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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUCAO DE BOMBEIROS 
DIRETORIA DE ENSINO, IN STRIKE AO E PESQUISA 

“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

EDITAL N° 006/CBMRR/2020

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATACAO 
TEMPORARIA DE INSTRUTORES E MONITORES.

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE 
RORAIMA, no uso das atribu^oes que Ihe sao conferidas pelo Decreto n0 10-P, de 10 de 
dezembro 2018, c/c a Lei Complementar n° 052 de 28 de dezembro de 2001; Lei n° 323 de 
31 de dezembro de 2001 alterada pela Lei n° 807 de 26 maio de 2011; a Lei Complementar 
n° 194 de 13 de fevereiro de 2012; inciso VIII, do art. 59 da Lei Complementar n° 3 94 de 
13 de fevereiro de 2012; Art. 83 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996; Decreto n° 
15.566-E, de 06 de junho de 2013, publicado no DOE n° 2047, de 07 de junho de 2013, e 
ainda com o inciso IX, do art. 37 da Constitu^ao Federal, torna publico a realiza^ao de 
Processo Seletivo Simplificado visando a contrata^ao temporaria de instrutores e 
professores para exercerem atividades de docencia nos cursos de formaqao, 
aperfei^oamento, habilita9ao e especializa^ao do Corpo de Bombeiro Militar de Roraima, 
conforme as disposi^oes a seguir:

1. DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1 Este Processo Seletivo Simplificado destina-se a sele^ao de instrutores e 

professores, para contrata9ao por tempo determinado, a fim de exercerem 
atividades de docencia no Curso de Habilita9ao de Oficiais do Quadro Especial - 
CHOE, do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima - CBMRR, em consonancia 
com o EDITAL N° 005/DEIP/CBMRR/2020, de 22JAN2020, por excepcional 
interesse publico, conforme Art. 1°. da Lei n° 323 de 31 de dezembro 2001;

1.2 O presente processo seletivo sera realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Roraima, sob a responsabilidade da Comissao Integrada do Processo Seletivo 
Simplificado, constituida por ato do Senhor Comandante-Geral do CBMRR. Tal 
comissao fara a coordena9ao e supervisao do referido processo;

1.3 O presente Edital, bem como o resultado final, sera publicado em Diario Oficial 
do Estado de Roraima - DOE e no site do Corpo de Bombeiios Militar de 
Roraima, www.bombeiros.rr.uov.br, bem como sera afixado nos quadros de 
avisos do quartel do Comando Geral do CBMRR;

1.4 A inscri9ao do candidate implicara no conhecimento e na tacita aceita9ao das 
normas e condi9oes estabelecidas neste Edital e na legisla9ao supracitada, nao 
cabendo, portanto. alega9ao de desconhecimento;

1.5 A pessoa deficiente e assegurado o direito de candidatar-se no presente processo 
seletivo desde que a deficiencia de que e portadora nao seja incompativel com as 
atribui9oes da disciplina a ser ministrada nos cursos realizados pelo CBMRR 
conforme o item abaixo;
Nao serao destinadas vagas para portadores de deficiencia fisica, nas materias 
em que necessitam realizar atividades praticas de natureza Bombeiro Militar, 
devido a incompatibilidade para o exercicio da profissao de acordo com o 
Art. 10, §2° da Lei complementar n° 194 de 13 de fevereiro de 2012.
A convoca9ao dos candidates obedecera a ordem de classifica9ao e ao numero 
de vagas estabelecidas para a disciplina e para o periodo de sua realizagao;

1.6

1.7



1.8 O contrato por prazo determinado extinguir-se-a, sem direito a indeniza9ao, 
conforme Art. 9°, da Lei n° 323 de 3 i de dezembro 2001:
1.8.1 Pelo obito do contratado;
1.8.2 Pelo termino do prazo contratual;
1.8.3 Por iniciativa do contratado; e
1.8.4 Por descumprimento de qualquer clausula contratual pelo contratado;

1.9 A remuneraqao sera paga mensalmente de acordo com os quantitativos de boras 
ministradas ate o termino de cada disciplina; com valores especificados no anexo 
unico do Decreto n° 15.566-E, de 06 de junho de 2013 (DOE n° 2047, de 07 de 
junho de 2013);

1.10 O candidate a instrutor/professor/monitor, no ato da inscriqao, devera optar por, 
no maximo, 02 (duas) disciplinas, podendo realizar ate 02 (duas) inscribes;

1.11 A seleqao compreendera a avalia9ao de titulos, avalia9ao de aula expositiva, 
qualifica9ao profissional com experiencia comprovada, dominio das habilidades 
e das competencias, de acordo com as peculiaridades de cada componente 
curricular, de cada disciplina, conforme os requisites minimos presente no 
ANEXO I deste Edital;

1.12 Definiqoes pertinentes:
1.12.1 PROFESSOR e INSTRUTOR: E o profissional ou servidor, ativo 

ou aposentado, do quadro de pessoal das Instituiqoes de Seguranqa Publica no 
exercicio eventual da docencia, assim como a pessoa nao pertencente ao 
quadro de pessoal das Instituiqoes de Seguranqa Publica, contratada para o 
exercicio da docencia das aqoes formativas. na modalidade presencial e/ou 
virtual (EAD), promovidas pelo Sistema de Seguranqa Publica do Estado de 
Roraima, conforme o Art. 2° do Decreto n° 14.084-E de 16 de maio de 2012;

2. DOS REQUISITOS BASICOS PARA CONCORRER AO PROCESSO 
SFXETIVO SIMPLIFICADO:
2.1 Possuir formaqao academica e/ou tecnica, especializaqao e experiencia 

compativel com as disciplinas as quais pretende se candidatar, devidamente 
comprovada atraves de Diploma ou documento equivalente, juntamente com 
Historico Escolar (quando necessario), de acordo com os requisites minimos 
presentes no ANEXO /. deste edital;

2.2 Ter nacionalidade brasileira;
2.3 Estar em dia com as obrigaqoes eleitorais;
2.4 Estar em dia com as obrigaqoes militares, no que tange aos candidates civis do 

sexo masculino;
2.5 Caso o candidate seja militar:

2.5.1 Nao estar:
2.5.1.1 Condenado a pena de suspensao do cargo ou funqao, prevista no 

Codigo Penal e no Codigo Penal Militar, durante o prazo desta 
suspensao;

2.5.1.2 Cumprindo senten9a condenatoria.

3. DA CARGA HORARIA
3.1 A carga horaria de trabalho do docente sera de acordo com o quantitative de 

boras definidas para cada disciplina, contida nas matrizes curricular do curso, as 
quais serao distribuidas semanalmente ao longo do semestre ou do ano letivo;

3.2 As disciplinas do curso terao a duraqao de no maximo 144 boras por semestre;
3.3 O servidor publico nao podera ultrapassar 144 horas/aula por semestre, 

conforme o Art. 3° do Decreto n° 15.566-E, de 06 de junho de 2013 (DOE n° 
2047, de 07 de junho de 2013);



3.4 Em casos de excepcionalidade, o policial e o bombeiro militar poderao 
ultrapassar a carga horaria em ate 144 horas/aula por semestre, desde que 
devidamente justificadas pela Diretora de Ensino, Instru9ao e Operate 
(DEIOp), para bombeiros militares, e pela Coordenadoria de Ensino Policial, 
para policiais militares, e previamente aprovada pelos respectivos Comandantes 
Gerais das Corporaqdes, conforme os paragrafos 1° e 2° do Art. 3° do Decreto n° 
15.566-E, de 06 de jimho de 2013 (DOE n° 2047. de 07 de junho de 2013);

3.5 A quantidade de hora/aula para cada disciplina sera especificada pela Diretoria 
de Ensino, Instru^ao e Pesquisa (DE1P) do CBMRR atraves de Plano Politico 
Pedagogico ou o Plano de Curso, conforme a particularidade de cada um; e,

3.6 Os periodos de realizaqao dos cursos serao definidos pela Diretoria de Ensino, 
Instru9ao e Pesquisa (DEIP) do CBMRR, ao longo do semestre ou ano letivo e 
comunicado ao futuro docente. para prepara9ao e imediata contrataqao.

4. DO LOCAL DE ATUA^AO E HORARIO DE REALIZA^AO
4.1. O curso sera realizado no Centro de Ensino e Instru9ao de Bombeiros - CE1B,

APICS ou outro localAcademia de Policia Integrada Coronel Santiago 
previamente indicado e autorizado, segundo a necessidade da Disciplina;

4.2. O curso sera realizado nos periodos diurno e/ou noturno, de segunda a domingo, 
inclusive aos feriados, a criterio da coordena9ao ou conforme o plane]amento de 
cada curso, instruqao, palestra e/ou treinamento, sendo informado no quadro de 
trabalho semanal do curso.
A realizaqao do curso se iniciara no dia 02MAR2020, com previsao de termino, 
em 30JUN2020, salvo os motives de caso fortuito ou de forqa maior, que 
impossibilite a efetiva9ao do referido calendario.

4.3.

5. DA VACANCIA DE CANDIDATOS
5.1 Nao havendo candidatos inscritos para determinada disciplina, o Comandante- 

Geral do CBMRR indicara dentre os selecionados em outras disciplinas, 
instrutores militares, monitores e professores civis, para substituir, desde que 
atendam os requisites da disciplina.

5.2 Em casos de excepcionalidade em que nao houver substitute que atenda aos 
requisites para as disciplinas ofertadas ou em que a desistencia do 
instrutor/professor/monitor titular implicar na inexistencia de candidate 
subsequente causando a vacancia nas disciplinas ofertadas pelos editais, o 
Comandante Geral do CBMRR podera indicar o militar, desde que o mesmo 
atenda todos os requisites do Edital conforme Art. 7° do Decreto n° 15.563-E de 
06 de junho de 2013.

6. DA DESCRICAO SUMARIA DAS ATIV1DADES
6.1. A docencia no ensino bombeiro militar visa capacitar os discentes nas mais 

variadas atividades operacionais bombeiro militar. nos ensinamentos basicos, 
especificos, operacionais, tecnicos e taticos, bem como nas varias atividades 
administrativas desempenhadas peia institute, com o proposito de qualificar o 
militar, buscando a excelencia no atendimento ao cidadao, nas atividades 
operacionais ou administrativas.

7. DA REMUNERACAO
7.1. A remunera9ao dos candidatos aprovados neste Processo Seletivo Simplificado 

ocorrera na forma do que dispoe o subitem 1.8 e 1.9;



7.2. O valor bruto da hora/aula e de R$ 60,00 (sessenta reals) para Instrutores e 
Professores, de R$ 30,00 (trinta reals) para monitores e de R$ 250,00 (duzentos 
e cinquenta reals) para Conferencista/Palestrante, por evento, conforme dispoe o 
Decreto n° 15.566-E, de 06 de junho de 2013 (DOE n° 2047, de 07 de junho de 
2013).

8. DA INSCRigAO
8.1. No ato da inscriqao, o candidate devera apresentar copias e originals dos 

seguintes documentos:
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.

Cedula de Identidade - RG;
Cadastro de Pessoa Flsica - CPF;
Comprovante de Inscri^ao no PIS/PASEP ou INSS;
Tltulo de Eleitor e certidao de quita9ao com a justi^a Eleitoral; 
Comprovante de Residencia atualizado (ultimos tres 03 meses), no 
proprio nome, no nome dos pais ou acompanhado de declaraqao do 
proprietario do imovel de que reside naquele imovel;
Diplomas de graduaqao, pos-graduaqao, especializaqao, mestrado 
e/ou doutorado, bern como de certificados que comprovem a 
formaqao requerida para a area de conhecimento e foco de atuaqao 
pretendida;
Currlculo devidamente preenchido juntamente com as copias dos 
documentos que comprovem a formaqao academica e/ou tecnica, a 
especializaqao e a experiencia profissional.

8.2. Os candidates deverao possuir preferencialmente conta no Banco do Brasil para 
fins de pagamento. devendo, no entanto, apresentar obrigatoriamente numero de 
conta corrente, que sera solicitado no ato da contrata^ao;

8.3. Os documentos originals deverao ser apresentados no ato da inscribe para 
conferencia, portando tambem copias destes, que serao conferidas por oficial 
bombeiro militar competente no ato da inscriqao;

8.4. As inscriqoes deverao ser feitas pelo proprio candidate ou por pessoa portando 
procura9ao simples, com firma reconhecida em Cartorio. O Procurador devera 
apresentar sua carteira de identidade e entregar a copia da mesma juntamente 
com a procura9ao;

8.5. A inscri9ao podera ser enviada atraves de correio eletronico da DEIP 
(deip@bombeiros.rr.gov.br), com todos os documentos exigidos, devidamente 
preenchidos, recebendo a confirma9ao de sua inscr^ao, pelo proprio e-mail da 
Diretoria de Ensino, Instru9ao e Pesquisa, devendo o mesmo enviar a 
documenta9ao original devidamente escaneada, ficando na obrigaqao de 
apresentar fisicamente tal documenta9ao antes da assinatura do contrato, caso 
seja selecionado, sob pena de exclusao do certame;

8.6. No ato da entrega do cumculo nao serao verificados os comprovantes das 
conduces de participaqao. As informa9des prestadas sao de inteira 
responsabilidade do candidate;

8.7. O candidate portador de deficiencia devera apresentar, no ato da inscri9ao, o 
laudo medico atestando a deficiencia de que e portador, com expressa referencia 
ao respectivo codigo de Classifica9ao Intemacional de Doenqas (CID); {ANEXO

8.1.6.

8.1.7.

VI)\
8.8. Nao sera permitida a entrega de documentos, presencial ou por e-mail, apos o 

pen'odo das inscriqoes.



9. DO PERIODO E LOCAL BE INSCRICAO
9.1. As inscriyoes presenciais serao realizadas no periodo de 03FEV2020 a 

04FEV2020, das OShOOmin as 13h00min. (horario de expediente), conforme 
cronograma de atividades; (ANEXOIX):

9.2. Conforme o item 8.5 deste edital, as inscr^oes poderao ser feitas atraves do 
endere^o eletronico deip@bombeiros.rr.gov.br.
As Inscribes realizadas pelo endere^o eletronico poderao ser realizadas das OOh 
do dia 03FEV2020 as 23h59min do dia 04FEV2020, sendo valido, para questao 
de prazo de inscrigao, o horario de recebimento constante na caixa de entrada do 
enderego eletronico deip@.bombeiros.rr.gov.br.

9.4. O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado de acordo com 
interesse da administra^ao, aprovado pelo Comandante-Geral do CBMRR;

9.5. As inscribes serao efetuadas na Diretoria de Ensino, Instruyao e Pesquisa 
(DEIP) do CBMRR, localizado no Centro de Ensino e Instrugao de Bombeiros, 
no municipio de Boa Vista, na Rua Fabio Magalhaes, n° 230 - 31 de mar9o;

9.3.

10. DA SELECAO E CLASSIFICACAO
10.1. O Processo Seletivo Simplificado tera como fonna de classifica9ao a analise 

documental e curricular; sendo esta de carater classificatorio e eliminatorio, cuja 
coordena9ao, avalia9ao e sele9ao Ficarao sob a responsabilidade da Comissao 
Integrada composta por no minimo 03 (tres) militares, sendo o primeiro membro 
o Diretor ou Diretor-Adjunto da DEIP, o segundo o Comandante do Ccrpo de 
Alunos do CEIB e o terceiro, oficial ou pra9a graduado lotado na DEIP;

10.2 A avalia9ao de titulos restringir-se-a, apenas, ao componente curricular a que o 
candidate concorrera, de acordo com o disposto na Tabela do ANEXO II deste 
edital;
10.2.1 Serao computados no maximo 02 (dois) titulos, para cada area de 

forma9ao tecnica, academica, especializada e experiencia 
profissional, e o resultado sera igual a somatbria da pontua9ao nas 04 
(quatro) areas;
Os candidates serao selecionados nesta fase de acordo com o valor 
decrescente do total de pontos obtidos na avalia9ao dos titulos, sendo 
relacionados por componente curricular; e
Para cada Disciplina, sera selecionado 01 (um) Professor/Instrutor e 
01 (um) Monitor (quando previsto), salvo disposi9bes contrarias, 
conforme ANEXO I.

10.2.2

10.2.3

10.3 Na aula expositiva o candidate ministrara explana9ao sobre tema da disciplina a 
qual concorre, com dura9ao de 15 (quinze) minutos, com a fmalidade de ratificar 
sua habilidade tecnica, na qual serao observados os seguintes aspectos: 
a) Oratbria; b) Dic9ao; c) Organiza9ao das ideias; d) Raciocinio Ibgico; e) 
Estabelecimento dos conteudos e respectivas referencias; t) Metodologia e 
estrategias didaticas empregadas; g) Ciclo de aula, distribu^ao e organiza9ao do 
tempo; h) Uso de recursos e tecnicas didaticas.
10.3.1 A fase da aula expositiva tera carater classificatorio e eliminatorio, 

sendo desqualificado o profissional que for considerado inapto em 
qualquer um dos aspectos previstos neste artigo, deixando de ser 
credenciado;
A aula expositiva sera realizada no Centro de Ensino e Instru9ao de 
Bombeiros da Diretoria de Ensino, Instru9ao e Pesquisa - DEIP do 
CBMRR, ou em outro local indicado pela Comissao de Sele9ao, 
Avalia9ao e Classifica9ao. Cada um dos aspectos previstos neste

10.3.2



artigo deve ser analisado pela Comissao, devendo ser atribuido o 
conceito “APTO” ou “INAPTCT a cada um deles.
Caso seja atribuido o conceito “INAPTO” a qualquer um dos 
aspectos estabelecidos neste artigo, o mesmo devera ser 
fundamentado pela Comissao, identificando objetivamente o motive 
da inaptidao.
O conceito de “INAPTO” ocorrera quando o candidate nao alcazar 
a pontua9ao minima necessaria em cada item de avalia^ao, de acordo 
com o ANEXO XI\
Da inaptidao cabera recurso ao Comandante Geral do CBMRR, que 
podera determinar a realiza9ao de uma nova aula expositiva;
As aulas expositivas serao, preferencialmente, gravadas em sistema 
audiovisual; e
Em casos de excepcionalidade podera ser dispensada a rcaliza9ao da 
aula expositiva para todos os candidates deste edital, desde que 
devidamente justificada pela Diretoria de Ensino, Instru9ao e 
Pesquisa (DEIP).

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.4 DA CLASSIFICA^AO
A pontua9ao final sera computada da media aritmetica dos pontos 
obtidos na analise documental e curricular (ADC) e na aula 
expositiva (AE), conforme formula abaixo:

Pontua9ao final (PF) = ADC + AE

10.5

2
O processo de sele9ao finalizado, constando os docentes 
selecionados/classificados/credenciados sera encaminhado a 
Diretoria de Gestao, Or9amentaria e Financeira (DGOF) para fins de 
empenho e contrata9ao;
O controle das contrata9des sera feito pelo Corpo de Bombeiros 
Militar de Roraima por meio da DGOF;
A elabora9ao da Folha de Pagamento sera de responsabilidade da 
DGOF.

10.6

10.7

10.8

DOS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA COMPROVACAO DE 
EXPERIENCIA PROFISSIONAL:
11.1 Para comprova9ao da experiencia profissional, o candidate devera apresentar a 

documenta9ao referente a uma das seguintes op9oes:
11.1.1 Copia e original da Carteira de Trabalho e Previdencia Social (paginas 

da foto e verso), e as que comprovem a experiencia profissional no 
cargo ao qual concorre se empregado da iniciativa privada;

11.1.2 Declara9ao ou certidao de tempo de servi90, em papel timbrado, 
expedida pelo setor de Recursos Humanos do respective orgao, 
informando o periodo com data de admissao e desligamento, se for o 
caso, especificando o cargo e a descr^ao das atividades desenvolvidas.

11

DO DESEMPATE
12.1 A pontua9ao final dos candidates consistira na media aritmetica alcan9ada de 

acordo com o item 10.5 deste edital;
12.2 Os candidates classificados serao convocados obedecendo a ordem decrescente 

de classifica9ao, ou seja, iniciando com o que obtiver maior pontua9ao para o de 
menor pontua9ao;

12



12.3 Na ciassifica^ao final, entre candidates com igual numero de pontua^ao, serao 
fatores de desempate:
12.3.1 Havendo empate entre candidates civis, tera prioridade e candidate 

que apresentar na seguinte ordem:
Maior periodo de docencia;
Mais idoso;

Havendo empate entre candidates militares da mesma for^a. 
prevalecera o criterio de antiguidade entre os militares para o 
desempate, desde que o mais antigo nao esteja na Reserva 
Remunerada;
Havendo empate entre candidates militares de for9as militares 
diferentes, e de graus hierarquicos diferentes, prevalecera o criterio da 
antiguidade para o desempate;
Havendo empate entre candidates militares de mesmo grau 
hierarquico, porem de formas militares diferentes, prevalecera o militar 
da institui9ao de origem deste Edital;
Havendo empate entre candidate civil e candidato militar, tera 
precedencia o candidato militar;

12.3.1.1
12.3.1.2

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

13 DO RESULTADO
A listagem com o resultado preliminar e final sera publicada no Diario 

Oficial do Estado de Roraima - DOE, tambem em Boletim Geral da Corpora9ao 
e no site do Corpo de Bombeiros, www.bombeiros.rr.gov.br. bem como sera 
afixado nos quadros de avisos do quartel do Comando Geral do CBMRR. 
conforme as datas elencadas no Cronograma de Atividades (ANEXOIX).

13.1

14 DO RECURSO
O recurso conforme modelo (ANEXO VII) quando necessario, devera ser 

dirigido, ao Presidente da Comissao Integrada responsavel pela coordena9ao e 
supervisao do Processo Seletivo Simplificado e interposto junto ao CBMRR. na 
Diretoria de Ensino, Instru9ao e Pesquisa, localizada no Municipio de Boa Vista, 
na Rua Fabio Magalhaes, n° 230 - 31 de mar90, no horario de OShOOmin as 
13h00min, no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar do dia imediato a 
divulga9ao do resultado preliminar;

14.2 O recurso devera ser objetivo e claramente fundamentado, nao sendo admitida a 
troca de disciplina do curso para o qual se candidatou;

14.3 Sera indeferido, o recurso interposto fora do prazo, bem como, o entregue em 
local diverse daquele definido no item anterior;

14.4 Os recursos serao analisados e julgados pela Comissao Integrada responsavel 
pela Coordena9ao e Supervisao do Processo Seletivo Simplificado, nao sendo 
admitido pedido de reconsidera9ao da decisao proferida.

14.1

DA CONVOCACAO
15.1 A convoca9ao do docente aprovado sera realizada pelo Corpo de Bombeiros 

Militar de Roraima, por meio de publica9ao no DOERR e no Boletim Geral do 
CBMRR e por outros meios de contatos possiveis como telefones e e-mail, 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classifica9ao;

15.2 O candidato que nao atender a convoca9ao no prazo de 48 (quarenta e oito) 
boras, sem justificativa, sera considerado desistente e automaticamente 
desclassificado. chamando-se o subsequente;

15



15.3 A aprova^ao neste certame nao gerara qualquer expectativa de direito por parte 
do candidato. O vinculo entre o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 
candidato sera firmado apenas apos a assinatura de contrato, eximindo o 
CBMRR de qualquer onus anterior a este ato.

e o

16 DAS DISPOSICOES ESPEC1AIS
16.1 O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se a contrata9ao de 

Instrutores e Monitores, a fim de ministrarem aulas no curso do CBMRR, 
referentes a listagem de disciplinas dispostas no ANEXOI;

16.2 As disciplinas presenciais poderao ter um monitor, salvo expos^ao contraria 
conforme ANEXO I;

16.3 Os Instrutores e Professores aprovados no certame serao submetidos 
capacitagao de tecnicas de docencia, com a duragao de 04 (quatro) boras, 
ministrada pela DEIP a fim de alinhar os niveis de ensino dos docentes.

a uma

17 DAS DISPOSigOES FINA1S
17.1 Todos os documentos apresentados, em copias reprograficas, deverao estar 

perfeitamente legiveis, sob pena de nao serem validados;
17.2 Todas as informagoes prestadas, inclusive por representante legal, serao de 

inteira responsabilidade do candidato;
17.3 Em caso de recusa expressa ou impossibilidade de cumprir o previsto neste 

edital, o candidato convocado assinara Termo de Desistencia, ANEXO VIII, e 
sera convocado o candidato imediatamente posterior de acordo com a ordem de 
classificagao;

17.4 A Ementa da disciplina sera fornecida com antecedencia ao docente, para 
preparagao do material didatico e produgao do Plano de Aula;

17.5 Os casos omissos serao resolvidos pela Comissao Integrada do Processo Seletivo 
Simplificado, responsavel pela selegao e avaliagao, com anuencia final do 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima;

17.6 Todos os candidates deste edital, apos a contratagao instrutor/professor/monitor 
seguirao o Regimento Interno da Academia de Policia Integrada Coronel 
Santiago - APICS, para fim de normatizagao do cotidiano dos alunos.

17.7 Este processo seletivo simplificado tera validade de 01 (um) ano, prorrogavel 
uma vez por igual periodo.

18 DA DOT AC AO ORNAMENT ARIA
18.1 As despesas decorrentes da contratagao correrao por conta das dotagoes 

orgamentarias do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima conforme abaixo 
discriminado:
18.1.1 Programa de Trabalho: 06.182.037.2050;
18.1.2 Elemento de Despesa: 31.90.17, 31.90.13 e 33.90.36;
18.1.3 Fonte: 101;
18.1.4 Tipo de Empenho: Estimative.

19 ANEXOS

ANEXO I - PRE-REQUISITOS MINIMOS PARA CONTRATACAO DE 
INSTRUTORES E MONITORES E PROFESSORES E 
CODIFICACAO/SIGLA DAS DISCIPLINAS/MATERIAS

ANEXO II - TABELA DE PONTUAvAO PARA AVALIACAO DE TITULOS



ANEXO III - DECLARACAO DE EXERCICIO DA DOCENCIA

ANEXO IV - DECLARACAO DE NAO TER SOFRIDO PENALIDADES FOR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

ANEXO V - DECLARACAO DE ACUMULACAO DE CARGOS, EMPREGOS 
OU FUNCOES PUBLICAS

DECLARACAO DE PORTADOR DE NECESSIDADESANEXO VI
ESPECIAIS

ANEXO VII - FORMULARIO DE RECURSO

ANEXO VIII - TERMO DE DESISTENCIA

ANEXO IX - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO

ANEXO X - FORMULARIO DE INSCRICAO

ANEXO XT - MINUTA DE CONTRATO DE HORA-AULA DEIP N°. 
XXX/CBMRR/202G

Boa Vista - RR, 22 de Janeiro de 2020.

E^MOGENES - CEL QOCBM 
do CBMRR

JEAN CLAUDIO DE SOUZg 
Comandanfte-



ANEXOI

PRE-REQUISITOS MINIMOS PARA CONTRATA^AO DE INSTRUTORES, 
MONITORES E PROFESSORES; E CODIFICACAO/SIGLA DAS DISCIPLINAS.

INSTRUTOR/
PROFESSOR

CODIGO MODALIDADE DISCIPLINAS HORAS

(01 vaga)
Bombeiro Militar, com Curso 
Superior na area de Educapao 
Fisica;

Oficial on Pra^a
Educate Fisica 
Bombeiro Militar

PRESENCIAL 60001-EFBM

(01 vaga) - Oficial efetivo das 
Formas Armadas ou Formas 
AuxiHares, com comprovada 
experiencia na area;

PRESENCIAL Ordem Unida002- OU 40

Doutrinas e Taticas 
da Atuaijao do 

Oficial em 
Ocorrencia

(01 vaga) - Oficial Superior ou 
Intermediary Bombeiro 
Militar.

003- DTCI 80SEMI PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial Bombeiro 
Militar ou Policial Militar, 
com Curso de especializagao 
ou comprovada experiencia na 
area;

Armamento. 
munigao e Tiro

004 - AMT 30PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar, com cursos 
de englobem a area espedfica; 
- Civil com m'vel superior na 
area de Administragao;

Administragao 
Publica e Militar

005 -APM 30SEMI PRESENCIAL

PADe
SINDICANCIAS

(01 vaga) - Oficial Bombeiro 
Militar;006 - PADS 30SEMI PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial Bombeiro 
Militar;
- Civil com m'vel superior na 
area de Direito;

40007-JM SEMI PRESENCIAL Justiga Militar

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar, com cursos 
que englobem a area 
espedfica;
- Civil com m'vel superior na 
area de Contabilidade ou 
Economia;

Gestao
Orgamentaria e 

Financeira
40008-GOF SEMI PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar, com cursos 
de englobem a area espedfica; 
- Civil com m'vel superior na 
area de Administragao;

Gestao Estrategica 
do Capital Humano

40009-GECH SEMI PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar, com cursos 
de englobem a area espedfica; 
- Civil com m'vel superior na 
area de Administragao;

Gestao de Material 
e Patrimonio 30010-GMP SEMI PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar, com cursos 
que englobem a &rea 
espedfica;
- Civil com m'vel superior na 
area de Contabilidade ou 
Economia;________________

Gestao de Projetos 
e Convenios

40011 - GPC SEMI PRESENCIAL



(01 vaga) - Oficial ou Prai^a 
Bombeiro Mililar, com cursos 
de englobem a area espedfica; 
- Civil com nivel superior na 
area de Lingua Portuguesa;

Reda^ao, 
Comunica^ao e 

Oratoria
32012-RCO SEM1PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial ou Praija 
Bombeiro Militar ou Policial 
Mililar, com cursos de 
englobem a area espedfica;
- Civil com Curso Superior na 
area de Informatica

Informatica
Aplicada

32013 - IA SEM1PRESENC1AL

Identidade e 
Cultura do Corpo 

de Bombeiros 
Militar de Roraima

(01 vaga) - Oficial Bombeiro 
Militar;32014-ICBM SEMIPRESENC1AL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar. com cursos 
de englobem a area especifica; 
- Civil com nivel superior na 
area de Didatica;

Didatica do Ensino 
Superior 30015-DES SEMIPRESENC1AL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar ou Policial 
Militar;
- Civil com nivel buperioi na 
area de Didatica; 

Metodologia da 
Pesquisa 20016-MPC PRESENCIAL

(01 vaga) - Oficial ou Praga 
Bombeiro Militar ou Policial 
Militar;
- Civil com nivel superior na 
area de Didatica;___________

Trabalho de 
Conclusao de 

Curso
16017-TCC PRESENCIAL



SSTSi

ANEXO II

TABELA DE PONTUA^AO PARA AVALIACAO DE TITULOS

FORMACAO TECNICA, ACADEMICA, ESPECIALIZADA E EXPERIENCE
PROFISSION AL

AREAS TITULOS r ATRIBTJI^
PONTUACAO —

MAXIMA
Conclusao de Curso de Doutorado on 

Curso Superior de Bombeiro/ 
PoKcia Militar

20 40

Conclusao de Curso de Mestrado ou 
Curso de Aperfei9oamento 

de Oficiais
FORMACAO
ACADEMICA

20 60

Conclusao de Curso de Pos Graduate 
Lato Sensu 10 40

Curso de Formafao de Oficiais/ 
Graduagao (licenciatura/bacharelado) 10 20

Curso de Habilitaipao de Oficiais 
Curso de Formaijao de Sargentos 

Curso de Forma9ao de Cabos 
Curso de Forma9ao de Soldados 

Curso de docencia/Instrutor em areas

FORMACAO
TECNICA/

TECNOLOG1CA
10 20

BM

ESPECIALIZACAO 
EM CURSO 

MILITAR AFIM

Cursos voltados diretamente para a 
disci pi ina pretend i da 20 40

Tempo de servi9o na area afim a 
disciplina pretendida, devidamente 

comprovada.

EXPERIENCE
PROFISSIONAL 02/ano 20



ANEXO III

DECLARACAO de exercicio da docencia

DECLARO. sob as penas da lei, para fins de comprovagao junto ao Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Roraima, que possuo

dias de tempo de serviso em exercicio da docencia, seja ele constante da 

administrate direta, indireta, autarquica ou fundacional de qualquer dos Poderes da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e privada, anterior a minha 

convocaqao, como docente para a eelebrato do contrato na(s) disciplina(s) 

__________________________________________  que possa softer impedimento para

mesesanos.
e

realizar este Processo Seletivo.

Boa Vista - RR, / /

(Declarante)

OBS.: ANEXAR OB RIGA TORIAMENTE, ORIGINAL E COPIA DO DOCUMENTO 

COMPROBA TORIO.



ANEXO IV

DECLARACAO DE NAO TER SOFRIDO PENALIDADES FOR PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Eu , inscrito no Cadastro 

........................ , residenteNacional de Pessoas Fisicas - CPF, sob o numero
e domiciliado (a) a rua,...........................

Bairro.............................n° Municipio

................................................ , declaro, sob as penas da Lei n° 7.115, de 29 de agosto de
1983, para fins de prova junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima, em 

razao de Process© Seletivo para o cargo dc profcssor/instrutor/monitor. que:

1. Estou em pleno gozo dos direitos politicos.

2. Nao respondo por atos julgados irregulares por decisao definitiva do Tribunal de 

Contas da Uniao, e Tribunal de Contas de Estado, do Distrito Federal ou de 

Municipio.

3. Nao fui punido em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimonio publico de 

qualquer esfera de governo. com decisao definitiva.

4. Nao fui condenado em processo criminal por pratica de crimes contra a 

administra9ao Publica, capitulados no Titulo XI da Parte Especial do Codigo 

Penal Brasileiro, na Lein0 7.492, de 16 dejunho de 1986, e na Lei n° 8.429, de 02

dejunho de 1992.

J...... /.Boa Vista- RR.

Declarante



ANEXOV
DECLARACAO de ACUMULACAO de cargos, EMPREGOS OU FUNCOES

PUBLICAS

NOME:

CPF:

CARGO:

Declara para fins de ocupa^ao de cargo, emprego ou fungao publica no Corpo 

de Bombeiros Militar que:

□ Nao acumula cargos, empregos ou fungoes piiblicas.

□ Acumula licitamente o cargo, emprego ou funqao publica de

na

Instituiqao

Com o seguinte horario de trabalho:

1. De segunda a sexta-feira: das_______

2. De segunda a sexta-feira: das ____

boras;

as boras;

boras e sabado dasas

as

3. Segunda-feira das

4. Terqa-feira das__

5. Quarta-feira das _

6. Quinta-feira das _

7. Sexta-feira das__

8. Sabado das

as h das h;as

as h das h;as

as h das as h;

as h das h;as

h das h;as as

b dasas as h.

E aposentado no cargo de 

os proventos atraves do/da__

recebendo

Boa Vista - RR,

Assinatura do/da declarante



ANEXO VI

DECLARACAO DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Eu, abaixo
assinado. filho de

______________ , nascido

, portador da Carteira de Identidade n° 

_________________ , residente

/ /e em
em e
do CPF n° domiciliado 

cidade
, Declaro junto a Comissao de Sele9ao, que sou portador de

necessidades especiais do tipo_________________________________________

(Descri^ao Sumaria da Deficiencia- CID).

e
na na
de

Boa Vista - RR. / /

(Declarante)



ANEXO VII

FORMULARIQ DE RECURSO

, concorrendo no 

disciplina 

__________,abai

Eu,

SeletivoProcesso Simplificado na

de

, portador da Carteira de Identidade

___________________, venho requerer a

Comissao Integrada do Processo Seletivo Simplificado, interpor RECURSO pelos 

seguintes motivos:

(Justificativa e Fundamentatpao)

xo assinado, nascido em / /

n° e CPF n°

Espa^o Reservado para a Comissao Integrada do Processo Seletivo

Simplificado

Boa Vista - RR, / /

(Recorrente)



ANEXO VIII

TERMO DE DESISTENCIA
(Pos Designa9ao)

DECLARA^AO

Eu, abaixo
assinado, tllho de e

nascido em
/ / , Identidadeem

n° CPF.,e
residente e domiciliado na

bairro , CEP , na cidade de
_______________________ , declare junto a Diretoria de Ensino, Instru9ao e Pesquisa, do

Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, que estou desistindo de minha convoca9ao para a 

fun9ao de ( )instrutor ( )monitor, da disciplina/materia para a qual fui selecionado.

MOTIVO:

Titulo da Materia/disciplina:

Boa Vista -RR, / /

(Declarante)



ANEXO IX

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA O PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

PRAZO
03 e 04FEV2020Inscri^oes

Divulgate do resultado da Analise Documental 
e Curricular 05FEV2020

06 e 07FEV2020Prazo para interposigao de recursos
10FEV2020Aulas Expositivas
12FEV2020Divulgacao do resultado das Aulas Expositivas
13 e 14FEV2020Prazo para interposigao de recursos
17FEV2020Divulga9ao do resultado preliminar do certame
19 e 20FEV2020Prazo para interposi^ao de recurso
21FEV2020Divulgacao do resultado final
27FEV2020 (08h as 12h)Convoca^ao e contratagao
28FEV2020 (08h as 12h)Capacitacao de docentes
02MAR2020Inicio do Curso



ANEXOX
FORMIJI ARID HE INSCRI^AO
ESTADO DE RORAIMA

CORPO DE BOMBEIROS MIL1TAR DE RORAIMA 
DIRETORIA DE ENSINO. INSTRUCAO E PESQUISA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIF1CADO PARA CONTRATACAO DE DOCENTES

________________________ F1CHA DE INSCRICAO_____________

la VIA 
(CBMRR)

Nome Complete: __
Nacionalidade:____
Data do Nascimento:
RG:_____________
Endereijo:________
Telefone fixo:

Naturalidade:_________________
__Sexo: () Masculine () Feminino

CPF:

!

Tel celular:______
Cargo Pretendido, conforme Edital: ( ) Instrutor( ) Professor 
DISCIPLINAS: 
a) Codigos:
Data: j

Assinatura do Candidate

Responsavel pela Inscricao (CBMRR)

ESTADO DE RORAIMA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA 

DIRETORIA DE ENSINO, INSTRU^AO E OPERA^OES 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATACAO DE DOCENTES

2a VIA 
(Candidate)

FICHA DE INSCRICAO

Nome Complete:__
Nacionalidade: _ 
Data do Nascimento:

Naturalidade:_________________
_ Sexo: () Masculino () Feminino 

CPF:
/

RG:
Endereq:©:__
Telefone fixo:
Cargo Pretendido, conforme Edital: ( ) Instrutor ( ) Professor 
DISCIPLINAS: 
a) Codigos:
Data:

Tel celular:

//

Assinatura do Candidate

Responsavel pela Inscr^ao (CBMRR)



ESTADO DE RORAIMA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRU^AO DE BOMBEIROS 
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUCAO E PESQUISA 

“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

ANEXO XI
MINUTA DE CONTRATO DE HORA-AULA DEIP N°. XXX/CBMRR/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O GOVERNO DO 
ESTADO DE RORAIMA EM 
CONJUNTO COM O CORPO DE 
BOMBEIROS MILITAR DE RORAIMA 
E O SENHOR (NOME COMPLETO) 
PARA MINISTRAR AULA^IQ CURSO 
DE OPERATES DE COMB ATE A 
INCENDIO FLORESTAL DO CBMRK

O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, com sede na gra^a do Centro (Jl^ico. s/n°, 
Centro, CEP 69.301-970, Boa Vista Roraima, inscrito no PJ sob on° 84.012.012/0001- 

•al do CBMRR,26, neste ato representado pelo Excelentissimo Senhor 
xxxxx xxxxx xxxxx - Coronel QOCBM, brasileiro, portador do CPF1i0 xxx.xxx.xxx-xx, 
conforme Decreto de n° xxxx, de xx de xxxxx de xxxx (noma^ao Cmte Geral), doravante
denominado CONTRATANTE e o senhor xxxxxx xxxxxx xxxxxx, brasileiro. portador do 
CPF n° xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliado a Rua x^kxx xxxxx, N° xxx - Bairro 
xxxxx, doravante denominado CONTRATADO^r-e&pl elebrar o presente Contrato de 
Hora-aula, realizado com fundamento na Lei Complementar n° 052, de 28 de dezembro de
2001, Lei Complementar n° 194, de 13 de fevereiro de 2012, Decreto n° 14084-E. de 16 de 
maio de 2012 c/c Decreto n0 1. , Edital n° 006/DEIP/2020, 
de 22 de Janeiro de 2020 e Processo n° 19102.013062/13-31, legisla9ao correlata e demais 
normas que regem a especie, na forma j^ondi^oes estabelecidas nas clausulas seguintes, 
sujeitando-se o CONTRATANTE e o CONTRATADO as normas disciplinares do
CBMRR, e no que couber a leL8.6^5/93

CLAUSULA PRIMETRA - pO OBJETO
O presente ^oqtrato tcm^por objcto a contratayao de profissional tecnico especializado 
(pessoa lisica) par'a-qr^istrar aulas nas disciplinas do Curso de Operates de Combate a 
Incendio Flofestal^udo CCBMRR, conforme piano de aula, Projeto Politico Pedagogico, 
matriz curricular^ demais pegas constantes do EDITAL N° 005/CBMRR/2020 e EDITAL 

N° 006/CBMRR/2020.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO PROCESSO
Este instrumento guarda inteira conformidade com os tennos constantes do EDITAL N° 
006/CBMRR/2020, curriculo e documenta^ao do CONTRATADO.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA^OES DO CONTRATADO 
Sao obriga^oes do CONTRATADO:



ESTADO DE RORAIMA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUCAO DE BOMBEIROS 
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRU^AO E PESQUISA 

“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

Iniciar a presta^ao dos servi^os imediatamente tao logo seja solicitado pelo 
CONTRATANTE;

Ter capacidade tecnica atestada por meio de curriculo, comprovando aptidao para o 
desempenho de atividade pertinente e compative! com o objeto deste Contrato;

Efetuar os serv^os referentes ao objeto, dentro do que estabelece a Matriz 
Curricular e o Regimento Interne da institu^ao de ensino onde sera realizado o curso ou 
do programa, no que couber;

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo ate a conclusao do Curso;

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serv^os contratados>m&nter durante 
todo o periodo de vigencia do Contrato, todas as conduces que ensejarama 
contratato, particularmente no que tange a capacidade tecnica-jj^fcrativa e a 
fiscal, podendo o CONTRATANTE a qualquer tempo exigir as coipprovates 
mencionadas;

1.

2.

3.

4. ou a

5.
sua

r$&ularidade

Dar ciencia imediata. por escrito, o CONTRATAF^TE sdbre qualquer anormalidade 

que verificar quanto a executo do objeto contratado;
Prestar esclarecimentos quando forem solibitados pelo Corpo de Bombeiros Militar 

de Roraima, as cujas reclamaites se obriga a atender prontamente;
Aceitar nas mesmas conduces contratuais, os ac^scimos e supressoes que se 

fizerem necessarios ate o limite de 25% (vinte e cinco o6r cento) do valor inicial deste 
Contrato, na forma da lei e mediarite celebrate de^dtmiento.

6.

7.

8.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGA^OES^D 
Sao obriga9oes do CONTRATANTE:"**^^-*/

Proporcionar todas as facriidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas 
obrigaqoes dentro das nomas e condiq^es durante a realiza^ao dos services;

Rejeitar, no todo ou em parte, os services realizados em desacordo com as 
obrigates assumidas pelo COm/a I ADO;

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura do CONTRATADO dentro 
dos prazos.^reestabelecidos neste contrato;

Desigfrat:. servidor para acompanhar e fiscalizar a realiza9ao do servi9o objeto deste 
instrumento. ^

O CONTRATANTE

1.

2.

3.

4.

/
CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE EXECUQAO

Cabera ao CONTRATADO, orientar, pessoalmente ou por meio eletronico. o aluno 
sob sua responsabilidade, conforme tema a ser abordado e desenvolvido.

Caso o CONTRATADO necessite de material didatico especifico, devera solicitar 
ao Diretor da Institute de Ensino realizadora do curso ou Coordenador do Programa, 
conforme o caso, por meio de requerimento proprio, com antecedencia minima de 72 
(setenta e duas) boras, a fun de ser providenciado;

O Diretor da Institui9ao de Ensino ou o responsavel pelo programa educacional, 
conforme o caso. num prazo maxi mo de 24 (vinte e quatro) boras apos o pedido, informara

1.

2.

3.



ESTADO DE RORAIMA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRU(pAO DE BOMBEIROS 
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUCAO E PESQUISA 

“Amazonia: Patritnonie dos Brasileiros”

a viabilidade de atendimento da solicita^ao, a fim de permitir ao CONTRATADO 
condi^oes de procurar alternativas ao seu pleito;

O trabalho em questao sera regido pelo Regimento Interno da Institui^ao de Ensino 
realizadora do curso e por Regimento Proprio (se houver), ficando o CONTRATADO 
submetido aos mesmos regimentos;

O CONTRATADO devera ter disponibilidade para ficar a disposiyao do Aluno, nos 
horarios previamente estabelecidos;

O local, horario e periodo do Curso serao informados ao Orientador na Ordem de 
Servi^o, emitida pela Institui^ao de Ensino ou pelo responsavel pelo programa 
educacional, conforme o caso.

4.

5.

6.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUCAO
O CONTRATADO devera estar disponlvel para iniciar a execuyao do 
imediatamente apos a assinatura da carta de aceite e 
com as especifica9oes contidas nas pe^as do ED1TAL N° 005/CBMRR/2020 J^DITAL N° 
006/CBMRR/2020.

SWV190S 
^ de Contrat^. de acordo

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO 
O pre90 unitario e total, incluidos todos os impbstos e demais encargos incidentes. e o 
seguinte: N;|S|l|jk

VLR. TOTALITEM DISi H/A..u
01
VALOR TOTAL

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pre^Q&,estig|iirfados nesta Clausula obedecerao 
rigorosamente os valores unitarios constantes do conforme Decreto n°. 15.566-E. de 06 de 
junho de 2013, parte'kitegrante deste i^trumento.

PARAGRAFO SEGUNDO - 0|4)re90s serao fixos e irreajustaveis.

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO
Valor doA5i^sente Con^to e de R$ xxx,xx (xxxxxxxx reais), estando inclusos todos os 

imposto^, taxas^d||#lais encargos incidentes.

clAusula m)NA - dota^Ao orcamentAria
As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta do or9amento especitico 
do:

Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 
Programa de Trabalho: 06.182.37.2050 
Elemento de Despesa: 31.90.i 7, 31.90.13 e 30.90.36 
Fonte: 101
Tipo de Empenho: Estimativo.
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ESTADO DE RORAIMA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUCT AO DE BOMBEIROS 
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRU^AO E PESQUISA 

“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
O CONTRATADO obriga-se a aceitar, nas mesmas conduces contratuais, e mediante 
Termo Aditivo, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, no montante de 
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os 
paragrafos primeiro e segundo, do artigo 65, da Lei n°. 8.666/93, aplicados 
subsidiariamente por analogia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO \
O pagamento sera efetuado em uma unica parcela ao termino da presta9ao do servi9o, 
de cada quantitative de horas/aulas orientadas, mediante apresentacao do respectiyo recibo 
assinado, acompanhado de Planilha de Boras Aula efetivamente mientado e atestado pelo 
Diretor da institu^ao de ensino realizadora do curso ou pel®, responsavel pel^r programa 
educacional, conforme o caso. discriminadas de acordo 00m a Nota de Empenho, apos 
conferencia de quantidade pela Diretoria de Gestao Or^amentaria e Fin^eira (DGOF) do 
Coipo de Bombeiros Militar de Roraima, ou outro setor. conforme delegate.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento sera creditado eiji favor do CONTRATADO, 
atraves de ordem bancaria na conta indicada na documen^ao, devendo para isto, ficar 
explicitado 0 nome do Banco, agencia, localidai 
devera ser efetivado 0 credito, o qual ocorrera ate o ultimo dia util do mes subsequente ao 
da presta^ao dos serv^os, apos a aceitagao e atesto dos Recibos e Planilha de Bora Aula 
efetivamente orientadas, desdb\que"‘e^tas»«»sqB§ilif apresentadas ate o 2° dia util do mes 

subsequente ao da presta9ao dos servi9os, do contrario, sera efetuado somente no mes 
posterior ao da apresenta9ao.

Hmero da conta corrente em que

CLAUSULA DECIMA SECT^JDA 
FISCALIZACAO
A execu9ao deste Cohtrato^era acompanhada e fiscalizada por representante, designado 
pelo domancTemte ou Subrfomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, 
nos termosxjo artigi

DO ACOMPANBAMENTO E DA

'da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA D^MA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO, FUSAO, CISAO OU 

INCORPORAgAO.
O CONTRATADO nao podera subcontratar ceder ou transferir, total ou em parte o objeto 
deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VIGENCIA
O presente Contrato tera a vigencia a partir da data de sua assinatura e sera rescindido 
automaticamente apos o pagamento do CONTRATADO.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANQOES
Pela inexecu9ao total ou parcial do objeto deste Contrato, o CONTRA'!'ANTE podera, 
garantida a previa defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sai^oes:
I - Advertencia;
II - Malta de 0,3% (zero virgula tres por cento) por dia de atraso c por descumprimento das 
obrigaQoes estabelecidas no Contrato, ate o maximo de 15% (quinze por cento) sobre o 
valor total do Contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos uma vez 
comunicados oficialmente;
III - Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no^ caso de 
inexecu^ao total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinzb) dias
corridos, contados da comunica^ao oficial, sem embargo de indeniza9ao dos prejui^ffc-' 
porventura causados o CONTRATANTE pela nao execii9ao parcial oujjmal do Contrafo.

PARAGRAFO PR1MEIRO - Sendo o contratado militar, a resp$d?abiliza9ao ocorrera sob 

a egide das leis e regulamentos militares, de acordo com o caso concrete.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA INEXECUQAO E DA RESCISAO 
A inexecu9ao total ou parcial do Contrato ensejara sua rescisao,^ com as consequencias 
contratuais. A \ ■' kri
Sao motives para rescisao do presente Contrato: x, /'

O nao cumprimento de clausulas contratuais, especifica96es, projetos ou prazos;I.
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica9oes, projetos e prazos; 
A lentidao do sen

II.
cumprimentOi^=,]^vand()/a Administra9ao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do service, nos prazos estipulados;
O atraso injustificadoda presta9ao do s^vi9o;
A paralisa9ao do servi90><sem justa causa e previa comunica9ao a Administra9ao;
A subcontrata9ao total ou parcia^do objeto contratado, a associa9ao do contratado 

com outrem, a cessao ou transferenma total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou 
incorpora9ao nao admitidas neste Contrato;
VII. O desateMjmento
acompanhar e fi^calizaTa sija execu9ao, assim como as de sens superiores;
VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execii9ao, anotadas na forma do § 1°, do

III.

IV.
V.
VI.

das/uetermina90es regulares da autoridade designada para

>6/93;artigo 67 da Lei n°. 8.
Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados 

e determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrative a que se refere o Contrato;

IX.

A ocorrencia de caso fortuito ou de for9a maior, regularmente comprovada.X.
impeditiva da execii9ao do Contrato.



ESTADO DE RORAIMA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

CENTRO DE ENSINO E INSTRUCAO DE BOMBEIROS 
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUCAO E PESQUISA 

“Amazonia: Patrimonio dos Brasileiros”

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Da penalidade aplicada cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da notificat^ao, ao 
COMANDANTE GERAL DO CBMRR. ficando sobrestada a mesma ate o julgamento do 
pleito, nos termos do artigo 109, da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS
A execute deste Contrato, bem como. os casos nele omissos, serao regulados pelas 
Clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, 
os principles da Teoria Geral dos Contratos e das disposi^oes do Direito Privado. na forma 
do Artigo 54, da Lei n°. 8.666/93, combinado com o Inciso XII, do Artigo 55, do mesmo 
diploma legal.

PARAGRAFO ONICO - Cabera ao Comandante Geral do CBMRR a decisai 
casos omissos, dentro das determina^oes estabelecidas no caput desta clausula.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAQAO 
O CONTRATANTE providenciara a publica9ao deste Cqrftrato, por extrato, no Diario 
Oficial do Estado. conforme determina o Paragrafo Unico, do Artigq^bl, da Lei n°.
8.666/93 e suas altera9oes.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Boa Vista CapitaDflo Estado de Roraima, com 
exclusao de qualquer outro, para dirimir quaisquef duyid|^elativas ao cumprimento deste 
instrumento. renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem 
assim justas e acertadas, foi celebrado o presente Contrato em 03 (tres) vias de igual teor, 
para um so efeito, sem rasunfs^ou em^ad&^^o^ual depois de lido e achado conforme, 
perante dims testemunhas. a todo o ato presente, peias panes assinadas, as quais se obrigam 
a cumpri-lo.

Boa Vista/RR, de de 2020.\

/

7 (CONTRATANTE)

(CONTRATADO)

Testemunhas:

Nome: CPF N°:

Nome: CPF N°:


