município. 

 

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

15.1. Dar-se-á rescisão do contrato, independentemente de notificação ou interpelação 

judicial, nos termos do disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93. 

15.2. A rescisão de contrato será amigável quando o contratado, com antecedência mínima 

de 30 dias de seu desligamento, comunicar por escrito à Unidade de Contratos e Convênios 

da Secretaria Municipal de Educação, que pretende deixar o projeto educacional de natação 

ou atividades aquáticas oferecidas nas piscinas públicas do Município de Santa Branca, antes 

de seu término, período em que o guarda-vidas/ Bombeiro guarda-vidas deverá executar 

integralmente os serviços contratados.  
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15.2.1. O não cumprimento do prazo de 30 dias será considerado como hipótese de 

inexecução dos serviços, passível de aplicação das penalidades previstas no item 16 

deste edital.  

15.3. A Secretaria Municipal de Educação poderá rescindir, de forma unilateral, o contrato 

caso haja avaliação insatisfatória de desempenho do profissional contratado. 

 

16. DAS PENALIDADES  

16.1. Na hipótese de inexecução dos serviços, o contratado estará sujeito às seguintes 

sanções:  

16.1.1. Para inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do contrato. 

Quando da inexecução parcial pelo não cumprimento do prazo de 30 dias de 

antecedência para a rescisão amigável, o percentual será aplicado sobre o tempo 

restante para cumprimento dos 30 dias.  

16.1.2. Para inexecução total: multa de 30% do valor total do contrato.  

16.1.3. Para cada falta injustificada: desconto do dia não trabalhado, sendo o limite de 01 

falta injustificada durante todo o período da contratação sob pena de rescisão 

contratual por inexecução parcial e incidência da multa prevista acima.  

16.1.4. As faltas justificadas serão limitadas a 05 (cinco) durante todo o período da 

contratação sob pena de inexecução parcial e incidência de multa prevista acima, 

excetuadas as faltas por afastamento compulsório, que poderão exceder ao limite, 

desde que devidamente comprovadas.  

16.1.5. As faltas justificadas, assim como as de motivo de força maior, não ensejam a 

aplicação de penalidade ao contratado, mas deverão ser repostas de acordo com a 

necessidade da Administração Pública, para que não haja desconto das mesmas, no 

cálculo do pagamento devido. Em não havendo reposição nos termos acordados, o 

valor deverá ser descontado.  

16.1.6. A não pontualidade aos horários estabelecidos na contratação poderá ser 

considerada como falta, conforme o caso.  

16.2. Durante a vigência do contrato o contratado estará sujeito ao cumprimento 

pertinentes em vigência.  

16.3. Em havendo algum descumprimento por culpa comprovada da Secretaria Municipal 

de Educação em relação aos meios de trabalho acordado, poderá haver rescisão justificada 

por parte do guarda-vidas/ Bombeiro guarda-vidas e/ou incidência de multa nos mesmos 

termos do item 16.1.1 e 16.1.2.  

16.4. Fica delegada aos coordenadores dos espaços e das atividades a fiscalização do 

cumprimento deste Credenciamento. 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão discutidos pela Comissão de 

Seleção, com decisão final da Secretária Municipal de Educação de Santa Branca.  
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17.2. A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as normas 

deste Edital.  

17.3. O credenciado será responsável pelo desenvolvimento de sua atividade e pelas 

informações e conteúdo dos documentos apresentados, excluída qualquer responsabilidade 

civil ou penal da Secretaria Municipal de Educação.  

17.4. O credenciamento e/ou a contratação não geram vínculo Trabalhista entre o 

Contratado e a Municipalidade. 

17.5. O credenciamento terá vigência de 12 (doze) meses podendo ser reaberto, a qualquer 

tempo, quando não houver profissional suficiente para atender a necessidade da Secretaria 

Municipal de Educação.  

17.6.  

 

Santa Branca, 27 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

Adriano Marchesani Levorin  

Prefeito Municipal  
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O CREDENCIAMENTO Nº 05/2023. 

 

Data: _____/__________/2023  

 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA Eu, 

_________________________________________________ , portador do CPF nº 

____________________________ e do RG nº __________________________, residente e 

domiciliado à ______ ____________________________,nº___, Bairro______________, 

Cidade______________, telefone ________________, e-mail________________, venho 

requerer a inscrição do Edital de Credenciamento nº 05/2023, para atuar como Guarda-

Vidas/ Bombeiro guarda-vidas. Declaro ter entregue todos os documentos solicitados em 

envelope lacrado nos termos do referido Edital, estando de acordo com as exigências 

constantes no mesmo.  

 

 

 

 

________________________________________ 

(assinatura do interessado) 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

A ____________________________________________________ ____(NOME DA PESSOA 

ou EMPRESA), inscrita no CPF/MF sob nº ___________________________ (NÚMERO DO 

CPF ou CNPJ), com sede na __________________________________________________ 

_______________ (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por 

__________________________________________________(NOME E QUALIFICAÇÃO DO 

REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participação no Credenciamento nº 05/2023, e em 

cumprimento a legislação e regulamentos vigentes, à quais se submete, declara que:  

1. não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta;  

2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera;  

3. não existe fato impeditivo à sua habilitação;  

4. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo;  

5. não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir dos quatorze anos;  

6. que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus empregados, 

excluindo no que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do Município de Santa 

Branca; 

7. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações técnicas, 

tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, bem como está 

ciente de que não poderá alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou para 

o cumprimento do objeto desta licitação;  

8. que, caso venha a apresentar o Certificado de Registro Cadastral do Município de Santa 

Branca para participação desta licitação, não existem fatos supervenientes à data de expedição 

do CRC que venham a impossibilitar sua habilitação.  

 

Data: _____/____ /_____  

 

Assinatura: ________________________ 

(NOME DA PESSOA ou EMPRESA) 

(NÚMERO DO CPF ou CNPJ) 

 (Representante Legal da empresa) 
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ANEXO III 

MODELO DE RECURSO À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Eu, ______________, portador do RG __________________, CPF/CNPJ______________, tendo 

endereço para correspondência _______________nº___, complemento___, Bairro_________, 

Cidade_________, Estado_______, CEP____- ______, telefone nº__________, celular 

nº________, recado nº ____________, e-mail _______ _____________________________ 

neste ato representado(a) por representante legal, se o requerimento for em nome de pessoa 

jurídica)_________________ portador do RG nº _______________________, 

CPF/CNPJ_____________________, tendo endereço para correspondência _________ 

______________ ______________________, nº_____, complemento_____________, 

Bairro__________________, Cidade__________________, Estado_____________, 

CEP_________-______, telefone nº_________________, celular nº______________, e-mail 

__________________________________________, na condição de interessado / requerente, 

venho apresentar RECURSO da decisão havida no expediente para seleção de credenciamento 

de Projetos de Oficinas a serem desenvolvidas junto a SME, especialmente (especificar o 

descontentamento) : 

 

 _______________________  

Pedido do Recurso  

_______________________  

_______________________  

 

Santa Branca, ____/____/___.  

 

 

_______________________ 

Assinatura do requerente 
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ANEXO IV 

MINUTA DO CONTRATO Nº .______/2023 

CREDENCIAMENTO Nº 05/2023  

Inexigibilidade (Art. 25, caput, Lei 8.666/93) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE ENTRE SI 

FIRMAM O MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA E xxxx.  

Por este instrumento contratual, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA BRANCA, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 46.694.121/0001-81, sediado na Rua Prudente de 

Moraes, 93 – Centro - CEP: 12.380-000, neste ato, representado por, Sr. Adriano Marchesani Levorin, 

Prefeito Municipal, brasileira, portador da cédula de identidade RG nº xxxx SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

sob o nº xxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado xxxxx, brasileiro, 

portador da cédula de identidade RG n° xxxx, inscrito no CPF sob o nº xxxx, domiciliado na xxxxxxx, 

CEP xxxxx, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, com fundamento na Lei Federal 

8.666/1993, em especial seu artigo 25, caput, têm entre si justo e acertado o presente CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, mediante as cláusulas e condições a seguir especificadas.  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS  

1.1. O objeto do presente contrato é o de atuar como Guarda-vidas/ Bombeiro guarda-vidas nos 

projetos educacionais de natação ou atividades aquáticas, oferecidas nas piscinas públicas 

do município de Santa Branca nos termos do Edital.  

1.2. O contratado atuará no período de máximo de 08 horas diárias de atividades, sendo o limite 

máximo de 40 (quarenta) horas semanais, podendo ser em horários alternados, nos dias 

úteis ou nos finais de semana a critério da Secretaria Municipal de Educação.  

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA DOCUMENTOS APLICÁVEIS  

2.1. Integram o presente instrumento, como se aqui fossem transcritos, os documentos a seguir 

especificados, cujo teor considera-se conhecido e acatado pelas partes:  

2.1.1.  Edital de Credenciamento nº 05/2023;  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA VIGÊNCIA  

3.1. O presente contrato terá validade até dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por igual 

período ao contratado, conforme a necessidade da Administração Pública, entrando em 

vigor a partir da data de assinatura, condicionada sua publicação no Diário Oficial do 

Município.  

 

4. CLÁUSULA QUARTA EXECUÇÃO  

4.1. O contratado deverá executar o serviço conforme o Edital de Credenciamento n° 05/2023, 

mediante a emissão de Ordem de Serviço pela Secretaria de Municipal de Educação.  

 

5. CLÁUSULA QUINTA VALOR E PAGAMENTO 
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5.1. O valor da remuneração é de R$ 15,15 (quinze reais e quinze centavos) por hora de atividade, 

com valor total do contrato estimado em R$ xxx.  

5.2. As despesas decorrentes da execução do objeto deste credenciamento serão suportadas pela 

seguinte dotação orçamentária:  

 

Ficha 75 - Outros Serviços de Pessoa Física 

Fonte 01 

Secretaria de Educação 

02.04.07.12.122.0020.2551.01.3.3.90.36.99.220.0000 – ficha 75 – pré empenho nº 231/2023 – 

Secretaria da Educação.  

 

Ficha 76 – Outros Serviços de Pessoa Jurídica 

Fonte 01 

Secretaria de Educação 

02.04.07.12.122.0020.2551.01.3.3.90.36.99.220.0000 – ficha 76 – pré empenho nº 232/2023 – 

Secretaria da Educação.  

      Ficha 153 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física 
Fonte 01 
 
Ficha 154 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Física 
Fonte 01  

 

5.3. O pagamento será efetuado através de depósito bancário, após 11 (onze) DFS (Dias Fora a 

Semana), tendo por base a fatura extraída pelo contratado, devidamente conferida pelo Setor 

Requisitante; cujo valor (es) será (ão) exatamente aquele (s) estabelecido (s) no Edital n° 

05/2023.  

5.4. A qualquer tempo será cabível o reequilíbrio econômico financeiro, desde que se comprove que 

foi afetada a parte financeira do contrato, bem como as previsões iniciais do contratado quanto 

aos seus encargos econômicos e lucros normais do empreendimento.  

5.4.1. O pedido deverá ser protocolado diretamente junto à Unidade de Contratos da Secretaria 

Municipal de Educação, situada na Rua Independência, 300, Centro – Santa Branca;  

5.4.2. Para viabilizar a análise pelo setor técnico competente, o pedido deverá ser instruído com 

documentação comprobatória da solicitação, que demonstre claramente a variação 

verificada entre a situação original e a atual, inclusive declinando os valores pretendidos;  

5.4.3. uma vez deferido o pedido, total ou parcialmente, para efetiva aplicação do novo preço 

solicitado – o qual retroagirá à data do desequilíbrio – deverá haver formalização mediante 

assinatura de termo bilateral de aditamento;  

5.4.4. O valor realinhado deverá se basear no acima disposto, não se tratando de mero reajuste 

nem tampouco de aplicação do preço praticado no mercado.  

5.5. O valor contratado somente será objeto de reajuste após decorridos 12 (doze) meses da data da 

contratação, ou do último reajuste, observado o seguinte:  

5.5.1. O valor contratado somente será objeto de reajuste após decorrido um ano da data da 

contratação, ou do último reajuste, cuja formalização se dará mediante apostila, tomando-

se por base a variação do INPC/ IBGE verificado no período vencido, ou qualquer índice que 

venha a substituí-lo;  
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5.5.2. O reajuste será aplicado sempre a partir do 13º (décimo terceiro) mês, devendo ser 

considerado, para sua apuração, a variação dos índices mensais acumulados nos 12 

(doze) meses anteriores;  

5.5.3. Quando do cálculo do reajuste deverá ser abatida qualquer variação decorrente de 

eventual reequilíbrio econômico-financeiro concedido no período;  

5.5.4. O primeiro reajuste a ser aplicado sobre o valor do contrato deverá retroagir à data de 

apresentação da proposta comercial.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA FISCALIZAÇÃO  

6.1. A Administração reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre 

o objeto credenciado, fiscalização essa que em nenhuma hipótese eximirá o credenciado das 

responsabilidades contratuais e legais, bem como dos danos materiais ou pessoais que 

forem causados a terceiros, seja por atos ou omissões de seus operários e prepostos.  

6.2. O credenciado deverá adotar medidas, precauções e cuidados tendentes a evitar danos 

materiais e pessoais a seus funcionários e aos usuários do espaço.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA RESPONSABILIDADE  

7.1.  O contratado adotará medidas, precauções e cuidados de forma a evitar danos materiais e 

pessoais aos funcionários, e usuários do espaço, responsabilizando-se exclusiva e 

integralmente pelos seus atos, no campo cível e penal.  

7.1.1. Cabe ao profissional credenciado:  

7.1.1.1. Integral responsabilidade pelos materiais de uso pessoal a serem utilizados 

durante as atividades, isentando o Município de Santa Branca e a Secretaria 

Municipal de Educação de qualquer reclamação, indenização por perdas, roubos 

ou danos;  

7.1.1.2.  Responsabilidade pela guarda dos equipamentos eventualmente cedidos, 

devendo estes serem devolvidos em iguais condições quando do empréstimo;  

7.1.1.3.  Autorizar expressamente que o Município de Santa Branca e a Secretaria 

Municipal de Educação utilizem sua imagem/áudio e outros, que guardem relação 

com as atividades desenvolvidas.  

7.1.1.4. Obedecer às normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que 

disserem respeito à proteção de dados pessoais, à segurança, à guarda, à 

manutenção e à integridade das informações coletadas, custodiadas, produzidas, 

recebidas, classificadas, utilizadas, acessadas, reproduzidas, transmitidas, 

distribuídas, processadas, arquivadas, eliminadas ou avaliadas durante a 

execução do objeto a que se refere a Cláusula Primeira deste Contrato, 

observando as normas legais e regulamentares aplicáveis;  

7.1.1.5.  Guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer 

natureza de que venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil 

e criminalmente por sua indevida divulgação e incorreta ou inadequada 

utilização;  

7.1.2. Cabe à Secretaria Municipal de Educação:  

7.1.2.1. Observância de todo o estabelecido no edital;  
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7.1.2.2. Efetuar os pagamentos devidos aos contratados, nos prazos previstos neste 

Contrato;  

7.1.2.3. Acompanhar, fiscalizar, controlar e gerenciar a realização das oficinas, ficando 

responsável pela validação dos serviços prestados pelo profissional contratado;  

7.2. O contratado assume total responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais, tributários 

trabalhistas, comerciais e outras despesas provenientes da execução do presente contrato, 

eximindo-se o CONTRATANTE de eventuais reembolsos ou restituições que a mesma 

despender com tais pagamentos.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA RESCISÃO DO CREDENCIAMENTO  

8.1. Dar-se-á rescisão do presente contrato, independentemente de interpelação judicial ou 

extrajudicial, sem que assista ao credenciado qualquer direito de reclamação ou 

indenização, cabendo ainda a aplicação das penalidades previstas no item 9, nos termos do 

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93, ou sempre que ocorrer:  

8.1.1. descumprimento de qualquer cláusula contratual;  

8.1.2. inobservância de programação, especificações e recomendações ou ainda pela 

ocorrência reiterada da mesma falta, sem justificativa aceita pela Administração;  

8.1.3. liquidação judicial ou extrajudicial, recuperação judicial ou extrajudicial ou falência da 

empresa;  

8.1.4.  imperícia, negligência, imprudência ou desídia na prestação dos serviços;  

8.1.5.  transferência, no todo ou em parte, do objeto principal deste contrato, sem prévia e 

expressa autorização da Administração;  

8.1.6. execução do objeto principal contratado por meio de associação ou subcontratação 

sem prévia e expressa autorização da Administração;  

8.1.7. envolvimento em escândalo público e notório;  

8.1.8.  comprovada quebra do sigilo profissional;  

8.1.9.  utilização, em benefício próprio ou de terceiros, de informações não divulgadas ao 

público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições contratuais;  

8.1.10. avaliação insatisfatória de desempenho do profissional contratado.  

8.2. Caberá rescisão amigável do presente contrato quando o contratado, com antecedência 

mínima de 30 dias de seu desligamento, comunicar por escrito à Unidade de Contratos da 

Secretaria Municipal de Educação, que pretende deixar o projeto educacional de natação ou 

atividades aquáticas oferecidas nas piscinas públicas do Município de Santa Branca, antes de 

seu término, período em que o guarda-vidas/ bombeiro guarda-vidas deverá executar 

integralmente os serviços contratados.  

8.2.1. O não cumprimento do prazo de 30 dias será considerado como hipótese de inexecução 

parcial dos serviços, passível de aplicação das penalidades previstas na cláusula nona 

deste contrato.  

 

9. CLÁUSULA NONA PENALIDADES  

9.1. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso de sua 

execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou omissões que 

impliquem em descumprimento do ajuste, estará a empresa sujeita às seguintes 

penalidades:  
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9.1.1. Advertência;  

9.1.2. Multa – que não terá caráter compensatório, mas meramente moratório, e seu 

pagamento não exime a empresa da reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos 

que seu ato vier a acarretar – a qual corresponderá  

9.1.2.1. Para inexecução parcial: multa de 20% do valor da parcela não executada do 

contrato. Quando da inexecução parcial pelo não cumprimento do prazo de 30 

dias de antecedência para a rescisão amigável, o percentual será aplicado sobre o 

tempo restante para cumprimento dos 30 dias.  

9.1.2.2. Para inexecução total: multa de 30% do valor total do contrato.  

9.1.2.3. Para cada falta injustificada: desconto do dia não trabalhado, sendo o limite 

de 01 falta injustificada durante todo o período da contratação sob pena de 

rescisão contratual por inexecução parcial e incidência da multa prevista acima.  

9.1.2.4. As faltas justificadas serão limitadas a 05 (cinco) durante todo o período da 

contratação sob pena de inexecução parcial e incidência de multa prevista acima, 

excetuadas as faltas por afastamento compulsório, que poderão exceder ao 

limite, desde que devidamente comprovadas.  

9.1.2.5. As faltas justificadas, assim como as de motivo de força maior, não ensejam 

a aplicação de penalidade ao contratado, mas deverão ser repostas de acordo com 

a necessidade da Administração Pública, para que não haja desconto das mesmas, 

no cálculo do pagamento devido. Em não havendo reposição nos termos 

acordados, o valor deverá ser descontado.  

9.1.3. Suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Santa Branca por 

período a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta, respeitando o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses;  

9.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  

9.2. As penalidades poderão ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma autônoma, de acordo 

com a gravidade da conduta, sem prejuízo de possível rescisão contratual.  

9.2.1. A descrição pormenorizada dos motivos que ensejaram a aplicação de qualquer 

penalidade deverá constar expressamente nos autos do processo de execução 

contratual.  

9.2.2. A definição da (s) penalidade (s) a ser (em) aplicada (s) será de responsabilidade do 

Secretário detentor da pasta responsável pela execução do objeto contratado.  

9.3. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação, descrevendo os fatos 

e indicando a penalidade que será aplicada, abrindo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 

prévia defesa, à exceção da penalidade de declaração de inidoneidade, cujo prazo será de 

10 (dez) dias úteis:  

9.3.1. No caso de o contratado não oferecer justificativa no prazo fixado para defesa prévia 

presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos da notificação encaminhada;  

9.3.2. Havendo manifestação por parte do contratado, suas argumentações serão submetidas 

à autoridade que decidiu pela aplicação da penalidade, a qual poderá manter ou 

reconsiderar sua decisão;  

9.3.3. Mantida a decisão, ou caso não haja manifestação a título de defesa prévia, será então 

o contratado notificado da efetiva aplicação da penalidade, abrindo-se prazo recursal, 

nos termos da Lei nº 8.666/93.  
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9.4. As multas, a critério da Administração, poderão ser cobradas cumulativamente em uma ou 

mais das seguintes formas:  

9.4.1. Recolhidas aos cofres do Município de Santa Branca, no prazo de 3 (três) dias úteis da 

data de sua aplicação, mediante guia de recolhimento oficial que será encaminhada à 

empresa;  

9.4.2. Descontadas do pagamento devido à empresa;  

9.4.3. Inscritas na Dívida Ativa do Município para cobrança executiva;  

9.4.4. Cobradas judicialmente.  

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  

10.1. As partes se comprometem a respeitar integralmente a Lei Geral de Proteção de 

Dados (Lei nº 13.709/2018), em especial assegurar a proteção de dados pessoais do aluno 

atendido no âmbito deste contrato.  

10.2. Deve ser assegurado que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados, 

prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/ acessar os dados pertinentes, na 

medida em que sejam estritamente necessários para as finalidades deste contrato, e cumprir 

a legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a 

compromissos de confidencialidade ou obrigações profissionais de confidencialidade.  

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA FORO  

11.1. As dúvidas e questões referente ao presente instrumento, ou, ainda, referentes à sua 

execução, serão dirimidas no Foro da Comarca de Santa Branca, SP, com renúncia expressa 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justos e acordados, 

assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 

testemunhas infra-assinado.  

 

 

 

Santa Branca, _____de _______________de 2023. 

 

 

 

__________________________________ __________________________________ 
Adriano Marchesani Levorin Nome 

Prefeito Municipal Contratado(a) 
Contratante  

 

Testemunhas:  

________________________________ ________________________________ 
Nome: Nome: 
RG: RG: 
CPF: CPF: 
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ANEXO I DO CONTRATO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
UNIDADES EXECUTORAS 

1. Equipamento Bairro Endereço: 
1.1. O Serviço deverá ser executado no Centro de Lazer situado no endereço Rua brigadeiro 

Aguiar, Centro, Santa Branca/SP. 
1.2. Os locais de atividades do Guarda-Vidas/ Bombeiro guarda-vidas poderá variar conforme a 

demanda e necessidades do Município de Santa Branca. 
 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 
2.1. O Guarda Vidas/ Bombeiro guarda-vidas realizará suas atividades nas piscinas públicas do 

Município de Santa Branca, devidamente trajado e identificado como Guarda-
vidas/Bombeiro guarda-vidas. 

Cód Atividade Especificação Público Alvo 
Escolaridade 

do 
Interessado 

Unidade 
Executora 

Remuneração 
por Hora 

1 

Guarda 
Vidas/ 
Bombeiro 
guarda-
vidas 

I-Praticar salvamento em ambientes aquáticos, 
nos casos de emergência;  
 
II – Desenvolver trabalhos preventivos e de 
educação à comunidade com o fim de orientar 
sobre possíveis riscos de afogamentos e 
acidentes aquáticos;  
 
III – Vistoriar o local de sua circunscrição 
profissional, notificando o administrador do 
respectivo estabelecimento para 
esclarecimentos e providências sobre 
irregularidades constatadas, incluindo 
eventuais descumprimentos às Normas 
estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira 
de Normas Técnicas, relativas à Segurança e 
Higiene de Piscinas;  
 
IV – Comunicar à esfera do Poder Público 
competente sobre a ocorrência a que se refere 
o inciso III deste Artigo, quando não sanada a 
irregularidade, para a tomada das medidas 
cabíveis. 

Alunos da 
Secretaria 
Municipal 
de 
Educação e 
da Diretoria 
Municipal 
de Esporte 
e Lazer de 
Santa 
Branca. 

Ensino 
Médio 
Completo, 
com 
experiência 
comprovad
a no 
trabalho 

Centro de 
Lazer de 

Santa 
Branca 

R$15,15 

 

2.2. A duração das atividades do Guarda-vidas/ Bombeiro guarda-vidas será definida pela 
Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Municipal de Esporte e Lazer, podendo ser de 
no máximo de 40 horas semanais, não excedendo as 8 horas diárias. 

2.3. Durante a vigência deste Credenciamento outras piscinas poderão ser incluídas para 
realização das atividades previstas neste Edital. 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA 
CONTRATADA:  
CONTRATO N° (DE ORIGEM): ____/2023 – PROCESSO Nº 173/2023 – CREDENCIAMENTO Nº 05/2023  
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE INTERESSADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA-VIDAS/ 
BOMBEIRO GUARDA-VIDAS, EM CONJUNTO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO, NAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS PISCINAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.  
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/e-mail: (*) 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, 
estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual 
ocorrerá pelo sistema eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 
Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância 
com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do 
“Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 
conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de 
defesa, interpor recursos e o que mais couber. 
 

Santa Branca, _____ de _____________ de 2023.  

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
Assinatura: ______________________________________________________ 
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RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
Pelo contratante: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:  
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
 

 


