
 

 

PROCESSO SELETIVO N
PREGÃO PRESENCIAL N

 
OBJETO:Contratação futura de empresa especializada em
de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a 
gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA
conforme especificações consta
Departamento de Engenharia 
 

CREDENCIAMENTO:27/01/2022
Centro Administrativo, localizado na BR 101 
50.790-900. 

SESSÃO PÚBLICA:27/01/2022
Centro Administrativo, localizado na BR 101 
50.790-900. 

PREGOEIRO: Fernando Antônio Ramos Alves

 

TELEFONE: (81) 3035-8039

ENDEREÇO: BR 101 – Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790

REFERÊNCIA DE TEMPO:
(Recife/PE).

 
PROCESSO SELETIVO No001/2022
PREGÃO PRESENCIAL No001/2022

 

DADOS  GERAIS 

Contratação futura de empresa especializada em engenharia para terceirização por dedicação 
de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a 
gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA-PE/O.S., nos termos da legislação vigente e 
conforme especificações constantes neste documento, para atendimento das demandas do 
Departamento de Engenharia - DENGE. 

27/01/2022, às 09:00hs, no auditório do CEASA-PE/O.S., situado no 2º andar do 
Centro Administrativo, localizado na BR 101 – Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 

27/01/2022, às 09:10hs, no auditório do CEASA-PE/O.S., situado no 2º andar do 
Centro Administrativo, localizado na BR 101 – Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 

COORDENAÇÃO DO PROCESSO 

Fernando Antônio Ramos Alves 

8039 FAX: (81) 3035-8039 

Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário local 
(Recife/PE). 

 
 

 

001/2022 
001/2022 

terceirização por dedicação 
de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a 

PE/O.S., nos termos da legislação vigente e 
para atendimento das demandas do 

PE/O.S., situado no 2º andar do 
Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 

PE/O.S., situado no 2º andar do 
Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 

Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790-900. 

será observado o horário local 



 

 

PROCESSO SELETIVO 

Portaria nº 021/2020

O CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
de seu Pregoeiro Público, FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES
021/2020 de 10 de setembro de 2020
de Janeiro de 2022, realizará a licitação na modalidade 
PREÇO POR ITEM, cujo objeto é a 
terceirização por dedicação de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, 
instrumentais ou complementares a gestão téc
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes neste documento, 
para atendimento das demandas do Departamento de Engenharia 
Seletivo obedecerá o disposto
SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA
normas regulamentares aplicáveis subsidiariamente a espécie.
 
1. – DO EDITAL, OBJETO, DATA, HORARIO E LOCAL DA LICITAÇÃO

 
1.1. O Edital poderá ser adquirido, segunda à quinta nos seguintes horários: 07:00 às 12:00 e das 
13:00 às 16:00 hrs e/ou sexta no seguinte horário: 07:00 às 13:00, 
de Seleção – CPS do CEASA
BR 101 – Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790
carimbo CNPJ, onde também serão fornecidas informações aos interessados. 
 
1.2. Contratação futura de empresa especializada em

mão de obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a 
gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA
vigente e conforme espec
demandas do Departamento de Engenharia 

 
1.3. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma:
 

1.3.1. Itens de 01 à 12
atendam aos requisitos deste edital e do termo de referência, sem restrição de participação 
acerca do enquadramento das empresas, porém, garantido o tratamento diferenciado em 
caso de empate ficto para as empresas enqua
atendimento às Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014;
 

1.4 Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços 
unitários e totais estimados pelo Departamento de Engenharia 
ANEXO I do Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.   
 
 1.4. A licitação realizar-se-á no 
CEASA-PE/O.S., situado no 2º andar do Centro Admi
550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790
envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS
pregoeiro/equipe de apoio que estará reuni
 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO - CPS N° 001/2022 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2022 

 
Portaria nº 021/2020 de 10 de setembro de 2020 

 
CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA

FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES, instituído pela Portaria nº. 
021/2020 de 10 de setembro de 2020 torna público aos interessados, que, às 

realizará a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
, cujo objeto é a contratação futura de empresa especializada em 

terceirização por dedicação de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, 
instrumentais ou complementares a gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes neste documento, 
para atendimento das demandas do Departamento de Engenharia - DENGE
Seletivo obedecerá o disposto no REGULAMENTO PRÓPRIO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, 
SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA-PE/O.S., com alterações posteriores e demais 
normas regulamentares aplicáveis subsidiariamente a espécie. 

DO EDITAL, OBJETO, DATA, HORARIO E LOCAL DA LICITAÇÃO 

O Edital poderá ser adquirido, segunda à quinta nos seguintes horários: 07:00 às 12:00 e das 
13:00 às 16:00 hrs e/ou sexta no seguinte horário: 07:00 às 13:00, na sala da Comissão Permanente 

CPS do CEASA-PE/O.S., situada no 1º andar do Centro Administrativo, localizado na 
Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790

, onde também serão fornecidas informações aos interessados. 

Contratação futura de empresa especializada em engenharia para terceirização por dedicação de 
mão de obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a 
gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA-PE/O.S., nos termos da legislação 
vigente e conforme especificações constantes neste documento, para atendimento das 
demandas do Departamento de Engenharia – DENGE. 

1.3. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma:

Itens de 01 à 12 - (Disputa Ampla) - destinados à participação dos interessados que 
atendam aos requisitos deste edital e do termo de referência, sem restrição de participação 
acerca do enquadramento das empresas, porém, garantido o tratamento diferenciado em 
caso de empate ficto para as empresas enquadradas como ME, EPP ou MEI, em 
atendimento às Leis Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014; 

1.4 Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços 
unitários e totais estimados pelo Departamento de Engenharia do CEASA

do Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.   

á no dia 27 de Janeiro de 2022, às 09:00 horas,
PE/O.S., situado no 2º andar do Centro Administrativo, localizado na BR 101 

550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790-900, onde os interessados farão a entrega dos 
PROPOSTA DE PREÇOS e de sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

pregoeiro/equipe de apoio que estará reunida para esta finalidade. 

 

CEASA-PE/O.S., através 
, instituído pela Portaria nº. 

às 09:00 horas do dia27 
PRESENCIAL, do tipo MENOR 

contratação futura de empresa especializada em engenharia para 
terceirização por dedicação de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, 

nica, administrativa e operacional deste CEASA-
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes neste documento, 

DENGE. O procedimento 
REGULAMENTO PRÓPRIO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, 

, com alterações posteriores e demais 

O Edital poderá ser adquirido, segunda à quinta nos seguintes horários: 07:00 às 12:00 e das 
na sala da Comissão Permanente 

Administrativo, localizado na 
Sul, KM 70, nº 550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790-900, juntamente com 

, onde também serão fornecidas informações aos interessados.  

terceirização por dedicação de 
mão de obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a 

PE/O.S., nos termos da legislação 
para atendimento das 

1.3. Os quantitativos do objeto desta licitação estão divididos da seguinte forma: 

à participação dos interessados que 
atendam aos requisitos deste edital e do termo de referência, sem restrição de participação 
acerca do enquadramento das empresas, porém, garantido o tratamento diferenciado em 

dradas como ME, EPP ou MEI, em 

1.4 Os preços finais unitários e totais propostos pelos licitantes não poderão ultrapassar os preços 
do CEASA-PE/O.S., de acordo o 

do Termo de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.    

09:00 horas,no auditório da do 
nistrativo, localizado na BR 101 – Sul, KM 70, nº 

, onde os interessados farão a entrega dos 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ao 



 

 

1.5. Cronograma do Certame:
Recebimento das Propostas Até
Abertura das Propostas: 27/
Início da Sessão de Disputa de Preços
1.6. Coordenação do Processo
Pregoeiro: Fernando Antônio Ramos Alves
Fone: (81) 3035-8039 
 
2. – DO VALOR ESTIMADO 
 
2.1. - Baseado nas informações prestadas pelo 
global estimado para realização do objeto deste pregão 
setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)
 
2.2. - Os lances propostos inicialmente (propostas iniciais) que estiverem com valor global superior ao 
limite estabelecido por este Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produ
são compatíveis com a execução do objeto do contrato proposto, condições estas necessariamente 
especificadas neste certame, serão automaticamente desclassificados (critério de julgamento).
 
2.2.1. - Para os efeitos do disposto no subitem 2.2 deste
inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 
seguintes valores: 
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
orçado pela administração do CEASA

b) valor orçado pelo CEASA

2.2.2. - Dos licitantes classificados na forma do subitem 2.2. cujo valor global da proposta for inferior a 
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual a diferença entre o valor resultante do 
subitem anterior e o valor da correspondente proposta.

2.2.3. - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as
CPS poderá fixar aos licitantes o prazo de oito
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste dispositivo.

3. – DOS ANEXOS 
 

Integram o presente edital, os 
 
a) ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;
b) ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO;
c) ANEXO III – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;
d) ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE;
e) ANEXO V - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 
f) ANEXO VI – MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO
g) ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO;
 

1.5. Cronograma do Certame: 
Recebimento das Propostas Até: 27/01/2022 às 09:00 horas. 

/01/2022 às 09:10 horas. 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 27/01/2022 às 09:15 horas. 

Processo 
Fernando Antônio Ramos Alves 

 

Baseado nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia 
global estimado para realização do objeto deste pregão será de R$2.764.636,68
setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos)

Os lances propostos inicialmente (propostas iniciais) que estiverem com valor global superior ao 
este Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produ
são compatíveis com a execução do objeto do contrato proposto, condições estas necessariamente 
especificadas neste certame, serão automaticamente desclassificados (critério de julgamento).

Para os efeitos do disposto no subitem 2.2 deste Edital, consideram
inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
pela administração do CEASA-PE/OS. 

b) valor orçado pelo CEASA-PE/O.S.            

Dos licitantes classificados na forma do subitem 2.2. cujo valor global da proposta for inferior a 
80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a 
assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual a diferença entre o valor resultante do 
subitem anterior e o valor da correspondente proposta. 

Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
CPS poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste dispositivo. 

Integram o presente edital, os seguintes anexos: 

TERMO DE REFERÊNCIA; 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO;
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE;

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;  

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO;  
MINUTA DO CONTRATO; 

 

Departamento de Engenharia – DENGE, o valor 
R$2.764.636,68 (dois milhões 

setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos). 

Os lances propostos inicialmente (propostas iniciais) que estiverem com valor global superior ao 
este Edital ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 

aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade 
são compatíveis com a execução do objeto do contrato proposto, condições estas necessariamente 
especificadas neste certame, serão automaticamente desclassificados (critério de julgamento). 

Edital, consideram-se manifestamente 
inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 

Dos licitantes classificados na forma do subitem 2.2. cujo valor global da proposta for inferior a 
"a" e "b", será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual a diferença entre o valor resultante do 

propostas forem desclassificadas, a 
dias úteis para a apresentação de nova documentação 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO; 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º 



 

 

4. – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
Por se tratar de demanda futura
contratação correrão por conta 
celebração do contrato, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos, 
observadas as condições estabelecidas no processo 
 
5. – DA PUBLICIDADE 
 
O aviso deste Pregão será publicado na forma estabelecida no 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA
 
6. – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
 
6.1. – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas de preços, qu
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, 
sob pena de decadência do direito de impugnação.
6.2. – As impugnações e/ou os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados pregoeiro 
CEASA-PE/O.S., situado no 1º andar do Centro Administrativo, localizado na BR 101 
550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790
às 16:00 horas, e na sexta de 08:00 às 13:00.
6.3. – Decairá do direito de impugnar os termos deste Pregão o proponente que o tendo aceito sem 
objeção, venha, após o período contido no subitem 6.1 deste Edital, a apresentar falhas ou 
irregularidades que o viciem. 
 
7. – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
 
7.1. - Poderão participar da presente licitação 
(BRASIL), cujo objeto social expresso no 
correlato especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta convocatória, que satisfaça 
integralmente as condições e exigências contidas neste documento e seus anexos, e que 
manifestarem interesse até a data e hora estabeleci
 
7.2. Não poderão participar de qualquer fase deste processo, interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir:
 

a) Estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de 
constituição; 
 

b) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Centro de 
Abastecimento e Logística de Pernambuco 
por qualquer órgão da Administração Pública, motivada por recusa para celebração de 
contrato durante o prazo de validade da proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida em certame licitatório, ensejar o retardamento da execução 
contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal;
 

c) Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
 

d) Tenham objeto social incompatível com o objeto licitado;
 

e) Empresas estrangeiras que não funcionem no país;
 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

demanda futura, os recursos financeiros para fazer face às despesas da 
contratação correrão por conta dos centros de resultados do CEASA-PE/OS em vigor à época da 

cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos, 
s as condições estabelecidas no processo seletivo. 

á publicado na forma estabelecida no REGULAMENTO PRÓPRIO DE 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA

DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas de preços, qu
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, 
sob pena de decadência do direito de impugnação. 

As impugnações e/ou os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados pregoeiro 
PE/O.S., situado no 1º andar do Centro Administrativo, localizado na BR 101 

550, Bairro do Curado, Recife/PE, CEP: 50.790-900, de segunda a quinta-feira no horário das 08:00 
às 16:00 horas, e na sexta de 08:00 às 13:00. 

ireito de impugnar os termos deste Pregão o proponente que o tendo aceito sem 
objeção, venha, após o período contido no subitem 6.1 deste Edital, a apresentar falhas ou 

 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País 
(BRASIL), cujo objeto social expresso no ESTATUTO ou CONTRATOSOCIAL
correlato especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta convocatória, que satisfaça 
integralmente as condições e exigências contidas neste documento e seus anexos, e que 
manifestarem interesse até a data e hora estabelecidas para abertura do certame. 

7.2. Não poderão participar de qualquer fase deste processo, interessados que se enquadrem em 
uma ou mais das situações a seguir: 

Estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de 

Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Centro de 
Abastecimento e Logística de Pernambuco – CEASA-PE/O.S.; ou ainda, penalidade imposta 
por qualquer órgão da Administração Pública, motivada por recusa para celebração de 

to durante o prazo de validade da proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa exigida em certame licitatório, ensejar o retardamento da execução 
contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

Tenham objeto social incompatível com o objeto licitado; 

Empresas estrangeiras que não funcionem no país; 

 

, os recursos financeiros para fazer face às despesas da pretensa 
PE/OS em vigor à época da 

cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos, 

REGULAMENTO PRÓPRIO DE 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA-PE/O.S.. 

Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas de preços, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, 

As impugnações e/ou os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados pregoeiro do 
PE/O.S., situado no 1º andar do Centro Administrativo, localizado na BR 101 – Sul, KM 70, nº 

feira no horário das 08:00 

ireito de impugnar os termos deste Pregão o proponente que o tendo aceito sem 
objeção, venha, após o período contido no subitem 6.1 deste Edital, a apresentar falhas ou 

pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País 
SOCIAL ou instrumento 

correlato especifique atividade pertinente e compatível com o objeto desta convocatória, que satisfaça 
integralmente as condições e exigências contidas neste documento e seus anexos, e que 

das para abertura do certame.  

7.2. Não poderão participar de qualquer fase deste processo, interessados que se enquadrem em 

Estejam constituídos sob a forma de consórcio, qualquer que seja a sua forma de 

Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Centro de 
PE/O.S.; ou ainda, penalidade imposta 

por qualquer órgão da Administração Pública, motivada por recusa para celebração de 
to durante o prazo de validade da proposta, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida em certame licitatório, ensejar o retardamento da execução 
contratual, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 



 

 

f) Empresas cujos diretores, sócios, responsávei
funcionário do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco 
 

g) Duas ou mais empresas com participação societária entre si;
 

h) Empresa que não estiver atuando no ramo do objeto licitado; e,
 

i) Quaisquer interessados que porventura sejam 
ou responsável pela licitação.

 
7.3. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO
 
7.3.1. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórc
qualquer que seja sua forma de constituição; 
 
7.3.2. No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar que se trata de faculdade do 
CEASA-PE/O.S., uma vez que o objeto em si é prestado por várias empresas do ramo, sendo 
desnecessária a formação de consórcio para o cumprimento das obrigações de execução dos 
serviços. Tal vedação só se tornaria restritiva, se o objeto trouxesse situações factuais, econômicas, 
de mercado, etc, o que não é o caso do objeto deste processo. 
 
7.3.3. A vedação quanto à participação de consórcio de empresas no presente procedimento seletivo 
não limitará a competitividade, pois o objeto do presente procedimento seletivo consiste na 
contratação de serviço comum, não sendo apropriada a exigência de formação de consórcio p
essa finalidade. Além disso, existe grande quantidade de empresas nacionais do ramo que 
conseguem realizar a entrega e garantia do objeto do presente procedimento seletivo sem a 
necessidade de formar consórcio. 
 
7.3.4. Ressaltamos ainda que, não há co
possíveis licitantes, também não há qualificação técnica que justifique a união de várias empresas 
para o cumprimento das exigências, restando claro que tal medida não representaria ampliação da 
competitividade. 
 
8. – DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 
8.1. – No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será 
realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante leg
OBRIGATORIAMENTE, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
 
a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, 
vigor com todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamen
de sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
 
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício;
 
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
 
d) Tratando-se de empresa individual
 
 
 

Empresas cujos diretores, sócios, responsáveis ou empregados, haja algum dirigente ou 
funcionário do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco –

Duas ou mais empresas com participação societária entre si; 

Empresa que não estiver atuando no ramo do objeto licitado; e, 

Quaisquer interessados que porventura sejam funcionários ou dirigentes do CEASA
responsável pela licitação. 

7.3. DA VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO 

7.3.1. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórc
qualquer que seja sua forma de constituição;  

7.3.2. No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar que se trata de faculdade do 
PE/O.S., uma vez que o objeto em si é prestado por várias empresas do ramo, sendo 

ão de consórcio para o cumprimento das obrigações de execução dos 
serviços. Tal vedação só se tornaria restritiva, se o objeto trouxesse situações factuais, econômicas, 
de mercado, etc, o que não é o caso do objeto deste processo.  

à participação de consórcio de empresas no presente procedimento seletivo 
não limitará a competitividade, pois o objeto do presente procedimento seletivo consiste na 
contratação de serviço comum, não sendo apropriada a exigência de formação de consórcio p
essa finalidade. Além disso, existe grande quantidade de empresas nacionais do ramo que 
conseguem realizar a entrega e garantia do objeto do presente procedimento seletivo sem a 
necessidade de formar consórcio.  

7.3.4. Ressaltamos ainda que, não há complexidade na contratação que torne restrito o universo de 
possíveis licitantes, também não há qualificação técnica que justifique a união de várias empresas 
para o cumprimento das exigências, restando claro que tal medida não representaria ampliação da 

DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será 
realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante leg

, será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

se de sociedade comercial, ato constitutivo, ESTATUTO ou CONTRATOSOCIAL
vigor com todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamen
de sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 

se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
diretoria em exercício; 

se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

se de empresa individual, o registro comercial; 

 

s ou empregados, haja algum dirigente ou 
– CEASA-PE/O.S.;  

funcionários ou dirigentes do CEASA-PEO.S. 

7.3.1. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas que estejam reunidas em consórcio, em 

7.3.2. No que se refere à vedação de consórcio, cabe mencionar que se trata de faculdade do 
PE/O.S., uma vez que o objeto em si é prestado por várias empresas do ramo, sendo 

ão de consórcio para o cumprimento das obrigações de execução dos 
serviços. Tal vedação só se tornaria restritiva, se o objeto trouxesse situações factuais, econômicas, 

à participação de consórcio de empresas no presente procedimento seletivo 
não limitará a competitividade, pois o objeto do presente procedimento seletivo consiste na 
contratação de serviço comum, não sendo apropriada a exigência de formação de consórcio para 
essa finalidade. Além disso, existe grande quantidade de empresas nacionais do ramo que 
conseguem realizar a entrega e garantia do objeto do presente procedimento seletivo sem a 

mplexidade na contratação que torne restrito o universo de 
possíveis licitantes, também não há qualificação técnica que justifique a união de várias empresas 
para o cumprimento das exigências, restando claro que tal medida não representaria ampliação da 

DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será 
realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante legal. Para tanto, 

, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

CONTRATOSOCIAL em 
vigor com todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso 
de sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 

se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 

se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 



 

 

e) Procuração particular ou carta de credenciamento, 
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de 
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento seletivo, 
de interposição de recursos
alíneas “a” a “d” acima, para fins de confirmação de poderes para subscrevê

 
8.2. – O representante legal e/ou procurador deverão identificar
identificação que contenha foto.
 
8.3. – O representante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos de 
credenciamento juntamente com o respectivo documento de identificação conforme o item 8.2 e, em 
separado os envelopes “Proposta Comercial”
 
8.4. – Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo seletivo, 
poderão ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente autenticados
pregoeiro e equipe de apoio do CEASA
do certame, observados sempre os respectivos prazos de validade
 
8.5. – A cada licitante que participar do certame 
manifestar em nome do representado,
vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante;
 
8.6. – A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 
não comparecimento do interessado ou de seu representant
do direito de ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos 
pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços 
(envelope 1). 
 
8.7.–A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação 
da seguinte documentação: 
 
8.7.1. Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tri
 
a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm
 
b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06.
 
8.8. Os documentos relacionados nos subitens 8.7, para efeito de comprovação da condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 
Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O do dia 
22/05/2007. 
 
8.9. Os licitantes deverão apresentar declaração de pleno atendimento aos re
podendo utilizar como modelo o estabelecido no
referidas declarações deverão ser apresentadas fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação. 
referidas declarações no início da sessão
 
8.10. Para fins de participação da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que p

e) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de 
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento seletivo, 
de interposição de recursos, acompanhado, conforme o caso, de um dos documentos citados nas 
alíneas “a” a “d” acima, para fins de confirmação de poderes para subscrevê-la.

O representante legal e/ou procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de 
identificação que contenha foto. 

ntante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos de 
credenciamento juntamente com o respectivo documento de identificação conforme o item 8.2 e, em 

“Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação”

Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo seletivo, 
poderão ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente autenticados
pregoeiro e equipe de apoio do CEASA-PE/O.S., no prazo de até 24 (vinte
do certame, observados sempre os respectivos prazos de validade; 

A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por document
vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante;

A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 
não comparecimento do interessado ou de seu representante legal à sessão, acarretará na preclusão 
do direito de ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos 
pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços 

A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação 

8.7.1. Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da receita Federal, 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 
previstos no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06. 

Os documentos relacionados nos subitens 8.7, para efeito de comprovação da condição de 
resa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 

Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O do dia 

Os licitantes deverão apresentar declaração de pleno atendimento aos re
podendo utilizar como modelo o estabelecido noItem 03 - ANEXO II e ANEXO IV 

deverão ser apresentadas fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
Documentos de Habilitação. O licitante credenciado na forma do item 8 poderá elaborar as 
referidas declarações no início da sessão. 

8.10. Para fins de participação da Disputa Ampla, os licitantes enquadrados na condição de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que p

 

com firma reconhecida em cartório, 
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de 
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao procedimento seletivo, inclusive o poder 

dos documentos citados nas 
la. 

se exibindo documento oficial de 

ntante da licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos de 
credenciamento juntamente com o respectivo documento de identificação conforme o item 8.2 e, em 

“Documentação de Habilitação”; 

Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo seletivo, 
poderão ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente autenticados pelo 

PE/O.S., no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antes 

será permitido somente um representante para se 
desde que autorizado por documento de habilitação legal, 

vedada à participação de qualquer interessado representando mais de um licitante; 

A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 
e legal à sessão, acarretará na preclusão 

do direito de ofertar lances, manifestar intenção de interposição de recurso ou praticar demais atos 
pertinentes ao certame. Será considerada como única oferta a constante na Proposta de Preços 

A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na lei Complementar 123/2006, deverá ser comprovada mediante apresentação 

da Secretaria da receita Federal, 

b) declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

Os documentos relacionados nos subitens 8.7, para efeito de comprovação da condição de 
resa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela 

Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103, publicado no D.O do dia 

Os licitantes deverão apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
ANEXO II e ANEXO IV deste edital, as 

deverão ser apresentadas fora dos envelopes de Proposta de Preços e de 
ciado na forma do item 8 poderá elaborar as 

, os licitantes enquadrados na condição de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, que pretender utilizar-se 



 

 

das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração 
de que atendem aos requisitos dos artigos 3º e 18
 
8.11 A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual na 
processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercí
prerrogativas.  
8.12. Os licitantes deverão declarar a condição de Microempresa 
EPP ou Microempreendedores Individuais 
referida disputa. 
 
9. – DA PROPOSTA DE PREÇO
 
9.1. – A “Proposta de Preço” deverá ser apresentada em envelope lacrado e opaco, tendo em sua 
parte externa os seguintes dizeres:
 
 
ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS
 
Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se
timbrado). 
Ao 
Pregoeiro da Comissão Permanente de Seleção do CEASA
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
Recife, 27 de Janeiro de 2022.
 

 
9.2. – Deverá, necessariamente, atender aos seguintes requisitos:
 
9.2.1. Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel timbrado, 
escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, telefone, 
fax, e-mail (se houver) e endereço do licitante.
 
9.2.2. Conter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 
logística e seguros, entre outros
 
9.2.3. Estar datada e assinada, bem como rubrica
empresa. 
 
9.2.4. Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no Termo 
de Referência, Anexo I), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação.
 
9.2.5. Conter prazo de validade
contados da data do seu recebimento
 
9.2.6. Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos com no máximo três casas 
decimais (Ex.: R$ 5,333) e por extenso, 
de dissenso, o por extenso sobre o numérico
praticados no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 
financeiro, bem como compreendendo todas as despesas incidentes sobre o 
como impostos, seguros, taxas e etc., e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
 

das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração 
de que atendem aos requisitos dos artigos 3º e 18-A da Lei mencionada;  

A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual na 
processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercí

Os licitantes deverão declarar a condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte 
EPP ou Microempreendedores Individuais – MEI, como condição para o exercício do benefício à 

PROPOSTA DE PREÇO 

A “Proposta de Preço” deverá ser apresentada em envelope lacrado e opaco, tendo em sua 
parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS 

Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se o envelope for 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Seleção do CEASA-PE/O.S. 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

7 de Janeiro de 2022. 

Deverá, necessariamente, atender aos seguintes requisitos: 

9.2.1. Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel timbrado, 
escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, telefone, 

mail (se houver) e endereço do licitante. 

ter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 
logística e seguros, entre outros; 

9.2.3. Estar datada e assinada, bem como rubricada nas demais folhas, pelo representante legal da 

9.2.4. Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no Termo 
de Referência, Anexo I), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação.

razo de validade da proposta, nunca inferior a 180 (cento e oitenta
contados da data do seu recebimento; 

9.2.6. Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos com no máximo três casas 
decimais (Ex.: R$ 5,333) e por extenso, o preço total da proposta, devendo prevalecer, no caso 
de dissenso, o por extenso sobre o numérico; o qual deverá estar em conformidade com os 
praticados no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 

ompreendendo todas as despesas incidentes sobre o 
como impostos, seguros, taxas e etc., e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

 

das prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar declaração 

A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 
microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual na Disputa Ampla do 
processo licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das referidas 

ME, Empresa de Pequeno Porte – 
MEI, como condição para o exercício do benefício à 

A “Proposta de Preço” deverá ser apresentada em envelope lacrado e opaco, tendo em sua 

o envelope for 

9.2.1. Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel timbrado, 
escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, telefone, 

ter declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas 
incidentes sobre o objeto licitado, tais como: impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, 

da nas demais folhas, pelo representante legal da 

9.2.4. Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no Termo 
de Referência, Anexo I), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação. 

da proposta, nunca inferior a 180 (cento e oitenta) dias, 

9.2.6. Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos com no máximo três casas 
otal da proposta, devendo prevalecer, no caso 
; o qual deverá estar em conformidade com os 

praticados no mercado, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária ou de custo 
ompreendendo todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais 

como impostos, seguros, taxas e etc., e deduzidos os descontos eventualmente concedidos. 



 

 

9.2.7. Conter as especificações detalhadas dos serviços ofertados, consoante exigências do edi
 
9.3. Não serão admitidos nem aceitos, serviços com especificações divergente do solicitado neste 
edital e anexos; 
 
9.4. - A apresentação da Proposta de Preços implicará plena aceitação por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste edital 
9.5. - O pregoeiro poderá proceder, em qualquer fase da licitação, diligência para verificar o 
funcionamento e compatibilidade da solução oferecida com os requisitos especificados no Anexo I 
deste Edital.  
 
10 – DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. – A documentação relativa à 
opaco, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres:
 
ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 
Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se o 
timbrado). 
Ao 
Pregoeiro da Comissão Permanente de Seleção do CEASA
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
Recife, 27 de Janeiro de 2022.
 

 
10.2. Todos os documentos exigidos no ENVELOPE nº 2, poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que 
devidamente autenticados pelo pregoeiro e equipe em até 24 (vinte e qu
sessão de abertura da Proposta de Preço.
 
10.3. Para habilitação ao presente certame, deverá ser apresentado os seguintes documentos:
 
10.3.1.  RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA
 
a) Cédula de Identidade; 

b) Prova de Registro na Junt
individual. 

c) Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da 
comprovação da eleição dos seus administradores, no caso de sociedade por ações.

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
investidura da diretoria em exercício.

e) Decreto de autorização, em se tratando de 
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir.

f) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, conforme 

g) Declaração de “Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores” (Art. 7
Constituição Federal), conforme modelo disponível no 

 

9.2.7. Conter as especificações detalhadas dos serviços ofertados, consoante exigências do edi

9.3. Não serão admitidos nem aceitos, serviços com especificações divergente do solicitado neste 

A apresentação da Proposta de Preços implicará plena aceitação por parte da licitante, das 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

O pregoeiro poderá proceder, em qualquer fase da licitação, diligência para verificar o 
funcionamento e compatibilidade da solução oferecida com os requisitos especificados no Anexo I 

umentação relativa à HABILITAÇÃO deverá ser apresentada em envelope lacrado e 
opaco, tendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se o 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Seleção do CEASA-PE/O.S. 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 

AL Nº 001/2022 
Recife, 27 de Janeiro de 2022. 

10.2. Todos os documentos exigidos no ENVELOPE nº 2, poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que 

pelo pregoeiro e equipe em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores à 
sessão de abertura da Proposta de Preço. 

10.3. Para habilitação ao presente certame, deverá ser apresentado os seguintes documentos:

RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

Prova de Registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma 

Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da 
omprovação da eleição dos seus administradores, no caso de sociedade por ações.

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 
investidura da diretoria em exercício. 

Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim exigir. 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, conforme Anexo III do Edital

Declaração de “Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores” (Art. 7
Constituição Federal), conforme modelo disponível no Anexo V do Edital

 

9.2.7. Conter as especificações detalhadas dos serviços ofertados, consoante exigências do edital; 

9.3. Não serão admitidos nem aceitos, serviços com especificações divergente do solicitado neste 

A apresentação da Proposta de Preços implicará plena aceitação por parte da licitante, das 

O pregoeiro poderá proceder, em qualquer fase da licitação, diligência para verificar o 
funcionamento e compatibilidade da solução oferecida com os requisitos especificados no Anexo I 

deverá ser apresentada em envelope lacrado e 

Razão social da empresa, endereço, CNPJ, CEP, fone/fax (Dispensado se o envelope for 

10.2. Todos os documentos exigidos no ENVELOPE nº 2, poderão ser apresentados em original ou 
por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de imprensa oficial, desde que 

atro) horas anteriores à 

10.3. Para habilitação ao presente certame, deverá ser apresentado os seguintes documentos: 

a Comercial ou repartição correspondente, no caso de firma 

Prova de registro na Junta Comercial ou repartição correspondente, do ato constitutivo, estatuto 
ou contrato social em vigor em se tratando de sociedades comerciais, acompanhada da 
omprovação da eleição dos seus administradores, no caso de sociedade por ações. 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, acompanhado do ato de registro ou autorização para funcionamento 

III do Edital. 

Declaração de “Cumprimento da Legislação Trabalhista de Menores” (Art. 7º, Inciso XXXIII da 
Anexo V do Edital. 



 

 

10.3.2. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
 
b) Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
 
c) Certidão de Regularidade Fiscal para com a 
ou outro equivalente, na forma da lei;
d) Prova de regularidade para com a 
 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
apresentação de Certidão Ne
acrescentou o Título VII-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto
5.452, de 1º de maio de 1943;
 
f) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, efetu
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Dívida Ativa da União - DAU por elas administra
Instituto Nacional do Seguro Social 
 
OBS: Nos termos do arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, serão admitidas para efeito 
de comprovação da regularidade 
equivalente na forma da lei.
 
g) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresen
restrição. 
 

g.1.) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado, às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Seleção do 
CEASA-PE/O.S., para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas, com
Negativa. 

 
g.2.) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento 
convocatório, sendo facultado ao CEASA
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

 
h) Será considerada como válida pelo 
emissão, a Certidão que não apresenta
diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante 
apresentar juntamente com a certidão a cópia da referida legislação ou dispositivo.
 
i) A falta de veracidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no 
indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis.
 
j) A documentação para habilitação deverá ser apresentada, preferencialmente, na ordem indicada 
por este Edital. 
 
 

RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

b) Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

c) Certidão de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da l
ou outro equivalente, na forma da lei; 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
apresentação de Certidão Negativa - CNDT, nos termos Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2013, que 

A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto
5.452, de 1º de maio de 1943; 

f) Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, efetuada mediante apresentação de 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à 
DAU por elas administrados, inclusive em relação à dívida ativa do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, nos termos da Portaria MF nº 358/2014

OBS: Nos termos do arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, serão admitidas para efeito 
de comprovação da regularidade fiscal, certidão positiva com efeito de negativa ou outra 
equivalente na forma da lei. 

g) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresen

g.1.) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado, às 
MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 05 (cinco) dias 

, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Seleção do 

PE/O.S., para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas, com

regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento 
convocatório, sendo facultado ao CEASA-PE/O.S. convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

h) Será considerada como válida pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da respectiva 
Certidão que não apresentar prazo de validade, exceto se houver previsão de prazo 

diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante 
apresentar juntamente com a certidão a cópia da referida legislação ou dispositivo.

acidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no 
indeferimento de sua habilitação, independentemente das sanções cabíveis. 

j) A documentação para habilitação deverá ser apresentada, preferencialmente, na ordem indicada 

 

b) Certificado atualizado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

, do domicílio ou sede da licitante, 

do domicílio ou sede do licitante; 

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
, nos termos Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2013, que 

A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

ada mediante apresentação de Certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

PGFN, referente a todos os tributos federais e à 
dos, inclusive em relação à dívida ativa do 

INSS, nos termos da Portaria MF nº 358/2014; 

OBS: Nos termos do arts. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, serão admitidas para efeito 
fiscal, certidão positiva com efeito de negativa ou outra 

g) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de Regularidade Fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

g.1.) Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado, às 
o prazo de 05 (cinco) dias 

, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 
vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Comissão Permanente de Seleção do 

PE/O.S., para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 
débito, e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas, com efeito de Certidão 

regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento 

S. convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

, contado da data da respectiva 
, exceto se houver previsão de prazo 

diverso estabelecido em lei ou por dispositivo do órgão emissor do documento, devendo a licitante 
apresentar juntamente com a certidão a cópia da referida legislação ou dispositivo. 

acidade de qualquer das informações prestadas pela licitante implicará no 

j) A documentação para habilitação deverá ser apresentada, preferencialmente, na ordem indicada 



 

 

 
10.3.3. QUANTO À QUALIFICAÇÃ
 
a) Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial
ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 
90 (noventa) dias anteriores à sessão pública, 
prazo de validade constante nodocumen
negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a 
ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos). No caso de empresas em 
recuperação judicial que já tenham dito plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida 
pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e 
financeiramente a participar do procedimento licitatório. 
 
SE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETA E CORRETA OU 
CONTRARIAR QUALQUER DISPOSITIVO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, O PREGOEIRO 
CONSIDERARÁ O PROPONENTE 
 
11. – DO PROCEDIMENTO 
 
11.1. – No dia, hora e local designado no preâmbulo deste 
sessão, quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os 
documentos de credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os envelopes 
“Proposta de Preço” e “Document
 
11.1.1. – Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pelo Pregoeiro, 
pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que estejam no local 
designado 15 (quinze) minutos antes do horário
 
11.2. – Proceder-se-á à análise dos documentos pertinentes e consequentes credenciamento dos 
interessados, se for o caso. 
 
11.3. – Após o credenciamento o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório. 
 
11.3.1. – A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s). Estarão 
classificadas todas as propostas qu
fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas para dar lances.
 
11.3.2. – A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento) sup
àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, 
até a proclamação do vencedor.
 
11.3.3. – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, os 
autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
 
11.3.4. – Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 11.3.3 que ultrapasse(m) o quantitativo 
máximo de 3 (três) propostas, todas estas propostas serão selecionadas / qualificadas para a fase de 
lances. 
 
11.3.5. – Conforme previsão do art. 44 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte), será assegurada, como critério de desempate, pr
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

QUANTO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:  

Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor 
ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 
90 (noventa) dias anteriores à sessão pública, INCLUSIVE, Processos Eletrônicos (PJ
prazo de validade constante nodocumento (Está certidão somente é exigível quando a certidão 
negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a 
ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos). No caso de empresas em 

cuperação judicial que já tenham dito plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida 
pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e 
financeiramente a participar do procedimento licitatório.  

NTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETA E CORRETA OU 
CONTRARIAR QUALQUER DISPOSITIVO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, O PREGOEIRO 
CONSIDERARÁ O PROPONENTE INABILITADO. 

No dia, hora e local designado no preâmbulo deste instrumento convocatório, será aberta a 
sessão, quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os 
documentos de credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os envelopes 
“Proposta de Preço” e “Documentação de Habilitação”. 

Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pelo Pregoeiro, 
pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que estejam no local 
designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o recebimento dos envelopes.

á à análise dos documentos pertinentes e consequentes credenciamento dos 

Após o credenciamento o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços e verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no 

A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s). Estarão 
classificadas todas as propostas que atendam as especificações do edital; e, aptas a participar da 
fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas para dar lances.

A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento) sup
àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, 
até a proclamação do vencedor. 

Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, os 
lhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos lances verbais e 

sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 11.3.3 que ultrapasse(m) o quantitativo 
ostas, todas estas propostas serão selecionadas / qualificadas para a fase de 

Conforme previsão do art. 44 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte), será assegurada, como critério de desempate, pr
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

 

expedida pelo distribuidor 
ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da pessoa jurídica, dentro de um prazo máximo de 

Processos Eletrônicos (PJ-e) com 
(Está certidão somente é exigível quando a certidão 

negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a 
ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos). No caso de empresas em 

cuperação judicial que já tenham dito plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida 
pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e 

NTAÇÃO DE HABILITAÇÃO NÃO ESTIVER COMPLETA E CORRETA OU 
CONTRARIAR QUALQUER DISPOSITIVO DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, O PREGOEIRO 

instrumento convocatório, será aberta a 
sessão, quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os 
documentos de credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os envelopes 

Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pelo Pregoeiro, 
pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que estejam no local 

previsto para o recebimento dos envelopes. 

á à análise dos documentos pertinentes e consequentes credenciamento dos 

Após o credenciamento o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no 

A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s). Estarão 
e atendam as especificações do edital; e, aptas a participar da 

fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas para dar lances. 

A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, 

Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, os 
lhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos lances verbais e 

Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 11.3.3 que ultrapasse(m) o quantitativo 
ostas, todas estas propostas serão selecionadas / qualificadas para a fase de 

Conforme previsão do art. 44 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte), será assegurada, como critério de desempate, preferência de 



 

 

 
11.3.5.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao 
melhor preço.  
 
11.3.5.2. Ocorrendo o empate, proceder
que dispõe que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
 
11.3.5.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma antes descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese acima (propostas de preços apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que sejam até 5% superior ao melhor preço), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito;
 
11.3.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados
empresas de pequeno porte que se encontrem neste intervalo, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
11.3.5.5. Na hipótese da não
adjudicado em favor da proposta de preços originalmente vencedora do certame. 
 
11.3.5.6. O disposto no art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno p
empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta de preços no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão.

 
11.3.6. – Conforme previsão dos arts.
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do 
devendo apresentar toda a documentação exigida para efeito desta comprovação, mesmo que 
apresente alguma restrição. 
 
11.4. – O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para lances, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
 
11.4.1. – Na hipótese de duas ou mais propostas de preços classificadas / qualificadas para lances 
que apresentarem preços iguais, o Pregoeiro decidirá
realização dos lances. 
 
11.4.2. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços.
 
11.4.3. – Cada lance deverá importar numa red
relativamente ao menor preço total do objeto já ofertado.
 
11.4.4. – Dos lances ofertados não caberá retratação.
 
11.5. – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas.

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao 

11.3.5.2. Ocorrendo o empate, proceder-se-á na forma descrita no art. 45 da LC n° 123/06, 
que dispõe que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

11.3.5.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma antes descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

ese acima (propostas de preços apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que sejam até 5% superior ao melhor preço), na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

11.3.5.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem neste intervalo, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.3.5.5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta de preços originalmente vencedora do certame. 

11.3.5.6. O disposto no art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa ou 
empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta de preços no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

Conforme previsão dos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do 

da a documentação exigida para efeito desta comprovação, mesmo que 

O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para lances, de 
forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta de preços classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 

Na hipótese de duas ou mais propostas de preços classificadas / qualificadas para lances 
que apresentarem preços iguais, o Pregoeiro decidirá, na ocasião, mediante sorteio, a sequência de 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 

Cada lance deverá importar numa redução mínima do valor de R$ 1,00 (Um Real), 
relativamente ao menor preço total do objeto já ofertado. 

Dos lances ofertados não caberá retratação. 

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a 
são do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 

apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 

 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao 

á na forma descrita no art. 45 da LC n° 123/06, 
que dispõe que a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

do certame, situação em 

11.3.5.3. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma antes descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 

ese acima (propostas de preços apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte que sejam até 5% superior ao melhor preço), na ordem classificatória, para o 

pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem neste intervalo, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

s, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta de preços originalmente vencedora do certame.  

11.3.5.6. O disposto no art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
orte. A microempresa ou 

empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova 
proposta de preços no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 

42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do CONTRATO, 

da a documentação exigida para efeito desta comprovação, mesmo que 

O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para lances, de 
do autor da proposta de preços classificada de 

Na hipótese de duas ou mais propostas de preços classificadas / qualificadas para lances 
, na ocasião, mediante sorteio, a sequência de 

A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 

ução mínima do valor de R$ 1,00 (Um Real), 

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a 
são do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 



 

 

 
11.6. – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta de preços 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
 
11.8. – O encerramento da etapa competitiva dar
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
 
11.9. – Declarada encerrada a etapa competitiva e o
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a 
respeito. 
11.10. - No julgamento das propostas de preços e dos documentos de habilitação, o Pregoeiro 
poderá, a seu critério, sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo
classificação e habilitação, podendo, inclusive, emitir em tempo real, 
eventuais certidões disponíveis na internet (ex: regularidade fiscal, trabalhista e falência e 
concordata), que porventura, se façam necessárias, primando pelo princípio do formalismo moderado, 
uma vez que o objetivo final do cert
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
 
11.11. – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
 
11.12. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e seus anexos, o licitante será 
declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
 
11.13. – Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que aten
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
 
11.14. – Nas situações anteriores, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor.
 
11.15. – O Pregoeiro manterá em seu poder todas as propostas de preços apresentadas e os 
envelopes “Documentação de Habilitação” de todos licitantes.
 

11.15.1. – Após a assinatura do Termo de 
envelopes de documentos de habilita
inutilização dos mesmos.

 
11.16. – Lavrar-se-á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo Pregoeiro e 
equipe de apoio, por todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da
apoio. 
 
11.17. - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro;
 
11.18. - A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada o
qualquer processo eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), 
perfeitamente legível, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo lic
 

Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta de preços 
reço e o valor estimado para a contratação. 

O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas de preços, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a 

No julgamento das propostas de preços e dos documentos de habilitação, o Pregoeiro 
critério, sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação e habilitação, podendo, inclusive, emitir em tempo real, durante a sessão pública, 
eventuais certidões disponíveis na internet (ex: regularidade fiscal, trabalhista e falência e 
concordata), que porventura, se façam necessárias, primando pelo princípio do formalismo moderado, 
uma vez que o objetivo final do certame é  garantir a economicidade da contratação, preservados os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e seus anexos, o licitante será 
lhe adjudicado o objeto do certame. 

tante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que aten
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

Nas situações anteriores, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 
que seja obtido preço melhor. 

manterá em seu poder todas as propostas de preços apresentadas e os 
envelopes “Documentação de Habilitação” de todos licitantes. 

Após a assinatura do Termo de CONTRATO, o(s) licitante(s) poderá (o) retirar os 
envelopes de documentos de habilitação, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
inutilização dos mesmos. 

á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo Pregoeiro e 
equipe de apoio, por todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
03 (três) dias úteis, a contar da solicitação do Pregoeiro; 

A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada o
qualquer processo eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), 
perfeitamente legível, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

 

Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta de preços 

á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 

rdenadas as propostas de preços, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a 

No julgamento das propostas de preços e dos documentos de habilitação, o Pregoeiro 
critério, sanar erros ou falhas que não alterem sua substância, mediante despacho 

lhes validade e eficácia para fins de 
durante a sessão pública, 

eventuais certidões disponíveis na internet (ex: regularidade fiscal, trabalhista e falência e 
concordata), que porventura, se façam necessárias, primando pelo princípio do formalismo moderado, 

ame é  garantir a economicidade da contratação, preservados os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias. 

Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital e seus anexos, o licitante será 

tante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

Nas situações anteriores, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para 

manterá em seu poder todas as propostas de preços apresentadas e os 

, o(s) licitante(s) poderá (o) retirar os 
ção, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo Pregoeiro e 
equipe de apoio, por todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da equipe de 

A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

A proposta final deverá ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou impressa por 
qualquer processo eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), 
perfeitamente legível, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última 

itante ou seu representante legal;  



 

 

11.19. - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do CONTRATO
caso; 
 
12 – DOS RECURSOS 
 
12.1. – Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
 
12.2. – Ao final da sessão, o proponente que desejar r
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo
juntar memoriais no prazo de 2 (dois) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. 
 
12.3. – Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.
 
12.4. – Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.
 
12.5. – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6. – Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro. 
 
12.7. – O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 
recebimento das propostas. 
 
13. – DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO
 
13.1. – Esta licitação submete
estrita observância ao disposto no Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, 
Compras e Alienações do CEASA
 
13.2. – Será considerada mais vantajosa para o CEASA
em primeiro lugar, a proposta de preços que, satisfazendo a todas as exigências e condições 
estabelecidas neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre
margem aceitável do preço de referência.
 
13.3. – Na hipótese de não ha
mais propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá ao desempate, mediante 
sorteio na presença de todos os participantes.
 
13.4. – A adjudicação do objeto licitado de
 
14. – DO CONTRATO 
 
14.1 – Homologado o resultado desta Licitação, a Assessoria Jurídica do CEASA
convocar imediatamente a(s) empresa(s) vencedora(s) para a assinatura do Termo Contra
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
direito à contratação, sem prejuízo de outras sanções cabíveis;
 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
CONTRATO e aplicação de eventual sanção à CONTRATADA

rão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo

juntar memoriais no prazo de 2 (dois) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro.  

azo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO

Esta licitação submete-se ao tipo Menor Preço Global, sendo processada e julgada em 
estrita observância ao disposto no Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, 
Compras e Alienações do CEASA-PE/O.S.. 

Será considerada mais vantajosa para o CEASA-PE/O.S. e, consequentemente, classificada 
eiro lugar, a proposta de preços que, satisfazendo a todas as exigências e condições 

estabelecidas neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre
margem aceitável do preço de referência. 

Na hipótese de não haver lances e verificada absoluta igualdade de preços entre duas ou 
mais propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá ao desempate, mediante 
sorteio na presença de todos os participantes. 

A adjudicação do objeto licitado deverá ser feita à empresa classificada em primeiro lugar.

Homologado o resultado desta Licitação, a Assessoria Jurídica do CEASA
convocar imediatamente a(s) empresa(s) vencedora(s) para a assinatura do Termo Contra

05 (cinco) dias úteis, a contar da data da comunicação, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 

 

A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
CONTRATADA, se for o 

rão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

ecorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado 

juntar memoriais no prazo de 2 (dois) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 

Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 

Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

azo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o 

DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

processada e julgada em 
estrita observância ao disposto no Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, 

PE/O.S. e, consequentemente, classificada 
eiro lugar, a proposta de preços que, satisfazendo a todas as exigências e condições 

estabelecidas neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre-se igual, inferior ou na 

ver lances e verificada absoluta igualdade de preços entre duas ou 
mais propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá ao desempate, mediante 

verá ser feita à empresa classificada em primeiro lugar. 

Homologado o resultado desta Licitação, a Assessoria Jurídica do CEASA-PE/O.S., poderá 
convocar imediatamente a(s) empresa(s) vencedora(s) para a assinatura do Termo Contratual, no 

, a contar da data da comunicação, sob pena de decair o 



 

 

14.1.1. – O prazo para a assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado uma vez, 
desde que requerido por escrito, no transcurso do lapso temporal de que trata o subitem 
anterior, e em face de justificativa aceita pela Assessoria Jurídica do CEASA

 
14.2 – A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Instrumento Contratual
estabelecido pela Assessoria Jurídica do CEASA
obrigação assumida, sujeitando
 
14.3 – Na hipótese do item anterior, o CEASA
observados a ordem de classificação, para assinatura do 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
14.4 – A vigência do CONTRATO
CONTRATO, podendo ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, conforme previsto no 
Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA
 
15. – DO RECEBIMENTO 
 
15.1. – O objeto desta licitação será rece
o qual será responsável pelos atestos das respectivas medições e notas fiscais/faturas.
 
16. – DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. – A fiscalização e a gestão do 
pela Diretoria do CONTRATANTE
prestação dos serviços; 
 

16.1.1 - Fica estabelecido que a fiscalização dos serviços e qualidade técnica, be
pelas perfeitas condições de execução o Sr. 
do Departamento de Engenharia do CEASA
16.1.2. – A gestão do 
do cargo de Diretor Técnico Oper

 
16.2. – Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos titulares, 
responsáveis pela fiscalização e gestão dos serviços, todos os elementos necessários ao 
cumprimento de sua obrigação, e quando tomar
inadimplência por parte da CONTRATADA
Presidente do CONTRATANTE
previstas na lei, neste edital e n
causados por sua omissão. 
 
17. – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 
17.1. – São as constantes do Termo de Referencia (ANEXO I), bem como as decorrentes das 
características técnicas do objeto deste e
 
17.2. – Demais obrigações contidas neste Edital e no respectivo Termo de 
 
18. – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
18.1. – São as constantes do Termo de Referencia (ANEXO I), bem como as decorrentes das 
características técnicas do objeto dest
 
18.2. – Demais obrigações contidas neste Edital e no respectivo Termo de 

O prazo para a assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado uma vez, 
sde que requerido por escrito, no transcurso do lapso temporal de que trata o subitem 

anterior, e em face de justificativa aceita pela Assessoria Jurídica do CEASA

A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Instrumento Contratual
estabelecido pela Assessoria Jurídica do CEASA-PE/O.S. caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a(s) às penalidades legalmente estabelecidas.

Na hipótese do item anterior, o CEASA-PE/O.S., poderá convocar os licitantes remanescentes 
observados a ordem de classificação, para assinatura do CONTRATO, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

CONTRATO será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura 
, podendo ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, conforme previsto no 

Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA

O objeto desta licitação será recebido pelo Departamento de Engenharia do 
o qual será responsável pelos atestos das respectivas medições e notas fiscais/faturas.

A fiscalização e a gestão do CONTRATO ficarão a cargo de funcionários distintos designados 
CONTRATANTE que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade da 

Fica estabelecido que a fiscalização dos serviços e qualidade técnica, be
pelas perfeitas condições de execução o Sr. FLÁVIO FALCÃO BEZERRA FILHO
do Departamento de Engenharia do CEASA-PE/O.S.; 

A gestão do CONTRATO a ser firmado ficará sob a responsabilidade do ocupante 
do cargo de Diretor Técnico Operacional do CEASA-PE/O.S.. 

Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos titulares, 
responsáveis pela fiscalização e gestão dos serviços, todos os elementos necessários ao 
cumprimento de sua obrigação, e quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 

CONTRATADA, deverá de imediato comunicar por escrito ao Diretor 
CONTRATANTE, que tomará as providências para que se aplique as sanções 

previstas na lei, neste edital e no CONTRATO, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São as constantes do Termo de Referencia (ANEXO I), bem como as decorrentes das 
características técnicas do objeto deste edital. 

Demais obrigações contidas neste Edital e no respectivo Termo de CONTRATO

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

São as constantes do Termo de Referencia (ANEXO I), bem como as decorrentes das 
características técnicas do objeto deste edital. 

Demais obrigações contidas neste Edital e no respectivo Termo de CONTRATO

 

O prazo para a assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado uma vez, 
sde que requerido por escrito, no transcurso do lapso temporal de que trata o subitem 

anterior, e em face de justificativa aceita pela Assessoria Jurídica do CEASA-PE/O.S.. 

A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Instrumento Contratual dentro do prazo 
PE/O.S. caracteriza o descumprimento total da 

a(s) às penalidades legalmente estabelecidas. 

r os licitantes remanescentes 
, e assim sucessivamente, sem 

, contados a partir da assinatura do 
, podendo ser prorrogado mediante formalização de Termo Aditivo, conforme previsto no 

Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/O.S.. 

bido pelo Departamento de Engenharia do CONTRATANTE, 
o qual será responsável pelos atestos das respectivas medições e notas fiscais/faturas. 

ficarão a cargo de funcionários distintos designados 
que deverão acompanhar, fiscalizar e verificar a conformidade da 

Fica estabelecido que a fiscalização dos serviços e qualidade técnica, bem como, 
FLÁVIO FALCÃO BEZERRA FILHO, Gerente 

a ser firmado ficará sob a responsabilidade do ocupante 

Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos titulares, 
responsáveis pela fiscalização e gestão dos serviços, todos os elementos necessários ao 

em conhecimento de qualquer irregularidade ou 
, deverá de imediato comunicar por escrito ao Diretor 

, que tomará as providências para que se aplique as sanções 
, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos 

São as constantes do Termo de Referencia (ANEXO I), bem como as decorrentes das 

CONTRATO. 

São as constantes do Termo de Referencia (ANEXO I), bem como as decorrentes das 

CONTRATO. 



 

 

 
19. – DO PAGAMENTO 
 

19.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos salários dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestaç
do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentação da Nota
Gestor do Contrato.  

19.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir: 

a) Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; 

b) Controle de Horas;  

c) Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores;

d) Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) GFIP e o arquivo SEFIP;  

f) Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; 

g) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); 

h) GPS Recolhimento à Previdência Social; 

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo T
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

j) PCMSO, nos termos da NR

k) PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 
Emprego-MTE);  

l) Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados; 

m) Aviso de concessão de férias; 

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei da não 
concessão;  

o) Recibo de fornecimento de Vales

p) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais; 

q) Atestados e justificativas de faltas; 

r) Termo de rescisão de contrato de trabalho, Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e 
pedido de demissão, Comunicação 

19.3. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à 
data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias de todos os 
documentos necessários para a com
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes 
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 
obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato; 

19.4. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 

19.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos salários dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestaç
do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 

19.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir: 

a) Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; 

c) Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores;

d) Certificado de Regularidade do FGTS;  

f) Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados;  

g) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND);  

h) GPS Recolhimento à Previdência Social;  

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo T
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

j) PCMSO, nos termos da NR-7; CAT;  

k) PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

inas da CTPS com anotações do registro de empregados;  

m) Aviso de concessão de férias;  

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei da não 

o) Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou declaração sob as penas da lei da não concessão; 

Relação Anual de Informações Sociais;  

q) Atestados e justificativas de faltas;  

r) Termo de rescisão de contrato de trabalho, Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e 
pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso.

19.3. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à 
data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias de todos os 
documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes 
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 

ões no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato;  

19.4. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 

 

19.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos salários dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação dos serviços, e 
do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última 

Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 

19.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir:  

a) Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados;  

c) Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores; 

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR-9;  

k) PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei da não 

s penas da lei da não concessão;  

r) Termo de rescisão de contrato de trabalho, Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e 
de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso. 

19.3. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à 
data de cada pagamento mensal a ser efetuado pela CONTRATANTE, cópias de todos os 

provação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes 
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 

19.4. A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 



 

 

seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

19.5. Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados n
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização. 

19.6. Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil de 
cada mês subsequente ao vencido. 

19.7. A empresa CONTRATADA deve apresentar ao Setor de Con
CONTRATANTE, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 
qualquer tempo, serviços no âmbito do CEASA
Programas e Projetos Especiais. Desta relação de
à total identificação de cada empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); 
data de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 
acerca de circunstâncias especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo 
determinado;  

19.8. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utiliz
apresentando recibos de salários pagos, cópia da folha de pagamento, comprovação de pagamento 
de vale-transporte e vale-refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e 
fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as 
cópias das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, 
em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades lega

19.9. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

19.10. Caso a CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente da 
indicada pelo CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas pertinentes a 
operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que proceder ao 
ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 
CONTRATANTE.  

19.11. Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o CONTRATANTE a 
efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, independente de notificação 
prévia, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais,
fazer. 

 
20. – DA RESCISÃO CONTRATUAL
 
20.1. – O Termo de Contrato
CONTRATANTE, sem prejuízo de perdas e danos, diante das seguintes situações:
 

a) A inexecução total ou
ser considerada como recusa e ensejar a rescisão contratual.
 

b) A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei p

 
c) Ocorrendo à subcontratação total ou parcial 

do CONTRATANTE. 
 

d) A alteração social ou a modificação
a execução do contrato;
 

gados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

19.5. Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados n
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização.  

19.6. Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil de 
cada mês subsequente ao vencido.  

19.7. A empresa CONTRATADA deve apresentar ao Setor de Controle de Empresas Terceirizadas do 
CONTRATANTE, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 
qualquer tempo, serviços no âmbito do CEASA-PE/O.S., abrangendo todos os Departamentos, 
Programas e Projetos Especiais. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam necessários 
à total identificação de cada empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); 
data de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 

circunstâncias especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo 

19.8. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços, 
apresentando recibos de salários pagos, cópia da folha de pagamento, comprovação de pagamento 

refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e 
antes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as 

cópias das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, 
em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades lega

19.9. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

19.10. Caso a CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente da 
elo CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas pertinentes a 

operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que proceder ao 
ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 

19.11. Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o CONTRATANTE a 
efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, independente de notificação 
prévia, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais, por descumprimento de obrigação de 

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

O Termo de Contrato a ser firmado poderá ser rescindido imediatamente pelo 
, sem prejuízo de perdas e danos, diante das seguintes situações:

inexecução total ou parcial caracterizada pelo atraso na execução do objeto licitado poderá 
ser considerada como recusa e ensejar a rescisão contratual. 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas em lei pertinente ao objeto licitado. 

Ocorrendo à subcontratação total ou parcial do objeto contratado, sem a expressa anuência 
 

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execução do contrato; 

 

gados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS.  

19.5. Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no 

19.6. Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil de 

trole de Empresas Terceirizadas do 
CONTRATANTE, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 

PE/O.S., abrangendo todos os Departamentos, 
vem constar, dentre outros que sejam necessários 

à total identificação de cada empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); 
data de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 

circunstâncias especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo 

19.8. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
ados na prestação dos serviços, 

apresentando recibos de salários pagos, cópia da folha de pagamento, comprovação de pagamento 
refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e 

antes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as 
cópias das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, 
em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais. 

19.9. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

19.10. Caso a CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente da 
elo CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas pertinentes a 

operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que proceder ao 
ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 

19.11. Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o CONTRATANTE a 
efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, independente de notificação 

por descumprimento de obrigação de 

poderá ser rescindido imediatamente pelo 
, sem prejuízo de perdas e danos, diante das seguintes situações: 

parcial caracterizada pelo atraso na execução do objeto licitado poderá 

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 

, sem a expressa anuência 

da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 



 

 

e) Descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
 

f) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA.
 

21. – DAS PENALIDADES 
 
21.1. Comete infração administrativa a 
  

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

 
21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

 
21.1.3. Fraudar na execução do 

 
21.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;

 
21.1.5. Cometer fraude fiscal;

 
21.1.6. Não mantiver a proposta. 

 
21.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

 
21.2.1. Advertências por faltas le
significativos para a CONTRATANTE

 
21.2.2. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do 
atraso injustificado do início de sua execução, até o limite máximo de 2% 
Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

 
21.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sob o valor total do 
caso de inexecução total do objeto.
 

21.2.3.1. Em caso de inexe
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação 
inadimplida.  

 
21.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CEASA
de até 02 (dois) anos.  

 
21.2.5. Impedimento de licitar e contratar com o CEASA
descredenciamento no Registro Cadastral no prazo de até 05 (cinco) anos.

 
21.2.6. Declaração Inidoneidade para licitar ou contratar com o CEASA
perdurem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a 

 
21.3. Também ficam sujeitas às p
que: 

21.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no 
recolhimento de quaisquer tributos. 

 

Descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA.

21.1. Comete infração administrativa a CONTRATADA que: 

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

21.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

21.1.3. Fraudar na execução do CONTRATO; 

se de modo inidôneo; 

de fiscal; 

21.1.6. Não mantiver a proposta.  

que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

21.2.1. Advertências por faltas leves, assim entendidas, aquelas que não acarretem prejuízos 
CONTRATANTE; 

21.2.2. Multa moratória de 0,1% (um décimo por cento) do valor do CONTRATO
atraso injustificado do início de sua execução, até o limite máximo de 2% 
Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida;

21.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sob o valor total do 
caso de inexecução total do objeto. 

21.2.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação 

 

21.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CEASA
de até 02 (dois) anos.   

21.2.5. Impedimento de licitar e contratar com o CEASA-PE/O.S. com o consequente 
descredenciamento no Registro Cadastral no prazo de até 05 (cinco) anos.

21.2.6. Declaração Inidoneidade para licitar ou contratar com o CEASA
otivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
ressarcir a CONTRATANTE, pelos prejuízos causados. 

21.3. Também ficam sujeitas às penalidades previstas nos subitens 21.2.4 e 21.2.5, a 

21.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no 
recolhimento de quaisquer tributos.  

 

Descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; e, 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA. 

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

ves, assim entendidas, aquelas que não acarretem prejuízos 

CONTRATO, por dia de 
atraso injustificado do início de sua execução, até o limite máximo de 2% (dois por cento). 
Acima do limite aqui estabelecido, caracterizará inexecução total da obrigação assumida; 

21.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sob o valor total do CONTRATO, no 

cução parcial, a multa compensatória no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional a obrigação 

21.2.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o CEASA-PE/O.S., pelo prazo 

PE/O.S. com o consequente 
descredenciamento no Registro Cadastral no prazo de até 05 (cinco) anos. 

21.2.6. Declaração Inidoneidade para licitar ou contratar com o CEASA-PE/O.S., enquanto 
otivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
, pelos prejuízos causados.  

enalidades previstas nos subitens 21.2.4 e 21.2.5, a CONTRATADA 

21.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal, no 



 

 

21.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frusta
 

21.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o CEASA
de atos ilícitos praticados. 

 
21.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
assegurará o contraditório e ampla defesa da 
 
21.5. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
observado o princípio da proporcionalidade.
 
22. – DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE A SEREM ADOTADOS:  
 
22.1. A Revisão dos preços contratados ocorrerá no caso de desequilíbrio da equação econômico
financeira inicial do instrumento firmado;
 
22.2. Não haverá alteração de preço durante
prorrogação, e após o transcurso de 12 (doze) meses de vigência contratual, cujo índice não poderá 
ser superior ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA
 
22.3 Os reajustes contratuais poderão ser concedidos a cada 12(meses) da vigência contratual, 
mediante negociação entre as partes, e serão necessariamente precedidos de solicitação da 
CONTRATADA, efetuada no decorrer da vigência contratual e/ou até a data anterior a efetivação da 
prorrogação contratual, sob pena de não o fazendo tempestivamente, ocorrer preclusão do seu 
direito. Formalizadas, a critério do 
 
23. - PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE 
 
23.1. A CONTRATADA no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO compromete
perante a CONTRATANTE 
brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial 
2018 – Lei Anticorrupção do Estado de Pernambuco
46.967, de 28 de dezembro de 2018, 
à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos nas Leis 
supramencionadas. 
 
23.2. A CONTRATADA declara por si e por seu
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos 
contidos na Lei nº 16.309/2018, comprometendo
praticar atos que possam con
 
23.3 - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte 
da CONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I 
Procedimento de Apuração da Res
administravas porventura cabíveis; II 
judicial. 
 
24 - PROTEÇÃO DE DADOS:
 
24.1 ACONTRATADA, por si
conformidade com a Legislação
determinações de órgãos 

21.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustar os objetivos da licitação;

21.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o CEASA
de atos ilícitos praticados.  

21.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
ará o contraditório e ampla defesa da CONTRATADA. 

21.5. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

a proporcionalidade. 

DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE A SEREM ADOTADOS:   

22.1. A Revisão dos preços contratados ocorrerá no caso de desequilíbrio da equação econômico
financeira inicial do instrumento firmado; 

22.2. Não haverá alteração de preço durante a execução do contrato, salvo na hipótese de 
prorrogação, e após o transcurso de 12 (doze) meses de vigência contratual, cujo índice não poderá 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, conforme o Regulamento 
ação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA

22.3 Os reajustes contratuais poderão ser concedidos a cada 12(meses) da vigência contratual, 
mediante negociação entre as partes, e serão necessariamente precedidos de solicitação da 

, efetuada no decorrer da vigência contratual e/ou até a data anterior a efetivação da 
prorrogação contratual, sob pena de não o fazendo tempestivamente, ocorrer preclusão do seu 
direito. Formalizadas, a critério do CONTRATANTE por meio de Termo Aditivo 

PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE  

no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO compromete
 a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico 

brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 16.309, de 08 de janeiro de 
Lei Anticorrupção do Estado de Pernambuco, regulamentada pelo Decreto Executivo n.

46.967, de 28 de dezembro de 2018, abstendo-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação 
à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos nas Leis 

declara por si e por seus administradores, funcionários, representantes e 
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos 
contidos na Lei nº 16.309/2018, comprometendo-se perante o CONTRATANTE
praticar atos que possam constituir violação à legislação em epígrafe. 

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte 
, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I 

Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, com aplicação das sanções 
administravas porventura cabíveis; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera 

PROTEÇÃO DE DADOS: 

si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no
Legislação vigente sobre Proteção de Dados

 reguladores/fiscalizadores sobre a matéria,

 

r os objetivos da licitação; 

21.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com o CEASA-PE/O.S. em virtude 

á em processo administrativo que 

21.5. A autoridade competente na aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à CONTRATANTE, 

22.1. A Revisão dos preços contratados ocorrerá no caso de desequilíbrio da equação econômico-

a execução do contrato, salvo na hipótese de 
prorrogação, e após o transcurso de 12 (doze) meses de vigência contratual, cujo índice não poderá 

IPCA, conforme o Regulamento 
ação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/O.S. 

22.3 Os reajustes contratuais poderão ser concedidos a cada 12(meses) da vigência contratual, 
mediante negociação entre as partes, e serão necessariamente precedidos de solicitação da 

, efetuada no decorrer da vigência contratual e/ou até a data anterior a efetivação da 
prorrogação contratual, sob pena de não o fazendo tempestivamente, ocorrer preclusão do seu 

por meio de Termo Aditivo ou Apostilamento.  

no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO compromete-se 
a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico 

nº 16.309, de 08 de janeiro de 
, regulamentada pelo Decreto Executivo n.º 

se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação 
à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos nas Leis 

funcionários, representantes e 
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos 

CONTRATANTE a abster-se de 

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte 
, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do 

PAR, com aplicação das sanções 
Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera 

no presente Contrato em 
Dados Pessoais e as 

matéria, em especial a Lei 



 

 

13.709/2018, o que inclui 
colaboradores do CONTRATANTE
 
24.2.A CONTRATADA não poderá utilizar a informação e/ou os dados pessoais a que tenha acesso, 
para fins distintos da prestação de serviços objeto desta contratação, não podendo, nomeadamente, 
transmiti-los a terceiros, sem previa e expressa autorização de seus titulares.
 
24.3. A CONTRATADA está obrigada ao dever de confidencialidade e sigilo relativo a toda 
informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das relações 
profissionais que manterá com o CEASA
consultores e ou prestadores de serviço que no exercício das suas fun
conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, encontrem
contratualmente obrigados ao sigilo profissional.
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
25.1. – O CEASA-PE/O.S. poderá revogar a presente licitação, por 
anulá-la por ilegalidade, “de ofício” ou mediante provocação de terceiros, sempre em despacho 
fundamentado. 
 
25.2. – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes 
do presente edital, e do Termo de Referência anexo, parte integrante e inseparável  deste, e das 
Condições Gerais e Especiais anexas ao Contrato, independente de transcrição total ou parcial de 
seu conteúdo, devendo suas disposições serem observadas e cumpridas pelo
durante toda a vigência contratual.
 
25.3. – O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições ac
supressões de até 25% do objeto licitado, consoante o disposto no 
CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA
 
25.4. – Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, registrando
juntar memoriais no prazo de 02 (dois) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
 

25.4.1. – A falta da manifestação da intenção de recorrer tratada no subitem anterior, 
importará a decadência do direito de recurso.

 
25.5. – O(s) recurso(s), será(ão) dirigido(s) ao Sr. FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES, Pregoeiro, 
o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 02 (dois) dias úteis ou, nesse interregno, encaminhá
à autoridade superior, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.
 
25.6. – O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
aproveitamento. 
 
25.7. – Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor para determinar a contratação.
 
25.8. – A empresa CONTRATADA
fiscais e comerciais resultantes da execução do 
 
25.9. – Fica assegurado ao CEASA
prestadas pelas licitantes, antes e após a adjudicação;

 os dados pessoais dos representantes, gestores,
CONTRATANTE envolvidos na execução do presente Contrato.

não poderá utilizar a informação e/ou os dados pessoais a que tenha acesso, 
tintos da prestação de serviços objeto desta contratação, não podendo, nomeadamente, 

los a terceiros, sem previa e expressa autorização de seus titulares. 

está obrigada ao dever de confidencialidade e sigilo relativo a toda 
formação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das relações 

profissionais que manterá com o CEASA-PE/O.S., devendo assegurar-se de que seus colaboradores, 
consultores e ou prestadores de serviço que no exercício das suas funções tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, encontrem
contratualmente obrigados ao sigilo profissional. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

PE/O.S. poderá revogar a presente licitação, por interesse administrativo, e deverá 
la por ilegalidade, “de ofício” ou mediante provocação de terceiros, sempre em despacho 

A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes 
e edital, e do Termo de Referência anexo, parte integrante e inseparável  deste, e das 

Condições Gerais e Especiais anexas ao Contrato, independente de transcrição total ou parcial de 
seu conteúdo, devendo suas disposições serem observadas e cumpridas pelo
durante toda a vigência contratual. 

O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições ac
% do objeto licitado, consoante o disposto no REGULAMENTO PRÓPRIO DE 

S, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA

Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, registrando-se em ata a síntese das suas razões, podendo 

memoriais no prazo de 02 (dois) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

lhes assegurada vista imediata dos autos. 

A falta da manifestação da intenção de recorrer tratada no subitem anterior, 
importará a decadência do direito de recurso. 

O(s) recurso(s), será(ão) dirigido(s) ao Sr. FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES, Pregoeiro, 
sua decisão, em 02 (dois) dias úteis ou, nesse interregno, encaminhá

à autoridade superior, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 

Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor para determinar a contratação. 

CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenci
fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO firmado;  

Fica assegurado ao CEASA-PE/O.S. o direito de verificar a exatidão das informações 
prestadas pelas licitantes, antes e após a adjudicação; 

 

gestores, fiscais e demais 
Contrato. 

não poderá utilizar a informação e/ou os dados pessoais a que tenha acesso, 
tintos da prestação de serviços objeto desta contratação, não podendo, nomeadamente, 

 

está obrigada ao dever de confidencialidade e sigilo relativo a toda 
formação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das relações 

se de que seus colaboradores, 
ções tenham acesso e/ou 

conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, encontrem-se eles próprios 

interesse administrativo, e deverá 
la por ilegalidade, “de ofício” ou mediante provocação de terceiros, sempre em despacho 

A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas constantes 
e edital, e do Termo de Referência anexo, parte integrante e inseparável  deste, e das 

Condições Gerais e Especiais anexas ao Contrato, independente de transcrição total ou parcial de 
seu conteúdo, devendo suas disposições serem observadas e cumpridas pelo vencedor do certame, 

O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 
REGULAMENTO PRÓPRIO DE 

S, SERVIÇOS, COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA-PE/O.S. 

Ao final da sessão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
se em ata a síntese das suas razões, podendo 

memoriais no prazo de 02 (dois) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo 

A falta da manifestação da intenção de recorrer tratada no subitem anterior, 

O(s) recurso(s), será(ão) dirigido(s) ao Sr. FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES, Pregoeiro, 
sua decisão, em 02 (dois) dias úteis ou, nesse interregno, encaminhá-lo(s) 

à autoridade superior, devidamente informado(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo. 

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 

será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

PE/O.S. o direito de verificar a exatidão das informações 



 

 

 
25.10. – Os casos omissos neste P
disposições contidas no REGULAMENTO PRÓPRIO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, 
COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA
estabelecidas neste edital; 
 
25.11. – A utilização da mão de obra
contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de 
obrigação trabalhista ou previdenciária para o 
 
25.12. – Compete a CONTRATADA
quaisquer danos ou prejuízos de qualquer ordem causados pela 
CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a 
relativa a execução do contrato firmado;
 
 25.13. – Deverá a CONTRATADA
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
momento da contratação; 
  
25.14. - Deverá a CONTRATADA
ser impostas por órgãos fiscalizadores da atividade da 
de sua repercussão sobre o objeto do Contrato a ser firm
  
25.15. - Deverá a CONTRATADA
indenização, em consequência de eventuais danos causados a 
CONTRATADA ou seus prepostos na execução de suas atividades; 
  
25.16. - Compete ainda a 
alocados aos serviços da contratação causar a 
ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações ca
ônus e responsabilidade decorrente;
 
25.17. – Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Seleção
situada no 1º andar do Centro Administrativo, localizado na BR 101 
Curado, Recife/PE, CEP: 50.790
das 07:00 as 13:00hs. 
 
Recife/PE, 11 de Janeiro de 2022

FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES
Pregoeiro 

 

MANOEL SOARES DOS SA
Membro de Apoio

 

SAULO FERNANDO A. MENDES FIGUEIREDO
Membro de Apoio

 

Os casos omissos neste Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas 
REGULAMENTO PRÓPRIO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, 

COMPRAS E ALIENAÇÕES DO CEASA-PE/O.S., e ainda pelas condições e exigências 

lização da mão de obra  necessária para a execução dos serviços previstos no presente 
contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de 
obrigação trabalhista ou previdenciária para o CONTRATANTE. 

CONTRATADA responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por 
quaisquer danos ou prejuízos de qualquer ordem causados pela CONTRATADA

ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE de toda e qualquer respon
relativa a execução do contrato firmado; 

CONTRATADA manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

CONTRATADA pagar multas, indenizações ou despesas que porventura venham a 
ser impostas por órgãos fiscalizadores da atividade da CONTRATADA, bem como o ônus decorrente 
de sua repercussão sobre o objeto do Contrato a ser firmado; 

CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE de todas as despesas decorrentes de 
indenização, em consequência de eventuais danos causados a CONTRATANTE

ou seus prepostos na execução de suas atividades;  

Compete ainda a CONTRATADA responder por quaisquer prejuízos que profissionais 
alocados aos serviços da contratação causar a CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de ação 
ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações ca
ônus e responsabilidade decorrente; 

Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Seleção
situada no 1º andar do Centro Administrativo, localizado na BR 101 – Sul, KM 70, nº 550, Bairro do 

, Recife/PE, CEP: 50.790-900.de 2ª a 5ª, das 07 às 12hs  e das 13:00 às 16:00hs e nas 6ª 

Janeiro de 2022. 
 

FERNANDO ANTÔNIO RAMOS ALVES 
 

ALEXANDRE H.C. DE QU
Membro de Apoio

 
MANOEL SOARES DOS SANTOS JÚNIOR 

Membro de Apoio 
MARIA GORETTI MARTINS MELO

Membro de Apoio

 
 

NDES FIGUEIREDO 
Membro de Apoio 

VALQUIRIA CRISTINA S
Membro de Apoio

 
 
 
 

 

regão serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas 
REGULAMENTO PRÓPRIO DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS, 

., e ainda pelas condições e exigências 

necessária para a execução dos serviços previstos no presente 
contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de 

se civil, administrativa e penalmente, por 
CONTRATADA ou seus prepostos à 
de toda e qualquer responsabilidade 

manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

pagar multas, indenizações ou despesas que porventura venham a 
, bem como o ônus decorrente 

de todas as despesas decorrentes de 
CONTRATANTE, ou a terceiros, pela 

responder por quaisquer prejuízos que profissionais 
, ou a terceiros, decorrentes de ação 

ou omissão culposa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o 

Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissão Permanente de Seleção, 
Sul, KM 70, nº 550, Bairro do 

2hs  e das 13:00 às 16:00hs e nas 6ª 

ALEXANDRE H.C. DE QUEIROZ FILHO 
Membro de Apoio 

MARIA GORETTI MARTINS MELO 
Membro de Apoio

VALQUIRIA CRISTINA SANTANA DOS SANTOS 
Membro de Apoio 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 

1 - DO OBJETO: 
 
Constitui o objeto do presente Termo de Referência 
em engenharia para terceirização por dedicação de mão de obra visando a realização de atividades 
acessórias, instrumentais ou compl
CEASA-PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes neste 
documento, para atendimento 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO

2.1. DA JUSTIFICATIVA PARA
 

O CEASA-PE/O.S.  deve manter
diapasão, a Diretoria Técnica
Finanças, tem envidado esforços
competência, dotando os Departamentos
eficaz que possibilite atingir as
 
A pretensa contratação se dá
manutenção preventiva e corretiva
desempenho de suas atribuições,
que constituem a área de competência
 
O processo de terceirização,
instituição manter o foco em
com o objeto desta contratação
 
Portanto, a contratação em epígrafe
mão de obra para garantir o
condição extremamente importante
entreposto (interno e externo).
 
 
3. DAS UNIDADES PARTICIPANTES
 
3.1.  A presente contratação destina

Engenharia – DENGE; 
 
4. DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS
 
4.1. Os quantitativos estimados para 

obtidos com base nas informações prestadas pelo 
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ANEXO I – EDITAL 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação futura de empresa especializada 
terceirização por dedicação de mão de obra visando a realização de atividades 

acessórias, instrumentais ou complementares a gestão técnica, administrativa e operacional deste 
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes neste 

para atendimento das demandas do Departamento de Engenharia 

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: 

PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO 

manter seus departamentos em plenas condições de
Técnica de Operações em conjunto com a Diretoria

esforços no sentido de atender às necessidades
Departamentos Administrativos e Técnicos de um
as metas institucionais por ele propostas.  

dá em função da frequente demanda pela contratação
corretiva predial, visto que embora necessários ao 

atribuições, têm caráter acessório, instrumental ou complementar
competência legal. 

terceirização, observadas as exigências legais, permitirá
em suas atividades finalísticas. Ressalta-se que as

contratação não fazem parte do plano de carreira deste entreposto.

epígrafe se justifica na medida em que o CEASA
o regular funcionamento das atividades da Central

importante para uma boa assistência direta ou indireta
externo). 

PARTICIPANTES 

A presente contratação destina-se a atender as demandas acessórias do 

DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

Os quantitativos estimados para Contratação estão especificados no quadro abaixo
e nas informações prestadas pelo Departamento de Engenharia 

 

 

contratação futura de empresa especializada 
terceirização por dedicação de mão de obra visando a realização de atividades 

ementares a gestão técnica, administrativa e operacional deste 
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes neste 

do Departamento de Engenharia - DENGE. 

de funcionamento. Nesse 
Diretoria de Administração e 

necessidades de suas áreas de 
um ambiente adequado e 

contratação dos serviços de 
 CEASA-PE/O.S. para o 

complementar aos assuntos 

permitirá aos funcionários da 
as funções relacionadas 

entreposto.  

CEASA-PE/O.S. necessita de 
Central de Abastecimento; 
indireta ao público alvo do 

se a atender as demandas acessórias do Departamento de 

quadro abaixo e foram 
Departamento de Engenharia - DENGE; 



 

 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 
POSTO DE 
SERVIÇOS 

 
CBO 

01 
Supervisor de 

Obras e 
Manutenção  

710205 

02 
Engenheiro 
Civil Júnior 

214205 

03 Arquiteto 2141 

04 
Técnico de 
Segurança  

351605 

05 
Técnico 

Eletricista 
313130 

06 Eletricista 715615 

07 
Auxiliar de 
Eletricista 

715615 

08 
Bombeiro 
Hidraúlico 

724110 

09 
Oficial de 

Manutenção 
514325 

10 
Operador de 

Máquinas 
Pesadas 

715115 

11 
Servente de 

Obras 
717020 

12 Serralheiro 724440 
 

 
4.2. Por se tratar de Contratação Futura, o quantitativo dos serviços discriminados no 

bem como a existência de dotação orçamentária, não vinculará 
execução, uma vez que tais serviços serão realizados conforme a demanda 
Engenharia - DENGE; 
 

4.3 DAS ATRIBUIÇÕES: 
 

4.3.1 Engenheiro Civil Junior
 

 Gerenciamento das ordens de serviço para manutenção
 Fiscalizar obras civis;
 Gerir equipes de manutenção
 Realizar o acompanhamento das atividades de manutenção
 Gerenciar o Almoxarifado
 Realizar cotações e prospecção de fornecedores
 Realizar o planejamento das manutenções preventivas e corretivas, especificação de 

materiais, levantamento de custos e materiais para obras e manutenções
 Planejar e fiscalizar as atividades relacionadas 

incêndio; 
 Orçar obras; 
 Redigir Termos de Referência relacionados a obras; e,
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 

4.3.2 Arquiteto 
 

 Realizar projetos de arquitetura, desenvolver estratégias, supervisionar as atividades 
executadas, fazer leitura de plantas e desenhos técnicos

 Confeccionar relatórios, realizar produção de layout corporativo, organizar pastas e projetos, 
contatar, acompanhar fornecedores e gerenciar obras locais

QTD. 
VALOR MENSAL 

UNITÁRIO MÁXIMO 
ESTIMADO 

VALOR ANUAL 
UNITÁRIO MÁXIMO 

ESTIMADO 

1 R$ 7.958,87 R$ 95.506,44 

1 R$ 11.771,83 R$ 141.261,96 

1 R$ 11.771,83 R$ 141.261,96 

1 R$ 8.847,10 R$ 106.165,20 

2 R$ 6.893,58 R$ 82.722,96 

8 R$ 6.531,04 R$ 78.372,48 

3 R$ 5.183,04 R$ 62.196,48 

1 R$ 5.829,04 R$ 69.948,48 

8 R$ 5.066,82 R$ 60.801,84 

2 R$ 8.183,04 R$ 98.196,48 

8 R$ 4.082,55 R$ 48.990,60 

2 R$ 6.531,04 R$ 78.372,48 
TOTAL ESTIMADO DO CERTAME: 

Por se tratar de Contratação Futura, o quantitativo dos serviços discriminados no 
bem como a existência de dotação orçamentária, não vinculará o Contratante à sua total 
execução, uma vez que tais serviços serão realizados conforme a demanda 

Engenheiro Civil Junior 

Gerenciamento das ordens de serviço para manutenção e controle de contratos
civis; 

de manutenção; 
acompanhamento das atividades de manutenção e controle de custos
o Almoxarifado da manutenção; 
otações e prospecção de fornecedores; 

planejamento das manutenções preventivas e corretivas, especificação de 
materiais, levantamento de custos e materiais para obras e manutenções

lanejar e fiscalizar as atividades relacionadas à acessibilidade, segurança do trabalho e 

Redigir Termos de Referência relacionados a obras; e, 
esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Realizar projetos de arquitetura, desenvolver estratégias, supervisionar as atividades 
executadas, fazer leitura de plantas e desenhos técnicos; 

onfeccionar relatórios, realizar produção de layout corporativo, organizar pastas e projetos, 
contatar, acompanhar fornecedores e gerenciar obras locais; 

 

VALOR ANUAL 
TOTAL MÁXIMO 

ESTIMADO PARA O 
ITEM 

R$ 95.506,44 

R$ 141.261,96 

R$ 141.261,96 

R$ 106.165,20 

R$ 165.445,92 

R$ 626.979,84 

R$ 186.589,44 

R$ 69.948,48 

R$ 486.414,72 

R$ 196.392,96 

R$ 391.924,80 

R$ 156.744,96 
R$ 2.764.636,68 

Por se tratar de Contratação Futura, o quantitativo dos serviços discriminados no subitem 4.1, 
Contratante à sua total 

execução, uma vez que tais serviços serão realizados conforme a demanda do Departamento de 

controle de contratos; 

controle de custos; 

planejamento das manutenções preventivas e corretivas, especificação de 
materiais, levantamento de custos e materiais para obras e manutenções; 

acessibilidade, segurança do trabalho e 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Realizar projetos de arquitetura, desenvolver estratégias, supervisionar as atividades 

onfeccionar relatórios, realizar produção de layout corporativo, organizar pastas e projetos, 



 

 

 Atuar com desenvolvimento de projetos, manu
acompanhamento de obras, análise de projetos e resultados das obras

 Realizar as alterações necessárias nas obras
 Atuar com desenvolvimento de projetos de incorporação em todas as suas fases
 Atuar com compatibilização de projetos complementares, estrutura, ar condicionado, 

instalações elétricas e hidráulicas, utilizar diversos recursos técnicos e artísticos para elaborar 
um projeto arquitetônico

 Garantir o cumprimento das normas técnicas
 Realizar análise crítica dos projetos apresentados nos requerimentos de obra
 Fiscalizar obras dos permissionários;
 Garantir o cumprimento das normas constantes no regulamento de mercado e no caderno 

técnico do Centro de Abasteci
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 

4.3.3 Supervisor de Obras e Manutenção
 

 Supervisionar a equipe de manutenção;
 Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos (arranjos 

fisicos,equipamentos, materiais, 
 Controlar padrões produtivos da obra taiscomo inspeção da qualidade dos materiais e 

insumos utilizados, orientação sobre especificação,fluxo e movimentação dos materiais e 
sobre medidas de segurança 

 Administrar cronograma
 Fiscalizar atividades realizadas pela equipe de manutenção; 
 Gerenciar produtividade da equipe; 
 Planejar demandas diárias e distribuição da equipe de manutenção; 
 Realizar levantamento de
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 

4.3.4 Técnico Eletricista 
 

 Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento 
deprocessos, realizar 

 Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de média e baixa tensão.
 Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares
 Instalar e reparar equipamentos de 
 Executar manutenções preventivas e corretivas planejadas pelo gestor da área
 Realizar a manutenção das iluminações públicas e interna
 Reparar, substituir e realizar 
 Montar e reparar as redes de baixa tensão do prédio 
 Montar e recuperar quadros elétricos
 Executar a infraestrutura para receber as redes de distribui
 Realizar a substituição e 
 Realizar a operação e manutenção da termoelétrica do CEASA
 Realizar a operação e manutenção da Subestação de energia do CEASA
 Colaborar em ações de treinamento, atuando como agente multiplicador de conteúdo 
 Assegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicarnormas e procedimentos de segurança 

no trabalho;  
 Executar a substituição de luminárias e refletores; 
 Executar manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição de energia do CEASA

PE/O.S.;  

tuar com desenvolvimento de projetos, manutenção, leitura e interpretação de desenhos, 
acompanhamento de obras, análise de projetos e resultados das obras

ealizar as alterações necessárias nas obras; 
tuar com desenvolvimento de projetos de incorporação em todas as suas fases

compatibilização de projetos complementares, estrutura, ar condicionado, 
instalações elétricas e hidráulicas, utilizar diversos recursos técnicos e artísticos para elaborar 
um projeto arquitetônico; 
Garantir o cumprimento das normas técnicas; 

crítica dos projetos apresentados nos requerimentos de obra
r obras dos permissionários; 

Garantir o cumprimento das normas constantes no regulamento de mercado e no caderno 
técnico do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco; e, 

mpenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Supervisor de Obras e Manutenção 

a equipe de manutenção; 
Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos (arranjos 

equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho); 
Controlar padrões produtivos da obra taiscomo inspeção da qualidade dos materiais e 
insumos utilizados, orientação sobre especificação,fluxo e movimentação dos materiais e 
sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra; 
Administrar cronogramas de obra; 
Fiscalizar atividades realizadas pela equipe de manutenção;  
Gerenciar produtividade da equipe;  
Planejar demandas diárias e distribuição da equipe de manutenção;  
Realizar levantamento de materiais; e,  

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento 
deprocessos, realizar projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção
Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de média e baixa tensão.
Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares; 
Instalar e reparar equipamentos de iluminação; 
Executar manutenções preventivas e corretivas planejadas pelo gestor da área
Realizar a manutenção das iluminações públicas e internas dos galpões, do CEASA

realizar novas intalações das redes de Média e Baixa te
Montar e reparar as redes de baixa tensão do prédio administrativo do CEASA

quadros elétricos; 
Executar a infraestrutura para receber as redes de distribuição e de iluminação dos galpões;

ubstituição e manutenção de transformadores; 
peração e manutenção da termoelétrica do CEASA-PE/O.S.;
peração e manutenção da Subestação de energia do CEASA

Colaborar em ações de treinamento, atuando como agente multiplicador de conteúdo 
ssegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicarnormas e procedimentos de segurança 

Executar a substituição de luminárias e refletores;  
Executar manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição de energia do CEASA

 

tenção, leitura e interpretação de desenhos, 
acompanhamento de obras, análise de projetos e resultados das obras; 

tuar com desenvolvimento de projetos de incorporação em todas as suas fases; 
compatibilização de projetos complementares, estrutura, ar condicionado, 

instalações elétricas e hidráulicas, utilizar diversos recursos técnicos e artísticos para elaborar 

crítica dos projetos apresentados nos requerimentos de obra; 

Garantir o cumprimento das normas constantes no regulamento de mercado e no caderno 

mpenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos (arranjos 

Controlar padrões produtivos da obra taiscomo inspeção da qualidade dos materiais e 
insumos utilizados, orientação sobre especificação,fluxo e movimentação dos materiais e 

 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Planejar atividades do trabalho, elaborar estudos e projetos, participar no desenvolvimento 
projetos, operar sistemas elétricos e executar manutenção; 

Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de média e baixa tensão. 

Executar manutenções preventivas e corretivas planejadas pelo gestor da área; 
s dos galpões, do CEASA-PE/O.S.; 

s redes de Média e Baixa tensão; 
administrativo do CEASA-PE/O.S.; 

ção e de iluminação dos galpões; 

E/O.S.; 
peração e manutenção da Subestação de energia do CEASA-PE/O.S.; 

Colaborar em ações de treinamento, atuando como agente multiplicador de conteúdo técnico; 
ssegurar a qualidade de produtos e serviços e aplicarnormas e procedimentos de segurança 

Executar manutenção preventiva e corretiva da rede de distribuição de energia do CEASA-



 

 

 Prover o atendimento das Ordens de Serviço abertas pelos permissionários, conforme 
orientação do Gestor da área; e, 

 Desempenhar outras tarefas que, por suas c
competência. 
 

4.3.5 Eletricista 
 

 Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de média e baixa tensão.
 Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares
 Instalar e reparar equipamentos de iluminação
 Executar manutenções preventivas e corretivas planejadas pelo gestor da área
 Realizar a manutenção das iluminações públicas e interna
 Reparar, substituir e realizar 
 Montar e reparar as redes de baixa tensão do prédio 
 Montar e recuperar quadros elétricos
 Executar a infraestrutura para receber as redes de distribui
 Realizar a substituição e manutenção de transformadores
 Realizar a operação e manutenção da termoelétrica do CEASA
 Realizar a operação e manutenção da Subestação de energia do CEASA
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam n

competência. 
 
4.3.6 Auxiliar de Eletricista
 

 Auxiliar o eletricista na montagem, ajustamento, instalaç
equipamentos elétricos, além prestar apoio técnico em todas aquelas atividades 
desempenhadas pelo eletricista;

 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

 
4.3.7 Oficial de manutenção
 

 Atuar com reparos em geral; 
 Executar serviços de reparação mecânica, Hidráulica, carpintaria, marcenaria, serviços de 

pedreiro, pintura; 
 Instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, 

estanho, latão, aluminio e zinco; 
 Montar estruturas de coberta; 
 Chumbamento das grades nas entradas das galerias; 
 Montar elementos estruturais;
 Executar serviços de pisos em geral, trabalhos com argamassas (reboco, emboço, 

contrapiso, chapisco, entre outros); 
 Executar peças em concreto (simples ou armado), chumbamento de grelhas e tampas de 

galerias;  
 Realizar assentamento de blocos intertravados
 Executar serviços de alvenaria, montagem de divisórias e forros; 
 Executar serviços de pavimentação asfáltica, em blocos intertravados ou em concreto

paralelepipedos; 
 Realizar serviços de pintura em geral (apl

pintura), textura e pintura com compressor;
 Fabricar e montar cobertas em telhas cerâmicas, metálicas, fibrocimento, em policarbonato, 

entre outras;  
 Executar serviços de montagem de estrutura para receber cobert
 Realizar reparos e manutenção, preventiva e corretiva, nas cobertas dos galpões;

Prover o atendimento das Ordens de Serviço abertas pelos permissionários, conforme 
orientação do Gestor da área; e,  

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de média e baixa tensão.
Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares; 

equipamentos de iluminação; 
Executar manutenções preventivas e corretivas planejadas pelo gestor da área
Realizar a manutenção das iluminações públicas e internas dos galpões, do CEASA

realizar novas intalações das redes de Média e Baixa tensão;
Montar e reparar as redes de baixa tensão do prédio administrativo do CEASA

quadros elétricos; 
Executar a infraestrutura para receber as redes de distribuição e de iluminação dos galpões;

uição e manutenção de transformadores; 
peração e manutenção da termoelétrica do CEASA-PE/O.S.;
peração e manutenção da Subestação de energia do CEASA

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam n

Auxiliar de Eletricista 

Auxiliar o eletricista na montagem, ajustamento, instalação e manutenção de aparelhos e 
equipamentos elétricos, além prestar apoio técnico em todas aquelas atividades 
desempenhadas pelo eletricista; 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Oficial de manutenção 

Atuar com reparos em geral;  
Executar serviços de reparação mecânica, Hidráulica, carpintaria, marcenaria, serviços de 

Instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, 
estanho, latão, aluminio e zinco;  
Montar estruturas de coberta;  
Chumbamento das grades nas entradas das galerias;  
Montar elementos estruturais; 
Executar serviços de pisos em geral, trabalhos com argamassas (reboco, emboço, 
contrapiso, chapisco, entre outros);  
Executar peças em concreto (simples ou armado), chumbamento de grelhas e tampas de 

Realizar assentamento de blocos intertravados, meio-fio e lajotas e paralelilepipedos;
Executar serviços de alvenaria, montagem de divisórias e forros;  
Executar serviços de pavimentação asfáltica, em blocos intertravados ou em concreto

Realizar serviços de pintura em geral (aplicação de selador, emassamento, lixamento e 
pintura), textura e pintura com compressor; 
Fabricar e montar cobertas em telhas cerâmicas, metálicas, fibrocimento, em policarbonato, 

Executar serviços de montagem de estrutura para receber cobertas (telhas); 
Realizar reparos e manutenção, preventiva e corretiva, nas cobertas dos galpões;

 

Prover o atendimento das Ordens de Serviço abertas pelos permissionários, conforme 

aracterísticas, se incluam na sua esfera de 

Planejar serviços elétricos, realizar instalação de distribuição de média e baixa tensão. 

Executar manutenções preventivas e corretivas planejadas pelo gestor da área; 
s dos galpões, do CEASA-PE/O.S.; 

Média e Baixa tensão; 
administrativo do CEASA-PE/O.S.; 

ção e de iluminação dos galpões; 

E/O.S.; 
peração e manutenção da Subestação de energia do CEASA-PE/O.S.; e, 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

ão e manutenção de aparelhos e 
equipamentos elétricos, além prestar apoio técnico em todas aquelas atividades 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Executar serviços de reparação mecânica, Hidráulica, carpintaria, marcenaria, serviços de 

Instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, 

Executar serviços de pisos em geral, trabalhos com argamassas (reboco, emboço, 

Executar peças em concreto (simples ou armado), chumbamento de grelhas e tampas de 

e paralelilepipedos; 

Executar serviços de pavimentação asfáltica, em blocos intertravados ou em concreto e em 

icação de selador, emassamento, lixamento e 

Fabricar e montar cobertas em telhas cerâmicas, metálicas, fibrocimento, em policarbonato, 

as (telhas);  
Realizar reparos e manutenção, preventiva e corretiva, nas cobertas dos galpões; 



 

 

 Executar ordens de serviços conforme determinação do Gestor da Área; 
 Confeccionar peças com o auxilio de ferramentas adequadas; 
 Instalar esquadrias e outras peças de madeira ou metal; 
 Reparar elementos de madeira; 
 Confeccionar e montar formas de concretagem, peças empregadas em obras; 
 Executar peças em carpintaria como forros, palanques e engradamentos; 
 Montagem e desmontagem d
 Operar máquinas de carpintaria; 
 Zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas do trabalho; 
 Desempenhar outras tarefas que, por suas caracterlsticas, se incluam na sua esfera de 

competência;  
 Desempenhar outras tarefas que, por suas 

competência. 
 
4.3.8 Servente de Obras 
 

 Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas;
 Preparar canteiros de obras; 
 Realizar a limpezade 
 Efetuar manutenção de primeiro nlvel, limpando máquinas e 
 Verificar condições dos equipamentos e repara
 Realizar escavações e limpeza de terrenos
 Preparar área de trabalho e limp
 Auxiliar o Oficial de Manutenção durante 
 Limpar as ferramentas e quipamentos utilizados após o fim do serviço
 Responsabilizar-se pelaorganização 

expediente;e,  
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 
4.3.9 Técnico de Segurança
 

 Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de 
acidentes, analisando esquemas de prevenção;

 Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar
acidentes; 

 Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir a

 Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, 
extintores e equipamentos de pr

 Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios
 Investigar acidentes ocorridos, examinand

causas e propor as providências cabíveis
 Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendim

necessário aos acidentados;
 Registrar irregularidades e elaborar es
 Treinar os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e 

demais medidas de prevenção de acidentes
 Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e 

orientando a confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver há
prevenção de acidentes;

 Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de 
aperfeiçoar o sistema existente

Executar ordens de serviços conforme determinação do Gestor da Área; 
Confeccionar peças com o auxilio de ferramentas adequadas;  
Instalar esquadrias e outras peças de madeira ou metal;  
Reparar elementos de madeira;  
Confeccionar e montar formas de concretagem, peças empregadas em obras; 
Executar peças em carpintaria como forros, palanques e engradamentos; 
Montagem e desmontagem de divisórias; 
Operar máquinas de carpintaria;  
Zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas do trabalho; 
Desempenhar outras tarefas que, por suas caracterlsticas, se incluam na sua esfera de 

Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; 
Preparar canteiros de obras;  

 áreas e compactar solos; 
Efetuar manutenção de primeiro nlvel, limpando máquinas e ferramentas;

erificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mec
Realizar escavações e limpeza de terrenos; 
Preparar área de trabalho e limpeza após o termino do serviço; 
Auxiliar o Oficial de Manutenção durante a execução dos serviços; 
Limpar as ferramentas e quipamentos utilizados após o fim do serviço

se pelaorganização do almoxarifado etransferência de m

penhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Técnico de Segurança 

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de 
nalisando esquemas de prevenção; 

Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar

Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir a
Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, 
extintores e equipamentos de proteção contra incêndios; 
Comunicar os resultados de suas inspeções, elaborando relatórios; 
Investigar acidentes ocorridos, examinando as condições da ocorrência, para identificar suas 
causas e propor as providências cabíveis; 
Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendim
necessário aos acidentados; 
Registrar irregularidades e elaborar estatísticas de acidentes; 
Treinar os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e 
demais medidas de prevenção de acidentes; 
Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e 

confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver há
prevenção de acidentes; 
Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 
apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança propostas, para 
aperfeiçoar o sistema existente; 

 

Executar ordens de serviços conforme determinação do Gestor da Área;  

Confeccionar e montar formas de concretagem, peças empregadas em obras;  
Executar peças em carpintaria como forros, palanques e engradamentos;  

Zelar pela conservação dos equipamentos e ferramentas do trabalho;  
Desempenhar outras tarefas que, por suas caracterlsticas, se incluam na sua esfera de 

características, se incluam na sua esfera de 

ferramentas; 
eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; 

Limpar as ferramentas e quipamentos utilizados após o fim do serviço; 
ransferência de móveis e materiais de 

penhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho, investigando riscos e causas de 

Inspecionar locais, instalações e equipamentos da empresa e determinar fatores de riscos de 

Propor normas e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes. 
Inspecionar os postos de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, 

o as condições da ocorrência, para identificar suas 

Intermediar junto aos serviços médico e social da instituição, visando facilitar o atendimento 

Treinar os funcionários da empresa sobre normas de segurança, combate à incêndios e 

Coordenar a publicação de matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e 
confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de 

Participar de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos ao assunto, 
segurança propostas, para 



 

 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando
de informática; 

 Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes 
sua função; 

 Analisar os métodos do trabalho e identificar os riscos de doenças ocupacionais, acidentes de 
trabalho ou agentes ambientais agressivos e propor me

 Solicitar, controlar, distribuir e garantir a utilização dos E
 Preencher as fichas de controle de entrega de EPI;
 Realizar fiscalização n
 Realizar fiscalização das obras próprias ou dos permissionários para g

e EPC’S; e, 
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 
4.3.10 Bombeiro Hidraúlico
 

 Operacionalizar projetos de instalação de tubulações;
 Definir traçados e dimensionar tubulações;
 Especificar, quantificar e 
 Preparar locais para instalações;
 Realizar pré-montagem e instalar tubulações;
 Realizar testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade;
 Proteger instalações; 
 Instalar louças e metais;
 Fazer manutenções em equipam
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 
4.3.11 Operador de Máquinas Pesadas
 

 Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação;
 Operar máquinas providas de pás de comando hidráulico; 
 Operar tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de aço; 
 Operar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e movida por 

autopropulsão ou por reboque; 
 Operar máquina motorizada e p
 Operar máquina pavimentadora;
 Operador e conduzir caminhões munck;
 Operador e conduzir caminhões pipa;
 Conduzir caminhões enquadrados na categoria mínima “C” da Carteira Nacional de 

Habilitação; 
 Efetuar a manutenção das máquinas, abastecendo

limpas e efetuando pequenos reparos; 
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 
4.3.12 Serralheiro 

 
 Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, 

ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, aluminio e zinco; 
 Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço;
 Recortar, modelar e trabalhar materiais ferrosos e não ferrosos para confecção e posterior 

montagem de grades, esquadrias, portões, portas, tampas de caixas, treliças e peças 
similares; 

Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas 

Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes 

Analisar os métodos do trabalho e identificar os riscos de doenças ocupacionais, acidentes de 
trabalho ou agentes ambientais agressivos e propor medidas de eliminação ou controle;
Solicitar, controlar, distribuir e garantir a utilização dos EPI`s e EPC`s;
Preencher as fichas de controle de entrega de EPI; 

nas áreas de trabalho afim de garantir o uso dos EPI’s e EPC’s; 
iscalização das obras próprias ou dos permissionários para g

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Bombeiro Hidraúlico 

Operacionalizar projetos de instalação de tubulações; 
Definir traçados e dimensionar tubulações; 
Especificar, quantificar e inspecionar materiais; 
Preparar locais para instalações; 

montagem e instalar tubulações; 
Realizar testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade;

 
Instalar louças e metais; 
Fazer manutenções em equipamentos e acessórios; e, 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Operador de Máquinas Pesadas 

Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação;
perar máquinas providas de pás de comando hidráulico;  
perar tratores providos de uma lâmina frontal côncavo de aço;  
perar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e movida por 

autopropulsão ou por reboque;  
perar máquina motorizada e provida de rolos compressores ou cilíndricos; 
perar máquina pavimentadora; 

Operador e conduzir caminhões munck; 
Operador e conduzir caminhões pipa; 
Conduzir caminhões enquadrados na categoria mínima “C” da Carteira Nacional de 

enção das máquinas, abastecendo-as, lubrificando-as, mantendo
limpas e efetuando pequenos reparos; e, 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, 
ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, aluminio e zinco;  
Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço;

elar e trabalhar materiais ferrosos e não ferrosos para confecção e posterior 
montagem de grades, esquadrias, portões, portas, tampas de caixas, treliças e peças 

 

se de equipamentos e programas 

Executar e apoiar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à 

Analisar os métodos do trabalho e identificar os riscos de doenças ocupacionais, acidentes de 
didas de eliminação ou controle; 
PI`s e EPC`s; 

arantir o uso dos EPI’s e EPC’s;  
iscalização das obras próprias ou dos permissionários para garantir o uso dos EPI’s 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Realizar testes operacionais de pressão de fluídos e testes de estanqueidade; 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Operar máquinas escavadeiras, controlando seus comandos de corte e elevação; 

perar máquina niveladora munida de uma lâmina ou escarificador e movida por 

rovida de rolos compressores ou cilíndricos;  

Conduzir caminhões enquadrados na categoria mínima “C” da Carteira Nacional de 

as, mantendo-as sempre 

esempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, 

Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço; 
elar e trabalhar materiais ferrosos e não ferrosos para confecção e posterior 

montagem de grades, esquadrias, portões, portas, tampas de caixas, treliças e peças 



 

 

 Confeccionar e montar estruturas de coberta; 
 Confeccionar grades para entrada das 
 Corte e dobra de aço; 
 Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

competência. 
 

5. DO ORÇAMENTO DO CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS
 
5.1. O valor estimado global dos serviços 

R$2.764.636,68 (dois milhões  setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais 
e sessenta e oito centavos) para 
especificados no subitem 4.1
técnicos realizados pelo CEASA

 
5.2. Para a formalização dos salários dos prestadores de serviços, será considerado o Piso Salarial 

definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil 
 
6. DA MODALIDADE DE SELEÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
 
6.1. A modalidade de seleção

Preço por Item, conforme previsão disposta no Art. 7º, do Regulamento Próprio de 
Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA

 
6.2. O regime de execução se dará de forma indireta e será por empreitada por preço unitário;
 
6.3. Os preços finais unitários e totais propostos pelos 

preços unitários e totais estimados 
de Referência, sob pena de desclassificação da proposta.

 
7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 
7.1. Por se tratar de demanda futura

contratação correrão por conta 
celebração do contrato, 
observadas as condições estabelecidas no processo 

 
8. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA
 
8.1. A proposta deverá ter validade mínima de 1

da sessão de abertura 
 

8.2. O contrato oriundo do presente Termo de 
podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 
nos termos do Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 
Alienações do CEASA-

 
9. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA 
 
9.1. Homologado o processo de seleção, será celebrado o contrato

PE/O.S., por centro de resultados,
demais clausulas que caracteri
que, uma vez convocad
condições definidas neste documento e seus anexos;

 

Confeccionar e montar estruturas de coberta;  
Confeccionar grades para entrada das galerias;  
Corte e dobra de aço;  
Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

ORÇAMENTO DO CUSTO GLOBAL DOS SERVIÇOS 

O valor estimado global dos serviços objeto do presente Termo de Referência é de 
(dois milhões  setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais 

e sessenta e oito centavos) para 12 (doze) meses, distribuídos nos postos de serviços 
especificados no subitem 4.1 e ANEXO I deste documento e foram obtidos com base em estudos 
técnicos realizados pelo CEASA-PE/O.S.. 

Para a formalização dos salários dos prestadores de serviços, será considerado o Piso Salarial 
definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco. 

DA MODALIDADE DE SELEÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

seleção será o Pregão Presencial e terá como critério de julgamento o 
, conforme previsão disposta no Art. 7º, do Regulamento Próprio de 

Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/O.S.

O regime de execução se dará de forma indireta e será por empreitada por preço unitário;

Os preços finais unitários e totais propostos pelos interessados não poderão ultrapassar os 
eços unitários e totais estimados pelo CEASA-PE/O.S., de acordo o ANEXO 

de Referência, sob pena de desclassificação da proposta. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

demanda futura, os recursos financeiros para fazer face às despesas da
contratação correrão por conta dos centros de resultados do CEASA-PE/OS em vigor à época da 
celebração do contrato, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos, 

s as condições estabelecidas no processo seletivo. 

PRAZOS DE VIGÊNCIA 

A proposta deverá ter validade mínima de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data 
de abertura estabelecida no Edital, independente de declaração do

do presente Termo de Referência terá vigência de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 96 (noventa e seis) meses

do Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 
-PE/O.S.. 

AÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Homologado o processo de seleção, será celebrado o contrato, conforme demanda do CEASA
PE/O.S., por centro de resultados, onde constarão os preços a serem praticados,bem como as 
demais clausulas que caracterizam o compromisso assumido pela empresa CONTRATADA
que, uma vez convocada, deverá celebrar contrato para a prestação do serviço licitado, nas 
condições definidas neste documento e seus anexos; 

 

Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 

objeto do presente Termo de Referência é de 
(dois milhões  setecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e trinta e seis reais 

meses, distribuídos nos postos de serviços 
deste documento e foram obtidos com base em estudos 

Para a formalização dos salários dos prestadores de serviços, será considerado o Piso Salarial 
no Estado de Pernambuco.  

e terá como critério de julgamento o Menor 
, conforme previsão disposta no Art. 7º, do Regulamento Próprio de 

PE/O.S.; 

O regime de execução se dará de forma indireta e será por empreitada por preço unitário; 

não poderão ultrapassar os 
, de acordo o ANEXO I deste Termo 

, os recursos financeiros para fazer face às despesas da pretensa 
PE/OS em vigor à época da 

cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos, 

) dias contados a partir da data 
estabelecida no Edital, independente de declaração dos participantes; e, 

vigência de 12 (doze) meses, 
96 (noventa e seis) meses, 

do Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 

conforme demanda do CEASA-
onde constarão os preços a serem praticados,bem como as 

sso assumido pela empresa CONTRATADA 
, deverá celebrar contrato para a prestação do serviço licitado, nas 



 

 

9.2. O fornecedor vencedor
da convocação da Assessoria Jurídica do CEASA

 
9.3. A Assessoria Jurídica do CEASA

o local, dia e hora para assinatura 
 
9.4. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura 

do contrato ou se recuse a assiná
ser convocados os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação,
prazo e nas mesmas condições, ou revogar 
previstas na legislação vigente

 
9.5. Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste Termo de Referência, 

será analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 
fundamentada. 

 
 

10. DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
10.1. Os serviços serão prestados, nos locais 

abrangência em todo o Estado de Pernambuco, sendo, prioritariamente na sede do 
CEASAPE/O.S., situado na BR 101 Sul, Km 70, nº 550, Curado, Recife/PE, bem como, em suas 
filiais, em regime e nos períodos definidos no Anexo I do Termo de Referência. 
 

10.2. Os postos a serem contratados deverão observar a seguinte composiç
semanais, de Segunda à Sexta ou de Segunda à Sábado (conforme necessidade do Contratante) 
ou postos de serviços em regime 12 x36hs, a critério do CONTRATANTE

 
10.3. A prestação dos serviços envolve a alocação, pela CONTRATADA, de profissionais 

devidamente habilitados, nos termos da legislação específica, competindo a estes: 
 

a) Assumir o posto no horário estabelecido, devidamente uniformizado e com aparência pessoal 
adequada;  

b) Executar as atividades correlatas a sua área de atuação; 
c) Comunicar imediatamente ao

ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 
d) Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;  
e) Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pel

atendimento sempre cortês; 
f) Ter iniciativa e contribuir 

desempenhando as suas tarefas; 
g) Manter sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais tiver 

acesso em decorrência da execução dos serviços; 
h) Prestar informações necessárias ao
i) Executar demais atividade

 
10.4. Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 

CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidad
serviços e à satisfação do
pelos serviços contratados, cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em 
sua execução. 
 
 
 

O fornecedor vencedor terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
Assessoria Jurídica do CEASA-PE/O.S., para assinatura 

Assessoria Jurídica do CEASA-PE/O.S. convocará formalmente os fornecedores, informando 
para assinatura do Contrato; 

ário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura 
ou se recuse a assiná-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão 

ser convocados os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação,
prazo e nas mesmas condições, ou revogar o processo seletivo, sem prejuízo das sanções 

na legislação vigente, observada a ampla defesa e o contraditório

Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste Termo de Referência, 
será analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

E ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão prestados, nos locais a serem indicados pela 
abrangência em todo o Estado de Pernambuco, sendo, prioritariamente na sede do 
CEASAPE/O.S., situado na BR 101 Sul, Km 70, nº 550, Curado, Recife/PE, bem como, em suas 

em regime e nos períodos definidos no Anexo I do Termo de Referência. 

postos a serem contratados deverão observar a seguinte composiç
semanais, de Segunda à Sexta ou de Segunda à Sábado (conforme necessidade do Contratante) 
ou postos de serviços em regime 12 x36hs, a critério do CONTRATANTE; 

ão dos serviços envolve a alocação, pela CONTRATADA, de profissionais 
devidamente habilitados, nos termos da legislação específica, competindo a estes: 

Assumir o posto no horário estabelecido, devidamente uniformizado e com aparência pessoal 

xecutar as atividades correlatas a sua área de atuação;  
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada, inclusive de 
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;   
Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo 
atendimento sempre cortês;  
Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver 

hando as suas tarefas;  
Manter sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais tiver 
acesso em decorrência da execução dos serviços;  

restar informações necessárias ao CONTRATANTE, quando solicitadas; 
Executar demais atividades acessórias necessárias ao bom desempenho do trabalho.

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidad
serviços e à satisfação do CONTRATANTE. A CONTRATADA responsabilizar
pelos serviços contratados, cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em 

 

terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento 
, para assinatura do Contrato; 

convocará formalmente os fornecedores, informando 

ário não apresente situação regular no ato da convocação para a assinatura 
lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, poderão 

ser convocados os participantes remanescentes, observada a ordem de classificação, em igual 
, sem prejuízo das sanções 

, observada a ampla defesa e o contraditório; 

Qualquer solicitação de prorrogação de prazos previstos neste Termo de Referência, somente 
será analisada, se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

E ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

pela CONTRATANTE, com 
abrangência em todo o Estado de Pernambuco, sendo, prioritariamente na sede do 
CEASAPE/O.S., situado na BR 101 Sul, Km 70, nº 550, Curado, Recife/PE, bem como, em suas 

em regime e nos períodos definidos no Anexo I do Termo de Referência.  

postos a serem contratados deverão observar a seguinte composição: posto de 44 horas 
semanais, de Segunda à Sexta ou de Segunda à Sábado (conforme necessidade do Contratante) 

;  

ão dos serviços envolve a alocação, pela CONTRATADA, de profissionais 
devidamente habilitados, nos termos da legislação específica, competindo a estes:  

Assumir o posto no horário estabelecido, devidamente uniformizado e com aparência pessoal 

CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada, inclusive de 
ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;  

 CONTRATANTE, com 

para o bom funcionamento da unidade em que estiver 

Manter sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais tiver 

CONTRATANTE, quando solicitadas;  
s acessórias necessárias ao bom desempenho do trabalho. 

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo à 
CONTRATADA otimizar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos 

CONTRATANTE. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente 
pelos serviços contratados, cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em 



 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
 
11.1. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita 
execução dos serviços descritos neste 
 
11.1.1. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviço
respectivo(s) posto(s) relacionado(s) no Anexo I deste Termo de Referência e nos horários fixados na 
escala de serviço elaborada pela CONTRATANTE; 
 
11.1.2. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legai
que interfiram em sua execução; 
 
11.1.3. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução;
 
11.1.4. Comprovar sempre que requisitado
serviços requisitados;  
 
11.1.5. Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com foto 
recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de
 
11.1.6. Instruir seus empregados a restringirem sua atuação às atividades administrativas acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência contratada;
 
11.1.7. Comunicar à unidade do
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na equipe 
que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA deverá 
proceder conforme os itens 11
 
11.1.8. Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência;
 
11.1.9. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 
 
11.1.10. Assegurar que todo empregado que comet
dependências da execução dos serviços ou quaisquer out
 
11.1.11. Atender de imediato às solicitações do
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
 
11.1.12. Apresentar mensalmente
encargos;  
 
11.1.13. Fornecer obrigatoriamente vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de 
serviços, de acordo com o valor facial estabelecido em 
Coletivo de Trabalho;  
 
11.1.14. Instruir seus empregados quanto à 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e Medicina 
do Trabalho;  
 
11.1.15. Designar responsável para realizar, em conjun
acompanhamento técnico das ativi
 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

11.1. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita 
execução dos serviços descritos neste Termo de Referência, obriga-se, ainda a: 

11.1.1. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviço
respectivo(s) posto(s) relacionado(s) no Anexo I deste Termo de Referência e nos horários fixados na 
escala de serviço elaborada pela CONTRATANTE;  

se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legai
que interfiram em sua execução;  

11.1.3. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução;

11.1.4. Comprovar sempre que requisitado a formação necessária para o desempenho dos postos de 

11.1.5. Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com foto 
cente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de

11.1.6. Instruir seus empregados a restringirem sua atuação às atividades administrativas acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência contratada;

11.1.7. Comunicar à unidade do CONTRATANTE que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na equipe 
que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA deverá 

11.1.4 e 11.1.5 anteriores;  

11.1.8. Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência;

11.1.9. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 

11.1.10. Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;

r de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

mensalmente os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 

11.1.13. Fornecer obrigatoriamente vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de 
serviços, de acordo com o valor facial estabelecido em Edital, Acordo, Convenção ou Dissídio 

11.1.14. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e Medicina 

11.1.15. Designar responsável para realizar, em conjunto com o
acompanhamento técnico das atividades desenvolvidas;  

 

11.1. A CONTRATADA, além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita 
se, ainda a:  

11.1.1. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, o(s) 
respectivo(s) posto(s) relacionado(s) no Anexo I deste Termo de Referência e nos horários fixados na 

se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições legais 

11.1.3. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução; 

a formação necessária para o desempenho dos postos de 

11.1.5. Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com foto 
cente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho;  

11.1.6. Instruir seus empregados a restringirem sua atuação às atividades administrativas acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência contratada; 

administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na equipe 
que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA deverá 

11.1.8. Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência; 

11.1.9. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados;  

er falta disciplinar não será mantido nas 
CONTRATANTE; 

CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 

11.1.13. Fornecer obrigatoriamente vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de 
Acordo, Convenção ou Dissídio 

dade de acatar as orientações do 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e Medicina 

to com o CONTRATANTE, o 



 

 

11.1.16. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizado
CONTRATANTE;  
 
11.1.17. Cumprir os postulados leg
internas de segurança e medicina do trabalho; 
 
11.1.18. Responsabilizar-se pe
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do co
responsabilidade, a fiscalização d
 
11.1.19. Emitir a Nota Fiscal/Fatura e apresentar ao 
 
11.1.20. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
 
11.1.21. Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessári
a execução de serviços; 
 
11.1.22. Na ocorrência de go
presente Termo de Referência, ficará facultado ao CONTRATANTE optar quanto à necessidade de 
substituição temporária da mão de obra ou dedução do respectivo valor/homem do faturamento 
pertinente, considerando que por se tratar de terceirização, os custos com substituição já se 
encontram contemplados no valor da mão de obra/mês. 
 

11.1.22.1. A decisão quanto a substituição da mão de obra ou dedução do valor no respectivo 
faturamento é exclusiva do CONTRATANTE, conforme critérios de oportunidade e 
conveniência, não cabendo a CONTRATADA quaisquer interferência.

11.1.23. Arcar com o custeio dos adicionais de periculosidade e insalubridade, na forma da legislação 
vigente e composição disposta n

11.1.24. Demonstrar anualmente o gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico 
fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR
9; PCMSO, nos termos da NR
Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego 

11.1.25 Manter os seus empregados devidamente fardados e identificad
frase "A SERVIÇO DO CEASA

11.1.26 Não permitir por parte de seus funcionários a execução de serv
serviço; 

11.1.27 Fornecer aos seus funcionários os equipamentos de EPI 

Individual; 

11.1.28 Elaborar e entregar a CONTRATADA no 
contendo diagnóstico, demonstrando a situação da 
intervenções necessárias para otimizar a utilização 
relação de material necessári

11.1.29 Não transferir a terceiros, por qualquer
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está
autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;

11.1.30 A CONTRATADA deverá observar todos os princípios e disposições da NR 18 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, da NR 6 

. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizado

. Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 
internas de segurança e medicina do trabalho;  

se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

ta Fiscal/Fatura e apresentar ao Contratante;  

. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de seleção

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessári

Na ocorrência de gozo de férias dos prestadores de serviços lotados no contrato objeto do 
presente Termo de Referência, ficará facultado ao CONTRATANTE optar quanto à necessidade de 
substituição temporária da mão de obra ou dedução do respectivo valor/homem do faturamento 

rtinente, considerando que por se tratar de terceirização, os custos com substituição já se 
encontram contemplados no valor da mão de obra/mês.  

A decisão quanto a substituição da mão de obra ou dedução do valor no respectivo 
usiva do CONTRATANTE, conforme critérios de oportunidade e 

conveniência, não cabendo a CONTRATADA quaisquer interferência. 

Arcar com o custeio dos adicionais de periculosidade e insalubridade, na forma da legislação 
vigente e composição disposta na planilha de custos dos serviços contratados;

Demonstrar anualmente o gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico 
fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

mos da NR-7; CAT; PPP outros pertinentes, todas estas Normas 
Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE); 

Manter os seus empregados devidamente fardados e identificados com crachá que traga a 
frase "A SERVIÇO DO CEASA-PE/OS"; 

Não permitir por parte de seus funcionários a execução de serviços particulares no horário de 

11.1.27 Fornecer aos seus funcionários os equipamentos de EPI - Equipamentos de Proteção

11.1.28 Elaborar e entregar a CONTRATADA no prazo de 90 (noventa) dias relatório circunstanciado 
contendo diagnóstico, demonstrando a situação da estrutura predial do CEASA
intervenções necessárias para otimizar a utilização dos recursos disponíveis, constando, inclusive, as 

necessário para aquisição pelo CONTRATANTE; 

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que estáobrigada, exceto nas condições 

ermo de Referência ou no contrato; 

A CONTRATADA deverá observar todos os princípios e disposições da NR 18 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, da NR 6 – Equipamentos de Proteção 

 

. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados pelo 

ais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as normas 

CONTRATANTE ou a terceiros, 
ntrato, não excluindo ou reduzindo essa 

CONTRATANTE em seu acompanhamento; 

. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
no processo de seleção; 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 

zo de férias dos prestadores de serviços lotados no contrato objeto do 
presente Termo de Referência, ficará facultado ao CONTRATANTE optar quanto à necessidade de 
substituição temporária da mão de obra ou dedução do respectivo valor/homem do faturamento 

rtinente, considerando que por se tratar de terceirização, os custos com substituição já se 

A decisão quanto a substituição da mão de obra ou dedução do valor no respectivo 
usiva do CONTRATANTE, conforme critérios de oportunidade e 

 

Arcar com o custeio dos adicionais de periculosidade e insalubridade, na forma da legislação 
a planilha de custos dos serviços contratados; 

Demonstrar anualmente o gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico 
fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR-

7; CAT; PPP outros pertinentes, todas estas Normas 

os com crachá que traga a 

iços particulares no horário de 

Equipamentos de Proteção 

prazo de 90 (noventa) dias relatório circunstanciado 
estrutura predial do CEASA-PE/O.S. e as 

, constando, inclusive, as 

forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
obrigada, exceto nas condições 

A CONTRATADA deverá observar todos os princípios e disposições da NR 18 - Condições e 
Equipamentos de Proteção 



 

 

Individual (EPI) e demais aspectos vig
PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978.

11.1.31 Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada, habilitada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação em vigor, necessár
serviços contratados, de acordo com o e Código Brasileiro de Ocupações e com todas as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 
implementação da NR 18, que estabelece as 
Construção, NR 35 - Trabalho em Altura
Eletricidade; 

11.1.32 Promover, às suas expensas, sempre que necessário, o treinamento e/ou reciclagem dos 
empregados disponibilizados ao
serviços contratados, em especial quando implementadas atualizações tecnológicas e/ou alterações 
de processos de trabalho; 

11.1.33 Fornecer aos empregados alocados no 
contados da assinatura do contrato ou 15 (quinze) dias em novas contratações, uniformes 
compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, bem como tudo o que for necessário para o 
melhor desempenho das tarefas/serviços;

11.1.34 Exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual 
necessidade no PPRA vigente, em poder da Contratante. Difundir normas e procedimentos de 
segurança relativos à correta operação e manutenção de eq
quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas 
legais; 

11.1.35 Informar ao CONTRATANTE a escala de férias dos funcionários alocados na equipe técnica 
residente; 

11.1.36 Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso;

11.1.37 Proporcionar eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;

11.1.38 Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas e
legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados);

11.1.39 Ocorrendo faltas por período superior a 4h (quatro horas), independentemente da justificativa 
apresentada pelo empregado, deverá ser efetuado o desconto proporcional na fatura do respectivo 
mês, ou, no máximo, do mês seguinte, sem prejuízo das 

12. CONCESSÕES DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE

12.1 Ficará a cargo da contratada, apó
dos locais de trabalho dos funcionários alocados e 
órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Médico do Trabalho etc.) que concedam 
adicionais de Periculosidade ou Insalubridade na forma da legislação do trabalho (salvo quando já 
indicados nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho).
 
12.2 Caso os adicionais descritos acima forem devidos, a CONTRATADA deverá protocolar 
solicitação expressamente ao Fiscal do Contrato com o instituto da Revisão Contratual, incluindo tais 
despesas nas Planilhas de Formação de Preços.
 
12.3 A inadimplência em relação a esta providência no tempo devido não implicará em preclusão 
deste direito à Contratada, m
encargos devidos em períodos anteriores à data do protocolo, devendo tais custos correrem às suas 
expensas. 

Individual (EPI) e demais aspectos vigentes pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 em sua 
PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. 

Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada, habilitada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à execução dos 
serviços contratados, de acordo com o e Código Brasileiro de Ocupações e com todas as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, tendo a obrigatoriedade da 
implementação da NR 18, que estabelece as Condições e Meio Ambiente de Traba

Trabalho em Altura e NR 10 - Segurança em Instalações e S

Promover, às suas expensas, sempre que necessário, o treinamento e/ou reciclagem dos 
isponibilizados ao CONTRATANTE (Equipe Residente), visando manter o nível dos 

serviços contratados, em especial quando implementadas atualizações tecnológicas e/ou alterações 

ecer aos empregados alocados no serviço, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da assinatura do contrato ou 15 (quinze) dias em novas contratações, uniformes 
compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, bem como tudo o que for necessário para o 

tarefas/serviços; 

11.1.34 Exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 
necessidade no PPRA vigente, em poder da Contratante. Difundir normas e procedimentos de 
segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu 
quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas 

CONTRATANTE a escala de férias dos funcionários alocados na equipe técnica 

Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso;

11.1.37 Proporcionar eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;

11.1.38 Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas e
legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados); 

11.1.39 Ocorrendo faltas por período superior a 4h (quatro horas), independentemente da justificativa 
lo empregado, deverá ser efetuado o desconto proporcional na fatura do respectivo 

mês, ou, no máximo, do mês seguinte, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

12. CONCESSÕES DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE

12.1 Ficará a cargo da contratada, após o início da execução contratual, a inspeção das condições 
dos locais de trabalho dos funcionários alocados e - se for o caso – postulação de Laudos junto a 
órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Médico do Trabalho etc.) que concedam 

nais de Periculosidade ou Insalubridade na forma da legislação do trabalho (salvo quando já 
indicados nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho). 

12.2 Caso os adicionais descritos acima forem devidos, a CONTRATADA deverá protocolar 
essamente ao Fiscal do Contrato com o instituto da Revisão Contratual, incluindo tais 

despesas nas Planilhas de Formação de Preços. 

12.3 A inadimplência em relação a esta providência no tempo devido não implicará em preclusão 
deste direito à Contratada, mas esta não poderá transferir ao CONTRATANTE os respectivos 
encargos devidos em períodos anteriores à data do protocolo, devendo tais custos correrem às suas 

 

entes pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 em sua 

Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada, habilitada e devidamente 
ia e indispensável à execução dos 

serviços contratados, de acordo com o e Código Brasileiro de Ocupações e com todas as normas 
MTE, tendo a obrigatoriedade da 

Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Segurança em Instalações e Serviços em 

Promover, às suas expensas, sempre que necessário, o treinamento e/ou reciclagem dos 
CONTRATANTE (Equipe Residente), visando manter o nível dos 

serviços contratados, em especial quando implementadas atualizações tecnológicas e/ou alterações 

serviço, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da assinatura do contrato ou 15 (quinze) dias em novas contratações, uniformes 
compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, bem como tudo o que for necessário para o 

EPI, conforme constatada a sua 
necessidade no PPRA vigente, em poder da Contratante. Difundir normas e procedimentos de 

uipamentos elétricos, mantendo em seu 
quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas 

CONTRATANTE a escala de férias dos funcionários alocados na equipe técnica 

Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso; 

11.1.37 Proporcionar eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei; 

11.1.38 Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas pela 
legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro Geral 

11.1.39 Ocorrendo faltas por período superior a 4h (quatro horas), independentemente da justificativa 
lo empregado, deverá ser efetuado o desconto proporcional na fatura do respectivo 

12. CONCESSÕES DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE 
s o início da execução contratual, a inspeção das condições 

postulação de Laudos junto a 
órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Médico do Trabalho etc.) que concedam 

nais de Periculosidade ou Insalubridade na forma da legislação do trabalho (salvo quando já 

12.2 Caso os adicionais descritos acima forem devidos, a CONTRATADA deverá protocolar 
essamente ao Fiscal do Contrato com o instituto da Revisão Contratual, incluindo tais 

12.3 A inadimplência em relação a esta providência no tempo devido não implicará em preclusão 
CONTRATANTE os respectivos 

encargos devidos em períodos anteriores à data do protocolo, devendo tais custos correrem às suas 



 

 

 
13. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
 
13.1. O CONTRATANTE obriga
 
13.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;
 
13.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 
 
13.1.3. Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA; 
 
13.1.4. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 
CONTRATADA;  
 
13.1.5. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 
necessário, fiscal designado para auxiliá
 
13.1.6. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de 
início da execução dos mesmos; 
 
13.1.7. Utilizar-se dos procedimentos de Acompanhamento da Execução dos Serviços, parte 
integrante deste Termo de Referência; 
 
13.1.8. Encaminhar à CONTRATADA, sempre que necessário, Formulário de Acompanhamento da 
Execução dos Serviços, devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente designado 
para acompanhamento dos serviços e/ou gestor do 
verificadas, considerações e o valor a ser liberado da fatura mensal; 
 
13.1.9. Analisar, sempre que necessário,
todos os salários, benefícios e encargos; 
 
13.1.10. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
 
13.1.11. Garantir que a prestação dos serviços será adstrita às atividades administrativas acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constit
CEASA-PE/O.S. 
 
14. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação dos serviços, e 
do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contra
competência vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente at
Gestor do Contrato.  

14.2. Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir: 

a) Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; 

b) Controle de Horas;  

c) Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho

13. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

CONTRATANTE obrigar-se a: 

fiscalizar a execução do objeto licitado; 

.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

.1.3. Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA; 

.1.4. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

.1.5. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 
necessário, fiscal designado para auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação dos serviços;

.1.6. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de 
início da execução dos mesmos;  

se dos procedimentos de Acompanhamento da Execução dos Serviços, parte 
ste Termo de Referência;  

.1.8. Encaminhar à CONTRATADA, sempre que necessário, Formulário de Acompanhamento da 
Execução dos Serviços, devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente designado 
para acompanhamento dos serviços e/ou gestor do contrato, com os registros de eventuais falhas 
verificadas, considerações e o valor a ser liberado da fatura mensal;  

, sempre que necessário, os documentos relativos à comprovação do pagamento de 
todos os salários, benefícios e encargos;  

.1.10. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

13.1.11. Garantir que a prestação dos serviços será adstrita às atividades administrativas acessórias, 
instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do 

DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação dos serviços, e 
do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço e Previdência Social, v.g.) inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente at

Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
o anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir: 

Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; 

Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores;

 

.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  

.1.3. Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA;  

.1.4. Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

.1.5. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 
stação dos serviços; 

.1.6. Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data de 

se dos procedimentos de Acompanhamento da Execução dos Serviços, parte 

.1.8. Encaminhar à CONTRATADA, sempre que necessário, Formulário de Acompanhamento da 
Execução dos Serviços, devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente designado 

contrato, com os registros de eventuais falhas 

os documentos relativos à comprovação do pagamento de 

.1.10. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;  

13.1.11. Garantir que a prestação dos serviços será adstrita às atividades administrativas acessórias, 
uem a área de competência legal do 

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à Contratada em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, após comprovação do pagamento dos salários dos 
empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação dos serviços, e 
do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de 

tação, correspondentes ao mês da última 
competência vencida, bem como apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo 

Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
o anterior, a CONTRATADA deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a seguir:  

Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados;  

, da categoria dos trabalhadores; 



 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) GFIP e o arquivo SEFIP;  

f) Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; 

g) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); 

h) GPSRecolhimento à Previdência Social; 

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

j) PCMSO, nos termos da NR

k) PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 
Emprego-MTE);  

l) Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados; 

m) Aviso de concessão de férias; 

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou decl
concessão;  

o) Recibo de fornecimento de Vales

p) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais; 

q) Atestados e justificativas de faltas; 

r) Termo de rescisão de contrato de trabalho,Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e 
pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso.

14.3. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à 
data de cada pagamento mensal a ser efetuado pel
documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, ref
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 
obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato; 

14.4. O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 
seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso p

14.5. Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no 
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização. 

14.6. Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (q
cada mês subsequente ao vencido. 

14.7. A empresa CONTRATADA deve apresentar ao 
CONTRATANTE, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 
qualquer tempo, serviços no âmbito 
relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total identificação de cada
nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da demissão; cargo 
ou função; salário inicial e evolução salarial; observações acerca de circunstâncias especiais, tais 
como existência de contrato de experiência ou p

14.8. A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços, 
apresentando recibos de salários pagos, cópia 

Certificado de Regularidade do FGTS;  

Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados;  

Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND);  

Recolhimento à Previdência Social;  

Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

PCMSO, nos termos da NR-7; CAT;  

PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados;  

Aviso de concessão de férias;  

Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei da não 

Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou declaração sob as penas da lei da não concessão; 

Relação Anual de Informações Sociais;  

Atestados e justificativas de faltas;  

o de contrato de trabalho,Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e 
pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso.

. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à 
de cada pagamento mensal a ser efetuado pelo CONTRATANTE, cópias de todos os 

documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, ref
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 
obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato;  

CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 
seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no 
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização.  

Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (q
cada mês subsequente ao vencido.  

A empresa CONTRATADA deve apresentar ao Setor de Controle de Empresas Terceirizadas do 
, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 

qualquer tempo, serviços no âmbito do CEASA-PE/O.S., abrangendo todos os 
relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total identificação de cada
nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da demissão; cargo 
ou função; salário inicial e evolução salarial; observações acerca de circunstâncias especiais, tais 
como existência de contrato de experiência ou por tempo determinado;  

A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços, 
apresentando recibos de salários pagos, cópia da folha de pagamento, comprovação de pagamento 

 

Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR-9;  

PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

aração sob as penas da lei da não 

refeição, e/ou declaração sob as penas da lei da não concessão;  

o de contrato de trabalho,Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio e 
pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso. 

. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis à 
CONTRATANTE, cópias de todos os 

documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes 
ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de regularização de suas 

CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos os 
seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 

révio e à multa do FGTS.  

Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no 

Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil de 

Setor de Controle de Empresas Terceirizadas do 
, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados que prestem, por 

, abrangendo todos os Departamentos. Desta 
relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total identificação de cada empregado: 
nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data de admissão; data da demissão; cargo 
ou função; salário inicial e evolução salarial; observações acerca de circunstâncias especiais, tais 

A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e fatura, os 
comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos serviços, 

da folha de pagamento, comprovação de pagamento 



 

 

de vale-transporte e vale-refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e 
fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as 
cópias das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, 
em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais.

14.9. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

14.10. Caso a CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente da 
indicada pelo CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas pertinent
operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que proceder ao 
ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 
CONTRATANTE.  

14.11. Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica au
efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, independente de notificação 
prévia, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais, por descumprimento de obrigação de 
fazer. 

15. DO REAJUSTE CONTRATUAL
 
15.1. De acordo com Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 
Alienações do CEASA-PE/O.S.
observadas as seguintes disposições: 
 

15.1.1. O montante “A” da planilha de custos 
percentual fixados nas normas coletivas de trabalho de cada categoria, 

 
15.1.2. O montante "B" da referida planilha 
decorridos 12 (doze) meses, contados a pa
proposta, obedecendo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
pelo IBGE, com exceção de benefícios estabelecidos nas normas coletivas de trabalho da
respectivas categoria
respectivos instrumentos, de acordo

 
15.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da 
pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito. 
 
15.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis por
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, 
art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.
 
16. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
16.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execuçã
serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 
16.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
 

refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e 
fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as 

guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, 
em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais.

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

.10. Caso a CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente da 
indicada pelo CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas pertinent
operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que proceder ao 
ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 

.11. Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o CONTRATANTE a 
efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, independente de notificação 
prévia, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais, por descumprimento de obrigação de 

REAJUSTE CONTRATUAL 

Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 
PE/O.S., o valor do contrato será reajustado com periodicidade anual, 

observadas as seguintes disposições:  

O montante “A” da planilha de custos poderá ser reajustado no mesmo período e 
percentual fixados nas normas coletivas de trabalho de cada categoria, 

O montante "B" da referida planilha somente poderá sofrer
decorridos 12 (doze) meses, contados a partir da data limite para a apresentação da 
proposta, obedecendo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
pelo IBGE, com exceção de benefícios estabelecidos nas normas coletivas de trabalho da

categorias, que serão reajustados no mesmo período e percentual fixados nos 
ectivos instrumentos, de acordo.  

.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 
deverá pleitear o reajuste dos preços até a data anterior à efetivação da prorrogação contratual, sob 
pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer a preclusão do seu direito.  

.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, em analogia ao disposto n

inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

16. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execuçã
CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 
diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:  

.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

 

refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado na Nota Fiscal e 
fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e FGTS, anexando as 

guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, 
em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas as formalidades legais. 

A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

.10. Caso a CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente da 
indicada pelo CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas pertinentes a 
operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que proceder ao 
ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 

torizado o CONTRATANTE a 
efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, independente de notificação 
prévia, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais, por descumprimento de obrigação de 

Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e 
, o valor do contrato será reajustado com periodicidade anual, 

reajustado no mesmo período e 
percentual fixados nas normas coletivas de trabalho de cada categoria, quando cabível.  

somente poderá sofrer reajuste depois de 
rtir da data limite para a apresentação da 

proposta, obedecendo ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido 
pelo IBGE, com exceção de benefícios estabelecidos nas normas coletivas de trabalho das 

justados no mesmo período e percentual fixados nos 

.2. Havendo interesse das partes contratantes em prorrogar a avença, a empresa contratada 
prorrogação contratual, sob 

 

financeiro inicial, na hipótese de 
ém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
em analogia ao disposto no 

.1. Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
de qualquer forma restrinja a 

plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, 

.1.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 



 

 

16.1.2. Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 
imperfeição na execução dos serviços; 
 
16.1.3. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional; 
 
16.1.4. Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por 
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imput
prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;
 
16.1.5. Aplicar as sanções previstas em lei ou no instrumento convocatório e em caso de persistência 
de avaliações insatisfatórias, com base no instrumento referido no item 
 
16.1.6. Descontar do pagamento mensal à CONTRATADA os valores correspondentes aos postos 
contratados que permaneceram fora de operação no mês considerado, por motivos imputáveis à 
CONTRATADA.  
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem 
solicitadas aos seus superiores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis
medidas necessárias;  
 
16.3. Cabe ao Fiscal do Contrato: 
 
16.3.1. Responsabilização pela vigilância e garantia da 
 
16.3.2. Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as 
obrigações in concreto tanto da contratante quanto da CONTRATADA;
 
16.3.3. Conhecer e reunir-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer 
as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 
acompanhamento do contrato; 
 
16.3.4. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos 
prazos estabelecidos;  
 
16.3.5. Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e 
cronogramas etc;  
 
16.3.6. Comunicar aoSetor de Controle de Terceirizadas do CEASA
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 
resultado;  
 
16.3.7. Recusar serviço ou fornecim
que se encontra especificado no edital 
correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao 
especificado e aceito pelo CONTRATANTE
 
16.3.8. Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 
 

icitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 
imperfeição na execução dos serviços;  

1.3. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional;  

16.1.4. Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por 
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à 
prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; 

.1.5. Aplicar as sanções previstas em lei ou no instrumento convocatório e em caso de persistência 
de avaliações insatisfatórias, com base no instrumento referido no item anterior;

.1.6. Descontar do pagamento mensal à CONTRATADA os valores correspondentes aos postos 
contratados que permaneceram fora de operação no mês considerado, por motivos imputáveis à 

. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão ser 
aos seus superiores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, visando à adoção das 

.3. Cabe ao Fiscal do Contrato:  

.1. Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços;

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as 

eto tanto da contratante quanto da CONTRATADA; 

se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer 
as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 

ntrato;  

Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos 

Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
e demais condições do Edital de Seleção e seus anexos, planilhas, 

16.3.6. Comunicar aoSetor de Controle de Terceirizadas do CEASA-PE/O.S.
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 

.7. Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando posto de serviços
que se encontra especificado no edital de seleção e respectivo contrato, assim como observar, para o 
correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao 

pelo CONTRATANTE;  

Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;  

 

icitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 

1.3. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu serviço, para 

16.1.4. Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por 

áveis à CONTRATADA, sem 

.1.5. Aplicar as sanções previstas em lei ou no instrumento convocatório e em caso de persistência 
anterior; 

.1.6. Descontar do pagamento mensal à CONTRATADA os valores correspondentes aos postos 
contratados que permaneceram fora de operação no mês considerado, por motivos imputáveis à 

a competência dos representantes deverão ser 
, visando à adoção das 

regularidade e adequação dos serviços; 

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a identificar as 

se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e estabelecer 
as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e 

Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro dos 

Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
seus anexos, planilhas, 

PE/O.S. a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato 
superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo 

posto de serviços diverso daquele 
e respectivo contrato, assim como observar, para o 

correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com qualidade superior ao 



 

 

16.3.9. Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contrat
 
16.4. Cabe ao Gestor do Contrato:
 
16.4.1. Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 
Contratada;  
 
16.4.2. Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente; 
 
16.4.3. Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à CONTRATADA; 
 
16.4.4. Emitir avaliação da qualidade do serviço; 
 
16.4.5. Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;
 
16.4.6. Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 
 
16.4.7. Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 
apontadas pelos fiscais;  
 
16.4.8. Providenciar o pagamento das faturas emit
das exigências contratuais e legais; 
 
16.4.9. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 
não seja ultrapassado;  
 
16.4.10. Orientar o fiscal do contrato para a 
 
17. DAS PENALIDADES RELATIVAS À FORMALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO CONTRATUAL
 
17.1. Oparticipante ficará impedid
descredenciado no Cadastro de Fornecedores do 
sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 
 

17.1.1. Apresentar documentação falsa; 
 

17.1.2. Ensejar o retardam
 

17.1.3. Falhar na execução do contrato; 
 

17.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

17.1.5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 
 

17.1.6. Cometer fraude fiscal; 
17.1.7. Fizer declaração falsa; 

 
17.1.8. Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 

 
17.2. O retardamento da execução previsto no subitem 1
CONTRATADA:  

Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 

.4. Cabe ao Gestor do Contrato: 

Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;  

Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à CONTRATADA;  

. Emitir avaliação da qualidade do serviço;  

Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  

Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;  

Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 

Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a observância 
das exigências contratuais e legais;  

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 

Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

RELATIVAS À FORMALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO CONTRATUAL

ficará impedido de licitar e contratar com o CEASA
Cadastro de Fornecedores do CEASA-PE/O.S., pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos:  

.1.1. Apresentar documentação falsa;  

.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

.1.3. Falhar na execução do contrato;  

se de modo inidôneo;  

.1.5. Deixar de entregar documentação exigida no contrato;  

.1.6. Cometer fraude fiscal;  

.1.7. Fizer declaração falsa;  

de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 

.2. O retardamento da execução previsto no subitem 16.1.2, estará configurado quando a 

 

Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 

Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 

Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais 

idas pela CONTRATADA, mediante a observância 

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 

adequada observância das cláusulas contratuais. 

RELATIVAS À FORMALIZAÇÃO E À EXECUÇÃO CONTRATUAL 

CEASA-PE/O.S. e será 
, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais 

de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias.  

.1.2, estará configurado quando a 



 

 

 
17.2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita 
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de serviço 
ou fornecimento;  

 
17.2.2. Deixar de realizar, sem
definidos no contrato por 3 (três) dia
prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para 

 
17.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que 
trata o subitem 17.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 1
 
17.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 1
CONTRATADA se enquadrar em qualquer uma das situações previstas na tabela 3 do item 1
cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 
(vinte) pontos, cumulativamente.

 
17.5. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando
mil reais): 
 
 

.2.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA-
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de serviço 

.2.2. Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do 
prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para o CEASA

.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que 
3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 1

.4. A falha na execução do contrato prevista no subitem 17.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer uma das situações previstas na tabela 3 do item 1
láusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 

(vinte) pontos, cumulativamente. 

 

. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CEASA-PE/O.S. aplicará multas conforme 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois 

 
 

 

-PE/O.S., a execução do 
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na ordem de serviço 

causa justificada e aceita pelo CEASA-PE/O.S., os serviços 
s seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro do 

o CEASA-PE/O.S..  

.3. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que 
3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 17.6.  

.1.3 estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer uma das situações previstas na tabela 3 do item 17.6desta 
láusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 

aplicará multas conforme 
se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois 

 



 

 

 
17.6. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com 
outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
17.7. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP; 
 
17.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 
observado o princípio da proporcionalidade. 
 

. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com 
s, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.  

. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
duta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

observado o princípio da proporcionalidade.  

 

 

 

. As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente com 

. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
duta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao CEASA-PE/O.S., 



 

 

17.9.A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 
ser efetuado ao contratado;  
 
17.10.Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 
será descontada em faturamento futuro
 
17.11.Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no ite
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial; 
 
17.12. Decorrido o prazo previsto no item 
judicial. 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
18.1. Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o 
vencedor do certame seletivo
corresponde à equipe que representa a
último dever-se-á reportar;  
 
18.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos documentos ora fornecidos deverão 
ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto 
CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. 
Considerar-se-á a CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por 
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, també
acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo 
funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos; 
 
18.3. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem
rigorosamente:  
 

a. Às normas e especificações constantes deste termo de referência;
 

b. Às normas da ABNT; 
 

c. Às disposições do CEASA
 

d. Aos regulamentos das empresas concessionárias; 
 

e. Às prescrições e recomend
 

f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 
 

g. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
 
18.4. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização 
expressa da FISCALIZAÇÃO; 
 
18.5. Os serviços que atrapalhem as atividades normais do
causam a interdição dos locais de trabalho deve
 
18.6. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da execução do serviço, ou as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser 
retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO; 

.A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 
 

.Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 
em faturamento futuro;  

.Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no ite
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial;  

Decorrido o prazo previsto no item 17.11, o contratante encaminhará 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o 
vencedor do certame seletivo, a quem foi adjudicado o contrato; o termo FISCALIZAÇÃO 
corresponde à equipe que representa ao CONTRATANTE perante a CONTRATADA e a quem este 

.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos documentos ora fornecidos deverão 
ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto 
CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. 

á a CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por 
conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e 
acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo 
funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos; 

.3. Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer 

a. Às normas e especificações constantes deste termo de referência; 

b. Às normas da ABNT;  

do CEASA-PE/O.S.; 

d. Aos regulamentos das empresas concessionárias;  

e. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

g. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

.4. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização 
expressa da FISCALIZAÇÃO;  

apalhem as atividades normais do CONTRATANTE, ou ainda aqueles que 
causam a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de expediente; 

.6. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da execução do serviço, ou as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser 

ização formal da FISCALIZAÇÃO;  

 

.A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a 

.Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença 

.Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no item 17.9 
acima, o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 

, o contratante encaminhará a multa para cobrança 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente 
, a quem foi adjudicado o contrato; o termo FISCALIZAÇÃO 

CONTRATANTE perante a CONTRATADA e a quem este 

.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos documentos ora fornecidos deverão 
ser, antecipadamente, objeto de impugnação, e não poderão constituir pretexto para a 
CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. 

á a CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por 
m, as complementações e 

acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo 
funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos;  

executados deverão obedecer 

 

f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

.4. Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização 

CONTRATANTE, ou ainda aqueles que 
rão ser realizados fora do horário de expediente;  

.6. Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da execução do serviço, ou as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser 



 

 

 
18.7. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições 
de habilitação e qualificação estipuladas para participação 
 

18.8. Para fins de incidência do adiciona
percentual disposto na planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência
 
18.9. Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que são 
necessários para a execução s
citados, fazendo parte, portanto, do instrumento contratual;
 
18.10. O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja executado em pleno funcionamento 
operacional, de modo que os serviços deverão ser previstos para incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sej
indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento;
 
18.11. A contratada poderá, a seu critério, incluir desconto de R$ 2,00 (dois reais) nos vencimentos 
do funcionário, a título de contra partida do funcionário pelo vale refeição;
 
18.12. Para qualquer acréscimo no vencimento ou vantagens a que fizer jus o funcionário da 
contratada, a CEASA-PE-OS aplicará os encargos e impostos e outros decorrentes e 
na planilha de custos; 
 
18.13. Considerar o valor de 
café da manhã, a ser calculado sobre 
fornecimento do Auxílio Alimentação do tipo 
mês; 
 
18.14. Para efeito do cálculo do vale transporte deverá ser considerado em média 
dias para jornada de segunda à sábado (44hs), período de janeiro/dezembro
ficará vinculado a efetiva utilização a serviço por parte do 
PE/O.S.  facultado o direito de expurgar do faturamento a importância relativa ao valor do vale 
transporte quando o prestador de serviços não for optante pelo auxílio, conforme valores dispostos na 
planilha de composição de custos. Eventualmente, na hipótese de realização de serviços com jornada 
de segunda à sexta (44hs), deverá ser considerado em média 22 (vinte e dois) dias, de acordo com 
os percentuais arrematados no processo de seleção;
 
18.15. Ficará a critério do CEASA
atividades relacionadas no item 
atividade, a função bem como as demais vantagens, adicionais e insumos constantes da pl
contida no Anexo I deste Termo de 
 
18.16. O quantitativo máximo por atividade para contratação será o constante do item 
de Referência, bem como, os valores dos vencimentos dos prestadores de serviços deverão observar 
os mínimos dispostos na planilha de composição de custos que segue em anexo a este Termo de 
Referência, observados os valores estabelecidos n
 
18.17. O CEASA-PE/OS poderá solicitar a CONTRATADA a mudança de atividade e/
qualquer dos funcionários da CONTRATADA;
 
18.18. Prioritariamente será pago ao contratado vencimento consignado em dissídio coletivo;

 

.7. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições 
de habilitação e qualificação estipuladas para participação no processo seletivo;

Para fins de incidência do adicional de insalubridade/ou periculosidade 
na planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência

Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que são 
ecução satisfatória dos serviços deverão ser incluídos como se tivessem sido 

nto, do instrumento contratual; 

O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja executado em pleno funcionamento 
operacional, de modo que os serviços deverão ser previstos para incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sej

tingir o perfeito funcionamento; 

18.11. A contratada poderá, a seu critério, incluir desconto de R$ 2,00 (dois reais) nos vencimentos 
do funcionário, a título de contra partida do funcionário pelo vale refeição; 

Para qualquer acréscimo no vencimento ou vantagens a que fizer jus o funcionário da 
OS aplicará os encargos e impostos e outros decorrentes e 

18.13. Considerar o valor de R$ 11,00 (onze reais) para fornecimento do Auxílio Alimentação do tipo 
, a ser calculado sobre 26 (vinte e seis) dias por mês; e, R$ 12,00 

fornecimento do Auxílio Alimentação do tipo almoço, a ser calculado sobre 22 (vinte e dois dias) por 

18.14. Para efeito do cálculo do vale transporte deverá ser considerado em média 
dias para jornada de segunda à sábado (44hs), período de janeiro/dezembro
ficará vinculado a efetiva utilização a serviço por parte do prestador de serviços, ficando o CEASA
PE/O.S.  facultado o direito de expurgar do faturamento a importância relativa ao valor do vale 
transporte quando o prestador de serviços não for optante pelo auxílio, conforme valores dispostos na 

ção de custos. Eventualmente, na hipótese de realização de serviços com jornada 
de segunda à sexta (44hs), deverá ser considerado em média 22 (vinte e dois) dias, de acordo com 
os percentuais arrematados no processo de seleção; 

CEASA-PE/O.S., o quantitativo de pessoal necessário para o exercício das 
atividades relacionadas no item 01, devendo no ato da contratação ser informado à CONTRATADA a 
atividade, a função bem como as demais vantagens, adicionais e insumos constantes da pl
contida no Anexo I deste Termo de Referência; 

O quantitativo máximo por atividade para contratação será o constante do item 
de Referência, bem como, os valores dos vencimentos dos prestadores de serviços deverão observar 

nimos dispostos na planilha de composição de custos que segue em anexo a este Termo de 
Referência, observados os valores estabelecidos no Edital e na Convenção Coletiva

PE/OS poderá solicitar a CONTRATADA a mudança de atividade e/
qualquer dos funcionários da CONTRATADA; 

Prioritariamente será pago ao contratado vencimento consignado em dissídio coletivo;

 

.7. O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste instrumento, todas as condições 
no processo seletivo; 

 deverá ser observado o 
na planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência; 

Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que são 
deverão ser incluídos como se tivessem sido 

O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja executado em pleno funcionamento 
operacional, de modo que os serviços deverão ser previstos para incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sejam necessários e 

18.11. A contratada poderá, a seu critério, incluir desconto de R$ 2,00 (dois reais) nos vencimentos 

Para qualquer acréscimo no vencimento ou vantagens a que fizer jus o funcionário da 
OS aplicará os encargos e impostos e outros decorrentes e especificados 

is) para fornecimento do Auxílio Alimentação do tipo 
R$ 12,00 (doze reais) para 
22 (vinte e dois dias) por 

18.14. Para efeito do cálculo do vale transporte deverá ser considerado em média 26 (vinte e seis) 
dias para jornada de segunda à sábado (44hs), período de janeiro/dezembro, cujo pagamento 

prestador de serviços, ficando o CEASA-
PE/O.S.  facultado o direito de expurgar do faturamento a importância relativa ao valor do vale 
transporte quando o prestador de serviços não for optante pelo auxílio, conforme valores dispostos na 

ção de custos. Eventualmente, na hipótese de realização de serviços com jornada 
de segunda à sexta (44hs), deverá ser considerado em média 22 (vinte e dois) dias, de acordo com 

PE/O.S., o quantitativo de pessoal necessário para o exercício das 
, devendo no ato da contratação ser informado à CONTRATADA a 

atividade, a função bem como as demais vantagens, adicionais e insumos constantes da planilha 

O quantitativo máximo por atividade para contratação será o constante do item 01 deste Termo 
de Referência, bem como, os valores dos vencimentos dos prestadores de serviços deverão observar 

nimos dispostos na planilha de composição de custos que segue em anexo a este Termo de 
Coletiva em vigor; 

PE/OS poderá solicitar a CONTRATADA a mudança de atividade e/ou função de 

Prioritariamente será pago ao contratado vencimento consignado em dissídio coletivo; 



 

 

18.19. Fica facultado ao CONTRATANTE proceder acréscimos ao objeto contratual, no limite de até 
25% do valor contratado, para atend
 
18.20. Eventualmente poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de 
horas-extras, cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, do qual a 
remuneração deverá ser realizada proporcionalmente a hora contratada, devendo ser apresentada a 
respectiva comprovação de realização dos serviços extraordinários, acompanhados da respectiva 
planilha de composição de custos.
 
18.21. O CONTRATANTE poderá solicitar a CON
empregados da contratada lotados nas unidades localizadas em cidades do interior do Estado para 
despesas com transporte, em substituição ao vale transporte, observada a legislação, devendo tal 
acréscimo ser inserido na planilha de custos homologada para prestação dos serviços, devidamente 
averbada através de Apostilamento Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a 
CONTRATADA; 
 
18.22. O CONTRATANTE poderá solicitar a 
gratificação temporária por desempenho de encargo, exclusivamente para  empregados da 
CONTRATADA, conforme necessidades de serviço,
conveniência do CONTRATANTE,
homologada para prestação dos serviços, devidamente averbada através de Apostilamento 
Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA;
 
18.23. Os prestadores de serviços deveram trabalhar em jornada laboral sem
quatro horas) segunda à sábado, e eventualmente em regime de 12x36hs, conforme o caso
a Contratante solicitar alterações de horários
CLT e observado o valor global contratad
 
18.24. O CONTRATANTE poderá ainda solicitar substituição, desligamento ou reenquadramento de 
funcionário da CONTRATADA, devendo a mesma quando couber, apresentar planilha de custos 
individual, levando em consideração os parâm
 
18.25. Em caso de dispensa ou substituição de funcionários 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da dat
notificação; 
 
18.26. Poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de 
horário noturno, com incidência do pagamento de adicional noturno aos prestadores de serviços na 
forma da CLT, cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de
ser apresentada a respectiva comprovação de realização dos serviços
acompanhados da respectiva planilha de composição de custos.
 

19. DA APRESENTAÇÃO DO PREÇO

19.1. O preço deve ser apresentado em formato de proposta orçamentária, conforme 
informações para contato, data e prazo de validade.  Sobre o preço apresentado, deverão incidir 
todos os impostos, taxas, encargos sociais, não sendo a CONTRATANTE res
despesas decorrentes do objeto da CONTRATADA. 

 
 
 
 

Fica facultado ao CONTRATANTE proceder acréscimos ao objeto contratual, no limite de até 
contratado, para atendimento de demanda superveniente. 

Eventualmente poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de 
extras, cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, do qual a 

deverá ser realizada proporcionalmente a hora contratada, devendo ser apresentada a 
respectiva comprovação de realização dos serviços extraordinários, acompanhados da respectiva 
planilha de composição de custos. 

. O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA o pagamento de ajuda de custos para  
empregados da contratada lotados nas unidades localizadas em cidades do interior do Estado para 
despesas com transporte, em substituição ao vale transporte, observada a legislação, devendo tal 

rido na planilha de custos homologada para prestação dos serviços, devidamente 
averbada através de Apostilamento Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a 

. O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA o pagamento de p
gratificação temporária por desempenho de encargo, exclusivamente para  empregados da 

, conforme necessidades de serviço, cujos valores serão definidos conforme 
conveniência do CONTRATANTE, devendo tal adicional ser inserido na
homologada para prestação dos serviços, devidamente averbada através de Apostilamento 
Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA;

Os prestadores de serviços deveram trabalhar em jornada laboral sem
segunda à sábado, e eventualmente em regime de 12x36hs, conforme o caso

a Contratante solicitar alterações de horários e regime de trabalho, desde que atenda as normas da 
CLT e observado o valor global contratado; 

poderá ainda solicitar substituição, desligamento ou reenquadramento de 
funcionário da CONTRATADA, devendo a mesma quando couber, apresentar planilha de custos 
individual, levando em consideração os parâmetros deste termo de referência;

Em caso de dispensa ou substituição de funcionários o CONTRATANTE
com antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da dat

oderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de 
com incidência do pagamento de adicional noturno aos prestadores de serviços na 

cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de
ser apresentada a respectiva comprovação de realização dos serviços em horários
acompanhados da respectiva planilha de composição de custos. 

19. DA APRESENTAÇÃO DO PREÇO 

O preço deve ser apresentado em formato de proposta orçamentária, conforme 
informações para contato, data e prazo de validade.  Sobre o preço apresentado, deverão incidir 
todos os impostos, taxas, encargos sociais, não sendo a CONTRATANTE res
despesas decorrentes do objeto da CONTRATADA.  

 

Fica facultado ao CONTRATANTE proceder acréscimos ao objeto contratual, no limite de até 

Eventualmente poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de 
extras, cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, do qual a 

deverá ser realizada proporcionalmente a hora contratada, devendo ser apresentada a 
respectiva comprovação de realização dos serviços extraordinários, acompanhados da respectiva 

TRATADA o pagamento de ajuda de custos para  
empregados da contratada lotados nas unidades localizadas em cidades do interior do Estado para 
despesas com transporte, em substituição ao vale transporte, observada a legislação, devendo tal 

rido na planilha de custos homologada para prestação dos serviços, devidamente 
averbada através de Apostilamento Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a 

o pagamento de pagamento mensal de 
gratificação temporária por desempenho de encargo, exclusivamente para  empregados da 

cujos valores serão definidos conforme 
devendo tal adicional ser inserido na planilha de custos 

homologada para prestação dos serviços, devidamente averbada através de Apostilamento 
Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA; 

Os prestadores de serviços deveram trabalhar em jornada laboral semanal de 44(quarenta e 
segunda à sábado, e eventualmente em regime de 12x36hs, conforme o caso, podendo 

sde que atenda as normas da 

poderá ainda solicitar substituição, desligamento ou reenquadramento de 
funcionário da CONTRATADA, devendo a mesma quando couber, apresentar planilha de custos 

ncia; 

o CONTRATANTE deverá informar a 
com antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da data de recebimento da 

oderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de serviços em 
com incidência do pagamento de adicional noturno aos prestadores de serviços na 

cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, devendo 
em horários extraordinários, 

O preço deve ser apresentado em formato de proposta orçamentária, conforme ANEXO II, com 
informações para contato, data e prazo de validade.  Sobre o preço apresentado, deverão incidir 
todos os impostos, taxas, encargos sociais, não sendo a CONTRATANTE responsável por quaisquer 



 

 

 
20. DA SUCESSÃO 
 
20.1. A pretensa contratação 
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento.
 
21. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
21.1. Os casos omissos neste 
de Seleção Ampla e nos termos da Legislação pertinente;
 
21.2. A empresa contratada fica obrigad
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação;
 
21.3. Para fins de padronização e melhor compreensão das propostas comerciais, será 
disponibilizado modelo de prop
 
22. DO FORO 
 
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca 
desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegi

20.1. A pretensa contratação obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas 
assumem a responsabilidade pelo seu integral cumprimento. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos neste Termo de Referência serão resolvidos pelas normas contidas no Edital 
e nos termos da Legislação pertinente; 

fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as 
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação;

21.3. Para fins de padronização e melhor compreensão das propostas comerciais, será 
disponibilizado modelo de proposta para preenchimento pelos interessados, conforme 

Fica eleito o Foro da Comarca do Recife/PE para discussões de litígios decorrentes do objeto 
desta especificação, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

 
 

Recife/PE,11de janeiro de 2022. 
 
 

FLÁVIO FALCÃO BEZERRA FILHO 
Gerente do Departamento de Engenharia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas 

serão resolvidos pelas normas contidas no Edital 

a manter durante a execução deste instrumento, todas as 
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação na licitação; 

21.3. Para fins de padronização e melhor compreensão das propostas comerciais, será 
osta para preenchimento pelos interessados, conforme ANEXO II; 

para discussões de litígios decorrentes do objeto 
ado que se configure. 



 

 

 DEMONSTRATIVO DOS
 

ITEM 
DESCRIÇÃO 
POSTO DE 
SERVIÇOS 

 
CBO 

01 
Supervisor de 

Obras e 
Manutenção  

710205 

02 
Engenheiro 
Civil Júnior 

214205 

03 Arquiteto 2141 

04 
Técnico de 
Segurança  

351605 

05 
Técnico 

Eletricista 
313130 

06 Eletricista 715615 

07 
Auxiliar de 
Eletricista 

715615 

08 
Bombeiro 
Hidraúlico 

724110 

09 
Oficial de 

Manutenção 
514325 

10 
Operador de 

Máquinas 
Pesadas 

715115 

11 
Servente de 

Obras 
717020 

12 Serralheiro 724440 
 

 
 

 ATRIBUIÇÕES: 
 

POSTO DE SERVIÇOS: 

Supervisor de Obras e 
Manutenção Ensino

Engenheiro Civil Júnior Graduação

 
ANEXO I – AO TERMO DE REFERENCIA 

 
 

DOS CÁLCULOS DA CONTRATAÇÃO 

QTD. 
VALOR MENSAL 

UNITÁRIO MÁXIMO 
ESTIMADO 

VALOR ANUAL 
UNITÁRIO MÁXIMO 

ESTIMADO 

1 R$ 7.958,87 R$ 95.506,44 

1 R$ 11.771,83 R$ 141.261,96 

1 R$ 11.771,83 R$ 141.261,96 

1 R$ 8.847,10 R$ 106.165,20 

2 R$ 6.893,58 R$ 82.722,96 

8 R$ 6.531,04 R$ 78.372,48 

3 R$ 5.183,04 R$ 62.196,48 

1 R$ 5.829,04 R$ 69.948,48 

8 R$ 5.066,82 R$ 60.801,84 

2 R$ 8.183,04 R$ 98.196,48 

8 R$ 4.082,55 R$ 48.990,60 

2 R$ 6.531,04 R$ 78.372,48 
TOTAL ESTIMADO DO CERTAME: 

REQUISITOS: ATRIBUIÇÕES:

Ensino Fundamental Incompleto 

Supervisionar a equipe de manutenção;
Elaborar documentação técnica e controlar 
recursos produtivos (arranjos fisicos, 
equipamentos, materiais, insumos e equipes 
de trabalho); 
Controlar padrões produtivos da obra tais 
como inspeção da qualidade dos materiais e 
insumos utilizados, orientação sobre 
especificação, fluxo e movimentação dos 
materiais e sobre medidas de segurança dos 
locais e equipamentos da obra;
Administrar cronogramas de obra;
Fiscalizar atividades realizadas pela equipe de 
manutenção;  
Gerenciar produtividade da equipe; 
Planejar demandas diárias e distribuição da 
equipe de manutenção;  
Realizar levantamento de materiais; e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Graduação em Engenharia Civil 

Gerenciamento das ordens de serviço para 
manutenção e controle de contratos;
Fiscalizar obras civis;  
Gerir equipes de manutenção;
Realizar o acompanhamento das atividades de 
manutenção e controle de custos;

 

VALOR ANUAL 
TOTAL MÁXIMO 

ESTIMADO PARA O 
ITEM 

R$ 95.506,44 

R$ 141.261,96 

R$ 141.261,96 

R$ 106.165,20 

R$ 165.445,92 

R$ 626.979,84 

R$ 186.589,44 

R$ 69.948,48 

R$ 486.414,72 

R$ 196.392,96 

R$ 391.924,80 

R$ 156.744,96 
R$ 2.764.636,68 

ATRIBUIÇÕES: 
Supervisionar a equipe de manutenção; 
Elaborar documentação técnica e controlar 

produtivos (arranjos fisicos, 
equipamentos, materiais, insumos e equipes 

Controlar padrões produtivos da obra tais 
como inspeção da qualidade dos materiais e 
insumos utilizados, orientação sobre 
especificação, fluxo e movimentação dos 

is e sobre medidas de segurança dos 
locais e equipamentos da obra; 
Administrar cronogramas de obra; 
Fiscalizar atividades realizadas pela equipe de 

Gerenciar produtividade da equipe;  
Planejar demandas diárias e distribuição da 

Realizar levantamento de materiais; e,  
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Gerenciamento das ordens de serviço para 
controle de contratos; 

Gerir equipes de manutenção; 
Realizar o acompanhamento das atividades de 
manutenção e controle de custos; 



 

 

Arquiteto 

Técnico de Segurança 

Gerenciar o Almoxarifado da manutenção;
Realizar cotações e prospecção de 
fornecedores;  
Realizar o planejamento das manutenções 
preventivas e corretivas, especificação de 
materiais, levantamento de custos e materiais 
para obras e manutenções;
Planejar e fiscalizar as atividades relacionadas 
à acessibilidade, segurança do trabalho e 
incêndio; 
Orçar obras; 
Redigir Termos de Referência relacionados a 
obras; e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Graduação em Arquitetura 

Realizar projetos de arquitetura, desenvolver 
estratégias, supervisionar as atividades 
executadas, fazer leitura de plantas e 
desenhos técnicos;  
Confeccionar relatórios, realizar produção de 
layout corporativo, organizar pastas e projetos, 
contatar, acompanhar fornecedores e 
gerenciar obras locais;  
Atuar com desenvolvimento de projetos, 
manutenção, leitura e interpretação de 
desenhos, acompanhamento de obras, análise 
de projetos e resultados das obras;
Realizar as alterações necessárias nas obras; 
Atuar com desenvolvimento de projetos de 
incorporação em todas as suas fases; 
Atuar com compatibilização de projetos 
complementares, estrutura, ar condicionado, 
instalações elétricas e hidráulicas, utilizar 
diversos recursos técnicos e artísticos para 
elaborar um projeto arquitetônico; 
Garantir o cumprimento das normas técnicas;
Realizar análise crítica dos projetos 
apresentados nos requerimentos de obra;
Fiscalizar obras dos permissionários; 
Garantir o cumprimento das normas 
constantes no regulamento de merca
caderno técnico do Centro de Abastecimento e 
Logística de Pernambuco; e,
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

 

Curso Técnico na Área de 
Segurança do Trabalho 

Orientar e coordenar o sistema de segurança 
do trabalho, investigando riscos e causas de 
acidentes, analisando esquemas de 
prevenção; 
Inspecionar locais, instalações e equipamentos 
da empresa e determinar fatores de riscos de 
acidentes;  
Propor normas e dispositivos de segurança, 
sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua 
observância, para prevenir acidentes.
Inspecionar os postos de combate a incêndios, 
examinando as mangueiras, hidrantes, 
extintores e equipamentos de
incêndios;  
Comunicar os resultados de suas inspeções, 
elaborando relatórios;  
Investigar acidentes ocorridos, examinando as 

 

Gerenciar o Almoxarifado da manutenção; 
Realizar cotações e prospecção de 

planejamento das manutenções 
preventivas e corretivas, especificação de 
materiais, levantamento de custos e materiais 
para obras e manutenções; 
Planejar e fiscalizar as atividades relacionadas 
à acessibilidade, segurança do trabalho e 

Redigir Termos de Referência relacionados a 

Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Realizar projetos de arquitetura, desenvolver 
estratégias, supervisionar as atividades 
executadas, fazer leitura de plantas e 

Confeccionar relatórios, realizar produção de 
layout corporativo, organizar pastas e projetos, 

anhar fornecedores e 

Atuar com desenvolvimento de projetos, 
manutenção, leitura e interpretação de 
desenhos, acompanhamento de obras, análise 
de projetos e resultados das obras; 
Realizar as alterações necessárias nas obras;  

com desenvolvimento de projetos de 
incorporação em todas as suas fases;  
Atuar com compatibilização de projetos 
complementares, estrutura, ar condicionado, 
instalações elétricas e hidráulicas, utilizar 
diversos recursos técnicos e artísticos para 

um projeto arquitetônico;  
Garantir o cumprimento das normas técnicas; 
Realizar análise crítica dos projetos 
apresentados nos requerimentos de obra; 
Fiscalizar obras dos permissionários;  
Garantir o cumprimento das normas 
constantes no regulamento de mercado e no 
caderno técnico do Centro de Abastecimento e 
Logística de Pernambuco; e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Orientar e coordenar o sistema de segurança 
do trabalho, investigando riscos e causas de 
acidentes, analisando esquemas de 

Inspecionar locais, instalações e equipamentos 
da empresa e determinar fatores de riscos de 

spositivos de segurança, 
sugerindo eventuais modificações nos 
equipamentos e instalações e verificando sua 
observância, para prevenir acidentes. 
Inspecionar os postos de combate a incêndios, 
examinando as mangueiras, hidrantes, 
extintores e equipamentos de proteção contra 

Comunicar os resultados de suas inspeções, 

Investigar acidentes ocorridos, examinando as 



 

 

Técnico Eletricista 

condições da ocorrência, para identificar suas 
causas e propor as providências cabíveis; 
Intermediar junto aos serviços médico e social 
da instituição, visando facilitar o atendimento 
necessário aos acidentados; 
Registrar irregularidades e elaborar 
estatísticas de acidentes; 
Treinar os funcionários da empresa sobre 
normas de segurança, combate à incêndios e 
demais medidas de prevenção de acidentes; 
Coordenar a publicação de matéria sobre 
segurança no trabalho, preparando instruções 
e orientando a confecção de cartazes e avisos, 
para divulgar e desenvolver hábitos de 
prevenção de acidentes;  
Participar de reuniões sobre segurança no 
trabalho, fornecendo dados relativos ao 
assunto, apresentando sugestões e analisando 
a viabilidade de medidas de segurança 
propostas, para aperfeiçoar o sistema 
existente;  
Executar tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e 
programas de informática; 
Executar e apoiar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, 
inerentes à sua função;  
Analisar os métodos do trabalho e identificar 
os riscos de doenças ocupacionais, acidentes 
de trabalho ou agentes ambientais agressivos 
e propor medidas de eliminação ou controle;
Solicitar, controlar, distribuir e garantir a 
utilização dos EPI’s e EPC’s;
Preencher as fichas de controle de entrega de 
EPI;  
Realizar fiscalização nas áreas de trabalho 
afim de garantir o uso dos EPI’s e EPC’s; 
Realizar fiscalização das obras próprias ou dos 
permissionários para garantir o uso dos EPI’s 
e EPC’S; e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Curso Técnico de Eletricista 

Planejar atividades do trabalho, elaborar 
estudos e projetos, participar no 
desenvolvimento de processos, realizar 
projetos, operar sistemas elétricos e executar 
manutenção;  
Planejar serviços elétricos, realizar instalação 
de distribuição de média e baixa
Montar e reparar instalações elétricas e 
equipamentos auxiliares; 
Instalar e reparar equipamentos de iluminação;
Executar manutenções preventivas e 
corretivas planejadas pelo gestor da área;
Realizar a manutenção das iluminações 
públicas e internas dos galpões, do CEASA
PE/O.S.; 
Reparar, substituir e realizar novas intalações 
das redes de Média e Baixa tensão;
Montar e reparar as redes de baixa tensão do 
prédio administrativo do CEASA
Montar e recuperar quadros elétricos; 
Executar a infraestrutura para receber as 
redes de distribuição e de iluminação dos 
galpões;  

 

condições da ocorrência, para identificar suas 
causas e propor as providências cabíveis;  

rviços médico e social 
da instituição, visando facilitar o atendimento 
necessário aos acidentados;  
Registrar irregularidades e elaborar 
estatísticas de acidentes;  
Treinar os funcionários da empresa sobre 
normas de segurança, combate à incêndios e 
demais medidas de prevenção de acidentes;  
Coordenar a publicação de matéria sobre 
segurança no trabalho, preparando instruções 
e orientando a confecção de cartazes e avisos, 
para divulgar e desenvolver hábitos de 

 
Participar de reuniões sobre segurança no 

do dados relativos ao 
assunto, apresentando sugestões e analisando 
a viabilidade de medidas de segurança 
propostas, para aperfeiçoar o sistema 

Executar tarefas pertinentes à área de 
se de equipamentos e 

ica;  
Executar e apoiar outras tarefas para o 
desenvolvimento das atividades do setor, 

Analisar os métodos do trabalho e identificar 
os riscos de doenças ocupacionais, acidentes 
de trabalho ou agentes ambientais agressivos 

medidas de eliminação ou controle; 
Solicitar, controlar, distribuir e garantir a 
utilização dos EPI’s e EPC’s; 
Preencher as fichas de controle de entrega de 

Realizar fiscalização nas áreas de trabalho 
afim de garantir o uso dos EPI’s e EPC’s;  

das obras próprias ou dos 
permissionários para garantir o uso dos EPI’s 

Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Planejar atividades do trabalho, elaborar 
estudos e projetos, participar no 
desenvolvimento de processos, realizar 
projetos, operar sistemas elétricos e executar 

Planejar serviços elétricos, realizar instalação 
de distribuição de média e baixa tensão.  
Montar e reparar instalações elétricas e 

 
Instalar e reparar equipamentos de iluminação; 
Executar manutenções preventivas e 
corretivas planejadas pelo gestor da área; 
Realizar a manutenção das iluminações 

as dos galpões, do CEASA-

Reparar, substituir e realizar novas intalações 
das redes de Média e Baixa tensão; 
Montar e reparar as redes de baixa tensão do 
prédio administrativo do CEASA-PE/O.S.; 
Montar e recuperar quadros elétricos;  

aestrutura para receber as 
redes de distribuição e de iluminação dos 



 

 

Eletricista 

Auxiliar de Eletricista Ensino

Bombeiro Hidraúlico 

Realizar a substituição e manutenção de 
transformadores;  
Realizar a operação e manutenção da 
termoelétrica do CEASA-PE/O.S.; 
Realizar a operação e manutenção da 
Subestação de energia do CEASA
Colaborar em ações de treinamento, atuando 
como agente multiplicador de conteúdo 
técnico;  
Assegurar a qualidade de produtos e serviços 
e aplicar normas e procedimentos de 
segurança no trabalho;  
Executar a substituição de luminár
refletores;  
Executar manutenção preventiva e corretiva da 
rede de distribuição de energia do CEASA
PE/O.S.;  
Prover o atendimento das Ordens de Serviço 
abertas pelos permissionários, conforme 
orientação do Gestor da área; e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

Ensino Médio Completo 

Planejar serviços elétricos, realizar instalação 
de distribuição de média e baixa tensão. 
Montar e reparar instalações elétricas e 
equipamentos auxiliares; 
Instalar e reparar equipamentos de iluminação;
Executar manutenções preventivas e 
corretivas planejadas pelo gestor da área;
Realizar a manutenção das iluminações 
públicas e internas dos galpões, do CEASA
PE/O.S.; 
Reparar, substituir e realizar novas intalações 
das redes de Média e Baixa tensão;
Montar e reparar as redes de baixa tensão do 
prédio administrativo do CEASA
Montar e recuperar quadros elétricos; 
Executar a infraestrutura para receber as 
redes de distribuição e de iluminação dos 
galpões;  
Realizar a substituição e manutenção de 
transformadores;  
Realizar a operação e manutenção da 
termoelétrica do CEASA-PE/O.S.; 
Realizar a operação e manutenção da 
Subestação de energia do CEASA
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Ensino Fundamental Completo 

Auxiliar o eletricista na montagem, 
ajustamento, instalação e manutenção de 
aparelhos e equipamentos elétricos, além 
prestar apoio técnico em todas aquelas 
atividades desempenhadas pelo eletricista;
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Ensino Médio Completo 

Operacionalizar projetos de 
tubulações; 
Definir traçados e dimensionar tubulações;
Especificar, quantificar e inspecionar materiais;
Preparar locais para instalações;
Realizar pré-montagem e instalar tubulações;
Realizar testes operacionais de pressão de 

 

Realizar a substituição e manutenção de 

Realizar a operação e manutenção da 
PE/O.S.;  

Realizar a operação e manutenção da 
energia do CEASA-PE/O.S.; 

Colaborar em ações de treinamento, atuando 
como agente multiplicador de conteúdo 

Assegurar a qualidade de produtos e serviços 
e aplicar normas e procedimentos de 

Executar a substituição de luminárias e 

Executar manutenção preventiva e corretiva da 
rede de distribuição de energia do CEASA-

Prover o atendimento das Ordens de Serviço 
abertas pelos permissionários, conforme 
orientação do Gestor da área; e,  

tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Planejar serviços elétricos, realizar instalação 
de distribuição de média e baixa tensão.  
Montar e reparar instalações elétricas e 

 
Instalar e reparar equipamentos de iluminação; 
Executar manutenções preventivas e 
corretivas planejadas pelo gestor da área; 
Realizar a manutenção das iluminações 
públicas e internas dos galpões, do CEASA-

substituir e realizar novas intalações 
das redes de Média e Baixa tensão; 
Montar e reparar as redes de baixa tensão do 
prédio administrativo do CEASA-PE/O.S.; 
Montar e recuperar quadros elétricos;  
Executar a infraestrutura para receber as 

uição e de iluminação dos 

Realizar a substituição e manutenção de 

Realizar a operação e manutenção da 
PE/O.S.;  

Realizar a operação e manutenção da 
Subestação de energia do CEASA-PE/O.S.; e, 

tras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Auxiliar o eletricista na montagem, 
ajustamento, instalação e manutenção de 
aparelhos e equipamentos elétricos, além 
prestar apoio técnico em todas aquelas 
atividades desempenhadas pelo eletricista; 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Operacionalizar projetos de instalação de 

Definir traçados e dimensionar tubulações; 
Especificar, quantificar e inspecionar materiais; 
Preparar locais para instalações; 

montagem e instalar tubulações; 
Realizar testes operacionais de pressão de 



 

 

Oficial de Manutenção 

Operador de Máquinas  
Ensino

Carteirna

fluídos e testes de estanqueidade;
Proteger instalações; 
Instalar louças e metais; 
Fazer manutenções em equipamentos e 
acessórios; e, 
Desempenhar outras tarefas
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Ensino Médio Completo 

Atuar com reparos em geral; 
Executar serviços de reparação mecânica, 
Hidráulica, carpintaria, marcenaria, serviços de 
pedreiro, pintura; 
Instalar peças e elementos diversos em 
chapas de metal como aço, ferro galvanizado, 
cobre, estanho, latão, aluminio e zinco; 
Montar estruturas de coberta; 
Chumbamento das grades nas entradas das 
galerias;  
Montar elementos estruturais;
Executar serviços de pisos em geral, trabalhos 
com argamassas (reboco, emboço, contrapiso, 
chapisco, entre outros);  
Executar peças em concreto (simples ou 
armado), chumbamento de grelhas e tampas 
de galerias;  
Realizar assentamento de blocos 
intertravados, meio-fio, lajota
paralelepipedos;  
Executar serviços de alvenaria, montagem de 
divisórias e forros;  
Executar serviços de pavimentação asfáltica, 
em blocos intertravados, em concreto e em 
paralelepipedos; 
Realizar serviços de pintura em geral 
(aplicação de selador, ema
lixamento e pintura), textura e pintura com 
compressor; 
Fabricar e montar cobertas em telhas 
cerâmicas, metálicas, fibrocimento, em 
policarbonato, entre outras; 
Executar serviços de montagem de estrutura 
para receber cobertas (telhas); 
Realizar reparos e manutenção, preventiva e 
corretiva, nas cobertas dos galpões;
Executar ordens de serviços conforme 
determinação do Gestor da Área; 
Confeccionar peças com o auxilio de 
ferramentas adequadas;  
Instalar esquadrias e outras peças de madeira 
ou metal;  
Reparar elementos de madeira; 
Confeccionar e montar formas de 
concretagem, peças empregadas em obras; 
Executar peças em carpintaria como forros, 
palanques e engradamentos; 
Montagem e desmontagem d
Operar máquinas de carpintaria; 
Zelar pela conservação dos equipamentos e 
ferramentas do trabalho;  
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
caracterlsticas, se incluam na sua esfera de 
competência. 

Ensino Fundamental Completo 
Carteirna Nacional de Habilitação 

com categoria minima C 

Operar máquinas escavadeiras, controlando 
seus comandos de corte e elevação;
Operar máquinas providas de pás de comando 
hidráulico;  

 

testes de estanqueidade; 

Fazer manutenções em equipamentos e 

Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Atuar com reparos em geral;  
Executar serviços de reparação mecânica, 
Hidráulica, carpintaria, marcenaria, serviços de 

Instalar peças e elementos diversos em 
chapas de metal como aço, ferro galvanizado, 
cobre, estanho, latão, aluminio e zinco;  
Montar estruturas de coberta;  
Chumbamento das grades nas entradas das 

Montar elementos estruturais; 
de pisos em geral, trabalhos 

com argamassas (reboco, emboço, contrapiso, 

Executar peças em concreto (simples ou 
armado), chumbamento de grelhas e tampas 

Realizar assentamento de blocos 
fio, lajotas e 

Executar serviços de alvenaria, montagem de 

Executar serviços de pavimentação asfáltica, 
em blocos intertravados, em concreto e em 

Realizar serviços de pintura em geral 
(aplicação de selador, emassamento, 
lixamento e pintura), textura e pintura com 

Fabricar e montar cobertas em telhas 
cerâmicas, metálicas, fibrocimento, em 
policarbonato, entre outras;  
Executar serviços de montagem de estrutura 
para receber cobertas (telhas);  

reparos e manutenção, preventiva e 
corretiva, nas cobertas dos galpões; 
Executar ordens de serviços conforme 
determinação do Gestor da Área;  
Confeccionar peças com o auxilio de 

 
Instalar esquadrias e outras peças de madeira 

Reparar elementos de madeira;  
Confeccionar e montar formas de 
concretagem, peças empregadas em obras;  
Executar peças em carpintaria como forros, 
palanques e engradamentos;  
Montagem e desmontagem de divisórias; 
Operar máquinas de carpintaria;  
Zelar pela conservação dos equipamentos e 

 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
caracterlsticas, se incluam na sua esfera de 

Operar máquinas escavadeiras, controlando 
seus comandos de corte e elevação; 
Operar máquinas providas de pás de comando 



 

 

Servente de Obras Ensino

Serralheiro Ensino

 

Operar tratores providos de uma lâmina frontal 
côncavo de aço;  
Operar máquina niveladora munida de uma 
lâmina ou escarificador e movida por 
autopropulsão ou por reboque; 
Operar máquina motorizada e provida de rolos 
compressores ou cilíndricos; 
Operar máquina pavimentadora; 
Operar e conduzir caminhão munck;
Operar e conduzir Caminhões Pipa;
Conduzir caminhões enquadrados na 
categoria minima C da Carteira Nacional de 
Habilitação; 
Efetuar a manutenção das máquinas, 
abastecendo-as, lubrificando
sempre limpas e efetuando pequenos reparos; 
e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Ensino Fundamental Incompleto 

Demolir edificações de concreto, de alvenaria 
e outras estruturas; 
Preparar canteiros de obras; 
Realizar a limpeza de áreas e compactar 
solos; 
Efetuar manutenção de primeiro nlvel, 
limpando máquinas e ferramentas; 
Verificar condições dos equipamentos e 
reparar eventuais defeitos mecânicos nos 
mesmos;  
Realizar escavações e limpeza de terrenos; 
Preparar área de trabalho e limpeza após o 
termino do serviço;  
Auxiliar o Oficial de Manutenção durante a 
execução dos serviços;  
Limpar as ferramentas e quipamentos 
utilizados após o fim do serviço; 
Responsabilizar-se pela organização do 
almoxarifado e transferência de móveis e 
materiais de expediente; e, 
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 
 

Ensino Fundamental Completo 

Confeccionar, reparar e instalar peças e 
elementos diversos em chapas de metal como 
aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, 
aluminio e zinco;  
Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, 
reservatórios e outros recipientes de chapas 
de aço; 
Recortar, modelar e trabalhar materiais 
ferrosos e não ferrosos para confecção e 
posterior montagem de grades, esquadrias, 
portões, portas, tampas de caixas, treliças e 
peças similares; 
Confeccionar e montar estruturas de coberta; 
Confeccionar grades para entrada das 
galerias;  
Corte e dobra de aço;  
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

  

 

Operar tratores providos de uma lâmina frontal 

Operar máquina niveladora munida de uma 
lâmina ou escarificador e movida por 
autopropulsão ou por reboque;  
Operar máquina motorizada e provida de rolos 
compressores ou cilíndricos;  
Operar máquina pavimentadora;  
Operar e conduzir caminhão munck; 

perar e conduzir Caminhões Pipa; 
Conduzir caminhões enquadrados na 
categoria minima C da Carteira Nacional de 

Efetuar a manutenção das máquinas, 
as, lubrificando-as, mantendo-as 

sempre limpas e efetuando pequenos reparos; 

enhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Demolir edificações de concreto, de alvenaria 

Preparar canteiros de obras;  
limpeza de áreas e compactar 

Efetuar manutenção de primeiro nlvel, 
limpando máquinas e ferramentas;  
Verificar condições dos equipamentos e 
reparar eventuais defeitos mecânicos nos 

Realizar escavações e limpeza de terrenos;  
e trabalho e limpeza após o 

Auxiliar o Oficial de Manutenção durante a 

Limpar as ferramentas e quipamentos 
utilizados após o fim do serviço;  

se pela organização do 
almoxarifado e transferência de móveis e 
materiais de expediente; e,  
Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 

Confeccionar, reparar e instalar peças e 
elementos diversos em chapas de metal como 
aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, 

Fabricar ou reparar caldeiras, tanques, 
reservatórios e outros recipientes de chapas 

elar e trabalhar materiais 
ferrosos e não ferrosos para confecção e 
posterior montagem de grades, esquadrias, 
portões, portas, tampas de caixas, treliças e 

Confeccionar e montar estruturas de coberta;  
Confeccionar grades para entrada das 

Desempenhar outras tarefas que, por suas 
características, se incluam na sua esfera de 



 

 

 PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS:
 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE 

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pern
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - OFICIAL DE MANUTENÇÃO

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        
GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)

 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

 
 

PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS:

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICIAL DE MANUTENÇÃO
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pern
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

RAT Reajustado (RAT X FAP) 6,00%

        0,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 39,80%

           
TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 

8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

 

PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS: 

OFICIAL DE MANUTENÇÃO 

  

A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.727,00 
0,00 
0,00 

TOTAL 1.727,00 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 345,40 
8,00% 138,16 
2,50% 43,18 
1,50% 25,91 
1,00% 17,27 
0,20% 3,45 
6,00% 103,62 

0,00% 0,00 
0,60% 10,36 

39,80% 687,35 

    
  VALOR (R$)  
8,93% 154,22 
0,81% 13,99 
1,66% 28,67 
0,02% 0,35 
0,03% 0,52 
0,04% 0,69 

11,49% 198,43 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 51,46 
8,93% 154,22 

11,91% 205,69 



 

 

        
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 
 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE 

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + 

         
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       75,95%

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
3.646,39  

                                          
4.252,35                                                                                   

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 51,81 
0,29% 5,01 
1,06% 18,31 
4,35% 75,12 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 2,59 
0,05% 

0,86 
0,06% 1,04 
0,26% 4,49 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 140,58 

8,14% 140,58 

 
  

  VALOR (R$)  

75,95% 
                                          
1.311,66  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

 R$                                   
3.038,66  

    VALOR (R$)  
10,00% 303,87 
10,00% 303,87 

20,00% 607,73 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 605,96  

  

tributos)         R$ 
                                          
4.252,35  



 

 

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 
A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        

(P0′′ -  / P0′)                
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
698,41  

                                              
814,47  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 

 

   VALOR (R$)  
91,38 

0,00 
  234,19 

212,19 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 582,01 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
582,01  

    VALOR (R$)  
10,00% 58,20 
10,00% 58,20 

20,00% 116,40 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 116,06  

  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$ 
                                              
814,47  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
5.066,82  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
5.066,82  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA

I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - TÉCNICO DE SEGURANÇA E GESTÃO DA QUALIDADE

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade 
03 - Adicional de Periculosidade

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

      
GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)

 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

      
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

      
GRUPO D -

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º 
Indenizado 

 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE TÉCNICO DE SEGURANÇA 
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

or Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     TÉCNICO DE SEGURANÇA E GESTÃO DA QUALIDADE 

          
 

Adicional de Insalubridade  
Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%

RAT Reajustado (RAT X FAP) 

        

TOTAL DO GRUPO A 39,80%

            
TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

            
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

          
- INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º 

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  

 

 E GESTÃO DA QUALIDADE 

elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

3.370,25 
0,00 
0,00 

TOTAL 3.370,25 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 674,05 
8,00% 269,62 
2,50% 84,26 
1,50% 50,55 
1,00% 33,70 
0,20% 6,74 
6,00% 202,22 

0,00% 0,00 
0,60% 20,22 

39,80% 1.341,36 

    
  VALOR (R$)  
8,93% 300,96 
0,81% 27,30 
1,66% 55,95 
0,02% 0,67 
0,03% 1,01 
0,04% 1,35 

11,49% 387,24 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 100,43 
8,93% 300,96 

11,91% 401,40 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 

101,11 
0,29% 9,77 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

      
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

      
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
  

    

   
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

   V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃ
O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de 

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 

TOTAL DO GRUPO D 

          
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 

TOTAL DO GRUPO E 

            
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 

TOTAL DO GRUPO F 

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

        75,95%

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 

REMUNERAÇÃ
O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
7.115,95  

                                          
8.298,48  

                                                                            

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 35,72 
4,35% 146,61 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 5,06 
0,05% 

1,69 
0,06% 2,02 
0,26% 8,76 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 274,34 

8,14% 274,34 

 
  

  VALOR (R$)  

75,95% 
                                          
2.559,70  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

5.929,95  

    VALOR (R$)  
10,00% 593,00 
10,00% 593,00 

20,00% 1.185,99 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                            1.182,53  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
8.298,48  

   VALOR (R$)  
0,00 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

 X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)          

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 
 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        

(P0′′ -  / P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
470,44  

                                              
548,62  

                                                                                    

VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  184,89 

162,89 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 392,04 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
392,04  

    VALOR (R$)  
10,00% 39,20 
10,00% 39,20 

20,00% 78,41 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                    78,18  

        R$ 
                                              
548,62  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
8.847,10  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
8.847,10  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade 
03 - Adicional de Periculosidade

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES 

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

       

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

       
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

       
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

          

Adicional de Insalubridade  
Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

RAT Reajustado (RAT X FAP) 6,00%

        6,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 45,80

            

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

            
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

          
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 

  

elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

2.252,75 
0,00 

675,83 

TOTAL 2.928,58 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 585,72 
8,00% 234,29 
2,50% 73,21 
1,50% 43,93 
1,00% 29,29 
0,20% 5,86 
6,00% 175,71 

6,00% 175,71 
0,60% 17,57 

45,80% 1.341,29 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 261,52 
0,81% 23,72 
1,66% 48,61 
0,02% 0,59 
0,03% 0,88 
0,04% 1,17 

11,49% 336,49 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 87,27 
8,93% 261,52 

11,91% 348,79 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 87,86 
0,29% 8,49 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

       
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

       
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
  

     

   
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

   V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃ
O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de 

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

          
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

            
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

        81,95

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 

O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
6.394,25  

                                          
7.456,85  

                                                                            

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 31,04 
4,35% 127,39 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 4,39 
0,05% 

1,46 
0,06% 1,76 
0,26% 7,61 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 238,39 

8,14% 238,39 

 
  

  VALOR (R$)  

81,95% 
                                          
2.399,97  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

5.328,54  

    VALOR (R$)  
10,00% 532,85 
10,00% 532,85 

20,00% 1.065,71 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                            1.062,60  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
7.456,85  

   VALOR (R$)  
59,84 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

    X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        

(P0′′ -  / P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
622,70  

                                              
726,19  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  218,42 

196,42 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 518,92 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
518,92  

    VALOR (R$)  
10,00% 51,89 
10,00% 51,89 

20,00% 103,78 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 103,48  

  

                  R$ 
                                              
726,19  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
8.183,04  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
8.183,04  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ARQUITETO

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - ARQUITETO

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP) 

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D -

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ARQUITETO
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

 Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

or Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     ARQUITETO 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

 6,00%

        0,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 39,80%

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
- INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ARQUITETO 

  

Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

4.600,00 
0,00 
0,00 

TOTAL 4.600,00 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 920,00 
8,00% 368,00 
2,50% 115,00 
1,50% 69,00 
1,00% 46,00 
0,20% 9,20 
6,00% 276,00 

0,00% 0,00 
0,60% 27,60 

39,80% 1.830,80 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 410,78 
0,81% 37,26 
1,66% 76,36 
0,02% 0,92 
0,03% 1,38 
0,04% 1,84 

11,49% 528,54 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 137,08 
8,93% 410,78 

11,91% 547,86 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 138,00 
0,29% 13,34 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de obra

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       75,95%

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
9.712,44  

                                       
11.326,46  

                                                                            

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 48,76 
4,35% 200,10 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 6,90 
0,05% 

2,30 
0,06% 2,76 
0,26% 11,96 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 374,44 

8,14% 374,44 

 
  

  VALOR (R$)  

75,95% 
                                          
3.493,70  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

8.093,70  

    VALOR (R$)  
10,00% 809,37 
10,00% 809,37 

20,00% 1.618,74 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                            1.614,02  

  

+ encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                       
11.326,46  

   VALOR (R$)  
0,00 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + 

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
381,90  

                                              
445,36  

                                                                                    

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  148,00 

126,00 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 318,25 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
318,25  

    VALOR (R$)  
10,00% 31,83 
10,00% 31,83 

20,00% 63,65 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                    63,46  

  

tributos)                  R$ 
                                              
445,36  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                       
11.771,83  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                        
11.771,83  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

RAT Reajustado (RAT X FAP) 6,00%

        0,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 39,80%

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

  

com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

4.600,00 
0,00 
0,00 

TOTAL 4.600,00 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 920,00 
8,00% 368,00 
2,50% 115,00 
1,50% 69,00 
1,00% 46,00 
0,20% 9,20 
6,00% 276,00 

0,00% 0,00 
0,60% 27,60 

39,80% 1.830,80 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 410,78 
0,81% 37,26 
1,66% 76,36 
0,02% 0,92 
0,03% 1,38 
0,04% 1,84 

11,49% 528,54 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 137,08 
8,93% 410,78 

11,91% 547,86 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 138,00 
0,29% 13,34 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de obra

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       75,95%

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

REMUNERAÇÃO 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
9.712,44  

                                       
11.326,46  

                                                                            

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 48,76 
4,35% 200,10 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 6,90 
0,05% 

2,30 
0,06% 2,76 
0,26% 11,96 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 374,44 

8,14% 374,44 

 
  

  VALOR (R$)  

75,95% 
                                          
3.493,70  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

8.093,70  

    VALOR (R$)  
10,00% 809,37 
10,00% 809,37 

20,00% 1.618,74 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                            1.614,02  

  

+ encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                       
11.326,46  

   VALOR (R$)  
0,00 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + 

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        

(P0′′ -  / P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
381,90  

                                              
445,36  

                                                                                    

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  148,00 

126,00 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 318,25 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
318,25  

    VALOR (R$)  
10,00% 31,83 
10,00% 31,83 

20,00% 63,65 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                    63,46  

  

tributos)                  R$ 
                                              
445,36  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                       
11.771,83  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                        
11.771,83  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE OBRAS

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - SERVENTE DE OBRAS

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade 
03 - Adicional de Periculosidade

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)
  A8 -  RAT - Agente Nocivo   
  A9 -  SEBRAE 

      

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

      
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

      
GRUPO D - INDENIZAÇÕES

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 
Indenizado 

 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE OBRAS
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     SERVENTE DE OBRAS 

          

Adicional de Insalubridade  
Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

RAT Reajustado (RAT X FAP) 6,00%
        0,00%

0,60%

TOTAL DO GRUPO A 39,80%

            

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

            
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

          
INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SERVENTE DE OBRAS 

  

base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.298,00 
0,00 
0,00 

TOTAL 1.298,00 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
 VALOR (R$)  

20,00% 259,60 
8,00% 103,84 
2,50% 32,45 
1,50% 19,47 
1,00% 12,98 
0,20% 2,60 
6,00% 77,88 
0,00% 0,00 
0,60% 7,79 

39,80% 516,60 

    

 VALOR (R$)  
8,93% 115,91 
0,81% 10,51 
1,66% 21,55 
0,02% 0,26 
0,03% 0,39 
0,04% 0,52 

11,49% 149,14 

    
 VALOR (R$)  

2,98% 38,68 
8,93% 115,91 

11,91% 154,59 

      
 VALOR (R$)  

3,00% 
38,94 

0,29% 3,76 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

      
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o 

  

      
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
  

    

   
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

   V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃ
O + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTE

S  %      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS 

Preço do homem-mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

VII - INSUMOS 

    

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

          
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

            
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

        75,95%

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 

REMUNERAÇÃ

ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

COMPONENTE
 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL 

R$        
(P0′′ / 
P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
2.740,60  

                                          
3.196,0

3  
                                                                                 

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     

 

1,06% 13,76 
4,35% 56,46 

      
 VALOR (R$)  

0,15% 1,95 
0,05% 

0,65 
0,06% 0,78 
0,26% 3,37 

    
 VALOR (R$)  

8,14% 105,66 

8,14% 105,66 

 
  

 VALOR (R$)  

75,95% 
                                              
985,83  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

2.283,83  

   VALOR (R$)  
10,00% 228,38 
10,00% 228,38 

20,00% 456,77 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 455,43  

  

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$                                           
3.196,03  

  



 

 

GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 
A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE 

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTE

S  %      (P0′) 

0,1425 0,8575 

    X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais 

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos) 

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

COMPONENTE
 

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL 

R$        
(P0′′ -  / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
760,19  

                                              
886,52                                                                                   

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos) 

 
 
 
 

 

 VALOR (R$)  
117,12 

0,00 
  247,06 

225,06 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 633,49 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
633,49  

   VALOR (R$)  
10,00% 63,35 
10,00% 63,35 

20,00% 126,70 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
TRIBUTAÇÃO. 

O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 126,33  

  

dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$ 
                                              
886,52  

  

componentes e tributos)    R$ 
                                          
4.082,55  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
4.082,55  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAÚLICO

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - BOMBEIRO HIDRAÚLICO

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade (20%)
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP) 

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAÚLICO
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

or Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     BOMBEIRO HIDRAÚLICO 

          

Insalubridade (20%) 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

 6,00%

        6,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 45,80

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAÚLICO 

  

elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.727,00 
242,40 

0,00 

TOTAL 1.969,40 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 393,88 
8,00% 157,55 
2,50% 49,24 
1,50% 29,54 
1,00% 19,69 
0,20% 3,94 
6,00% 118,16 

6,00% 118,16 
0,60% 11,82 

45,80% 901,99 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 175,87 
0,81% 15,95 
1,66% 32,69 
0,02% 0,39 
0,03% 0,59 
0,04% 0,79 

11,49% 226,28 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 58,69 
8,93% 175,87 

11,91% 234,56 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 59,08 
0,29% 5,71 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       81,95

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
4.299,99  

                                          
5.014,56  

                                                                                 

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 20,88 
4,35% 85,67 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 2,95 
0,05% 

0,98 
0,06% 1,18 
0,26% 5,12 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 160,31 

8,14% 160,31 

 
  

  VALOR (R$)  

81,95% 
                                          
1.613,92  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

3.583,32  

    VALOR (R$)  
10,00% 358,33 
10,00% 358,33 

20,00% 716,66 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 714,58  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
5.014,56  

   VALOR (R$)  
91,38 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
698,41  

                                              
814,47  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  234,19 

212,19 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 582,01 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
582,01  

    VALOR (R$)  
10,00% 58,20 
10,00% 58,20 

20,00% 116,40 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 116,06  

  

                  R$ 
                                              
814,47  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
5.829,04  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
5.829,04  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - SERRALHEIRO

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP) 

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

or Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     SERRALHEIRO 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

 6,00%

        6,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 45

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

+ Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SERRALHEIRO 

  

no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.727,00 
0,00 

518,10 

TOTAL 2.245,10 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 449,02 
8,00% 179,61 
2,50% 56,13 
1,50% 33,68 
1,00% 22,45 
0,20% 4,49 
6,00% 134,71 

6,00% 134,71 
0,60% 13,47 

45,80% 1.028,26 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 200,49 
0,81% 18,19 
1,66% 37,27 
0,02% 0,45 
0,03% 0,67 
0,04% 0,90 

11,49% 257,96 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 66,90 
8,93% 200,49 

11,91% 267,39 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 67,35 
0,29% 6,51 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       81

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
4.901,95  

                                          
5.716,56  

                                                                                 

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 23,80 
4,35% 97,66 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 3,37 
0,05% 

1,12 
0,06% 1,35 
0,26% 5,84 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 182,75 

8,14% 182,75 

 
  

  VALOR (R$)  

81,95% 
                                          
1.839,86  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

4.084,96  

    VALOR (R$)  
10,00% 408,50 
10,00% 408,50 

20,00% 816,99 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 814,61  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
5.716,56  

   VALOR (R$)  
91,38 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
698,41  

                                              
814,47  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  234,19 

212,19 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 582,01 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
582,01  

    VALOR (R$)  
10,00% 58,20 
10,00% 58,20 

20,00% 116,40 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 116,06  

  

                  R$ 
                                              
814,47  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
6.531,04  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
6.531,04  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE AUXILIAR ELETRICISTA

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - AUXILIAR ELETRICISTA

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES 

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP) 

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE AUXILIAR ELETRICISTA
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     AUXILIAR ELETRICISTA 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

 6,00%

        6,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 45

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE AUXILIAR ELETRICISTA 

  

com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.298,00 
0,00 

389,40 

TOTAL 1.687,40 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 337,48 
8,00% 134,99 
2,50% 42,19 
1,50% 25,31 
1,00% 16,87 
0,20% 3,37 
6,00% 101,24 

6,00% 101,24 
0,60% 10,12 

45,80% 772,83 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 150,68 
0,81% 13,67 
1,66% 28,01 
0,02% 0,34 
0,03% 0,51 
0,04% 0,67 

11,49% 193,88 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 50,28 
8,93% 150,68 

11,91% 200,97 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 50,62 
0,29% 4,89 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       81

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
3.684,27  

                                          
4.296,52  

                                                                                 

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 17,89 
4,35% 73,40 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 2,53 
0,05% 

0,84 
0,06% 1,01 
0,26% 4,39 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 137,35 

8,14% 137,35 

 
  

  VALOR (R$)  

81,95% 
                                          
1.382,82  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

3.070,22  

    VALOR (R$)  
10,00% 307,02 
10,00% 307,02 

20,00% 614,04 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 612,25  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
4.296,52  

   VALOR (R$)  
117,12 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
760,19  

                                              
886,52  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  247,06 

225,06 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 633,49 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
633,49  

    VALOR (R$)  
10,00% 63,35 
10,00% 63,35 

20,00% 126,70 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 126,33  

  

                  R$ 
                                              
886,52  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
5.183,04  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
5.183,04  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA - ELETRICISTA

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP) 

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D -

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     ELETRICISTA 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

 6,00%

        6,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 45

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
- INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

+ Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRICISTA 

  

no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.727,00 
0,00 

518,10 

TOTAL 2.245,10 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 449,02 
8,00% 179,61 
2,50% 56,13 
1,50% 33,68 
1,00% 22,45 
0,20% 4,49 
6,00% 134,71 

6,00% 134,71 
0,60% 13,47 

45,80% 1.028,26 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 200,49 
0,81% 18,19 
1,66% 37,27 
0,02% 0,45 
0,03% 0,67 
0,04% 0,90 

11,49% 257,96 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 66,90 
8,93% 200,49 

11,91% 267,39 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 67,35 
0,29% 6,51 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       81

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
4.901,95  

                                          
5.716,56  

                                                                                 

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 23,80 
4,35% 97,66 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 3,37 
0,05% 

1,12 
0,06% 1,35 
0,26% 5,84 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 182,75 

8,14% 182,75 

 
  

  VALOR (R$)  

81,95% 
                                          
1.839,86  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

4.084,96  

    VALOR (R$)  
10,00% 408,50 
10,00% 408,50 

20,00% 816,99 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 814,61  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
5.716,56  

   VALOR (R$)  
91,38 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
698,41  

                                              
814,47  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  234,19 

212,19 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 582,01 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
582,01  

    VALOR (R$)  
10,00% 58,20 
10,00% 58,20 

20,00% 116,40 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 116,06  

  

                  R$ 
                                              
814,47  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
6.531,04  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
6.531,04  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE TÉCNICO ELETRICISTA

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA -TÉCNICO ELETRICISTA

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade  
03 - Adicional de Periculosidade 

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES 

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP) 

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE TÉCNICO ELETRICISTA
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     TÉCNICO ELETRICISTA 

          

 
 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

 6,00%

        6,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 45

           

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

           
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

         
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE TÉCNICO ELETRICISTA 

  

com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

1.842,38 
0,00 

552,71 

TOTAL 2.395,09 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 479,02 
8,00% 191,61 
2,50% 59,88 
1,50% 35,93 
1,00% 23,95 
0,20% 4,79 
6,00% 143,71 

6,00% 143,71 
0,60% 14,37 

45,80% 1.096,95 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 213,88 
0,81% 19,40 
1,66% 39,76 
0,02% 0,48 
0,03% 0,72 
0,04% 0,96 

11,49% 275,20 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 71,37 
8,93% 213,88 

11,91% 285,26 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 71,85 
0,29% 6,95 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃO 
+ ENCARGOS + 
PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

         
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

           
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

       81

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ / 

P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
5.229,45  

                                          
6.098,48  

                                                                                 

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 25,39 
4,35% 104,19 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 3,59 
0,05% 

1,20 
0,06% 1,44 
0,26% 6,23 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 194,96 

8,14% 194,96 

 
  

  VALOR (R$)  

81,95% 
                                          
1.962,78  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

4.357,87  

    VALOR (R$)  
10,00% 435,79 
10,00% 435,79 

20,00% 871,57 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                 869,03  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
6.098,48  

   VALOR (R$)  
84,46 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR TOTAL 
R$        (P0′′ -  

/ P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
681,80  

                                              
795,10  

                                                                                 

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  230,73 

208,73 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 568,16 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
568,16  

    VALOR (R$)  
10,00% 56,82 
10,00% 56,82 

20,00% 113,63 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                 113,30  

  

                  R$ 
                                              
795,10  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
6.893,58  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
6.893,58  



 

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA -SUPERVISOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

        
  BASE PARA O CÁLCULO:  

01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade 
03 - Adicional de Periculosidade

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        
GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

       

GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)
 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

       
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

       
GRUPO D - 

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado
 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO

 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     SUPERVISOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO 

          

Adicional de Insalubridade  
Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MONTANTE A 

ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          
OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 

20,00%
8,00%
2,50%
1,50%
1,00%
0,20%

RAT Reajustado (RAT X FAP) 6,00%

        0,00%
0,60%

TOTAL DO GRUPO A 39,80%

            

TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 
8,93%
0,81%
1,66%
0,02%
0,03%

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado 0,04%

TOTAL DO GRUPO B 11,49%

            
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

2,98%
8,93%

TOTAL DO GRUPO C 11,91%

          
 INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º Indenizado 3,00%

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  0,29%

 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE SUPERVISOR DE OBRAS E MANUTENÇÃO 

  

foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    
 VALOR (R$)  

2.987,51 
0,00 
0,00 

TOTAL 2.987,51 

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    
  VALOR (R$)  

20,00% 597,50 
8,00% 239,00 
2,50% 74,69 
1,50% 44,81 
1,00% 29,88 
0,20% 5,98 
6,00% 179,25 

0,00% 0,00 
0,60% 17,93 

39,80% 1.189,03 

    

  VALOR (R$)  
8,93% 266,78 
0,81% 24,20 
1,66% 49,59 
0,02% 0,60 
0,03% 0,90 
0,04% 1,20 

11,49% 343,26 

    
  VALOR (R$)  
2,98% 89,03 
8,93% 266,78 

11,91% 355,81 

      
  VALOR (R$)  
3,00% 89,63 
0,29% 8,66 



 

 

 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

       
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade

  

       
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
  

     

   
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA

   V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃ
O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de 

VII - INSUMOS 

    GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 

Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 1,06%

TOTAL DO GRUPO D 4,35%

          
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 0,15%
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 0,05%

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 0,06%

TOTAL DO GRUPO E 0,26%

            
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C) 8,14%

TOTAL DO GRUPO F 8,14%

      TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

        75,95%

      
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA 20,00%

      TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 

O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + 
PROVISÕES + DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                          
6.307,83  

                                          
7.356,07  

                                                                            

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

 

1,06% 31,67 
4,35% 129,96 

      
  VALOR (R$)  
0,15% 4,48 
0,05% 

1,49 
0,06% 1,79 
0,26% 7,77 

    
  VALOR (R$)  
8,14% 243,18 

8,14% 243,18 

 
  

  VALOR (R$)  

75,95% 
                                          
2.269,01  

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                     R$                                   

5.256,52  

    VALOR (R$)  
10,00% 525,65 
10,00% 525,65 

20,00% 1.051,30 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                            1.048,24  

  

obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$ 
                                          
7.356,07  

   VALOR (R$)  
15,75 



 

 

A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO DOS 
TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,1425 0,8575 

    X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + 

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais 10,00%

10,00%

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS 20,00%

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

COMPONENTES  

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        

(P0′′ -  / P0′)                          
(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS

                                              
516,90  

                                              
602,80  

                                                                                    

      VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 
 
 
 
 
 

 

0,00 
  196,37 

174,37 
  0,00 

44,25 

TOTAL DO GRUPO A 430,75 

   VALOR (R$)  
0,00 

TOTAL DO GRUPO B 0,00 

                                                
430,75  

    VALOR (R$)  
10,00% 43,07 
10,00% 43,07 

20,00% 86,15 

   PERCENTUAL  
5,00% 
7,60% 
1,65% 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 14,25% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                    85,90  

  

tributos)                  R$ 
                                              
602,80  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                          
7.958,87  

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                           
7.958,87  



 

 

 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE

 
Ao Centro de Abastecimento e Logística do Estado de Pernambuco 
 
Processo Seletivo nº 001/2022
Pregão Presencial nº 001/2022
Abertura: 27/01/2022 
Hora: 09:00 
 

 
Prezado, 
 
Conforme solicitado, apresentamos nossa 
dedicação de mão de obravisando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou 
complementares a gestão técnica, administrativa e operacional do CEASA
legislação vigente e conforme especificações constantes neste documento, 
demandas do Departamento de Engenharia 
 
ITEM 

DESCRIÇÃO 
POSTO DE SERVIÇOS 

01 
Supervisor de Obras e 

Manutenção  
02 Engenheiro Civil Júnior 

03 Arquiteto 

04 Técnico de Segurança  

05 Técnico Eletricista 

06 Eletricista 

07 Auxiliar de Eletricista 

08 Bombeiro Hidraúlico 

09 Oficial de Manutenção 

10 
Operador de Máquinas 

Pesadas 
11 Servente de Obras 

12 Serralheiro 

 

 

 Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias.
 Forma de Pagamento: conforme previsto em Termo de Referência.
 Planilha de composição de custos em anexo.

Declaramos para os devidos fins que concordamos com todas as condições e exigências previstas no 
Termo de referência. 

 

________________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal da Empresa

ANEXO II – AO TERMO DE REFERENCIA 
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE 
 

Ao Centro de Abastecimento e Logística do Estado de Pernambuco – CEASA

Seletivo nº 001/2022 
Pregão Presencial nº 001/2022 

Recife/PE,    de                       de 20

Conforme solicitado, apresentamos nossa PROPOSTA COMERCIAL para prestação de serviços por 
obravisando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou 

complementares a gestão técnica, administrativa e operacional do CEASA-PE/O.S., nos termos da 
legislação vigente e conforme especificações constantes neste documento, 

do Departamento de Engenharia - DENGE, conforme segue abaixo discriminado:

QTD. 
VALOR MENSAL 

UNITÁRIO  
VALOR ANUAL 

UNITÁRIO  

1   

1   
1   
1   
2   
8   
3   
1   
8   

2   

8   
2   

Valor total da Proposta: 

Validade da Proposta: 180 (cento e oitenta) dias. 
Forma de Pagamento: conforme previsto em Termo de Referência. 
Planilha de composição de custos em anexo. 

fins que concordamos com todas as condições e exigências previstas no 

________________________________________________________

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 

 

 

 

 

CEASA-PE/O.S.. 

 
Recife/PE,    de                       de 2022. 

para prestação de serviços por 
obravisando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou 

PE/O.S., nos termos da 
legislação vigente e conforme especificações constantes neste documento, para atendimento as 

conforme segue abaixo discriminado: 

VALOR ANUAL 
TOTAL DO ITEM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

fins que concordamos com todas as condições e exigências previstas no 

________________________________________________________ 



 

 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS 

    I - INFORMAÇÕES GERAIS: 
A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Convenção Coletiva nº 2021/2023 - Registro MTE nº 000869/2021.
Vale refeição (Café da manhã) no valor unitário de
básico, referente ao PAT. 
Vale refeição (Almoço) no valor unitário de
referente ao PAT. 
Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento 

     II -  MÃO-DE-OBRA -________________________________

        

  BASE PARA O CÁLCULO:  
01 - Salário 
02 - Adicional de Insalubridade 
03 - Adicional de Periculosidade

III - ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS

        

GRUPO A - OBRIGAÇÕES SOCIAIS
  A1 -  Previdência Social 
  A2 -  FGTS 
  A3 -  Salário Educação   
  A4 -  SESC 
  A5 -  SENAC  
  A6 -  INCRA 
  A7 -  RAT Reajustado (RAT X FAP)

  A8 -  
RAT - Agente 
Nocivo   

  A9 -  SEBRAE 

        
GRUPO B - TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES)

 B1 -  Férias 
 B2 -  Faltas Legais 
 B3 -  Ausência por Doença 
 B4 -  Licença Paternidade 
 B5 -  Acidente de trabalho 
 B6 -  Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado

        
GRUPO C - GRATIFICAÇÕES

 C1 -  Adicional 1/3 Férias 
 C2 -  13º Salário 

        
GRUPO D - INDENIZAÇÕES

 D1 -  Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ____________________
 POSTO DE 44 HORAS SEMANAIS - DIURNO (2ª a Sábado) 

     

A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção 
Registro MTE nº 000869/2021. 

no valor unitário de R$ 11,00 (onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

no valor unitário de R$ 12,00 (doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 

Valor Mensal atribuído ao fornecimento de fardamento R$ 44,25 por empregado terceirizado. 

     ________________________________ 

          

Adicional de Insalubridade  
Adicional de Periculosidade 

TOTAL

MONTANTE A 

PROVISÕES DOS ENCARGOS TRABALHISTAS (incidentes sobre o valor da remuneração)

          

OBRIGAÇÕES SOCIAIS PERCENTUAL 
  
  
  
  
  
  

RAT Reajustado (RAT X FAP)   

          
  

TOTAL DO GRUPO A   

          
TEMPO NÃO TRABALHADO (CUSTO DAS SUBSTITUIÇÕES) PERCENTUAL 

  
  
  
  

Faltas Facultadas por Aviso Prévio Trabalhado   

TOTAL DO GRUPO B   

          
GRATIFICAÇÕES PERCENTUAL 

TOTAL DO GRUPO C 

        
INDENIZAÇÕES PERCENTUAL 

Aviso Prévio Indenizado + Férias e 1/3 Constitucional + 13º 

 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS DE ____________________ 

  

A planilha foi elaborada com base no Piso Salarial definido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco, 

(onze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3%  do salário 

(doze reais) por dia efetivamente trabalhado, descontados 3% do salário básico, 

  

    

 VALOR (R$)  
  
  
  

TOTAL   

(incidentes sobre o valor da remuneração) 

    

 VALOR (R$)  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

    
 VALOR (R$)  

    
  
  
  
  
  

  

    
 VALOR (R$)  

    
    

    

      
 VALOR (R$)  

    



 

 

Indenizado 

 D2 -  FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado 
 D3 -  Indenização Compensatória por demissão sem justa causa

        
GRUPO E -  LICENÇA MATERNIDADE

E1 - Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade

E2 - 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 
maternidade 

E3 - Incidência do Grupo A sobre o Grupo 

  

        
GRUPO F - CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A

 F1 -  Incidência Grupo A x (Grupos B + C)

  
   

      

    
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     IV - DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

  TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE 

    V - TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
01 - ISS 
02 -  COFINS 
03 -  PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DA 

REMUNERAÇÃ
O + ENCARGOS 
+ PROVISÕES + 

DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,0000 1,0000 

     VI - VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS 

Preço do homem-mês (mão de obra + encargos + provisões + demais 

VII - INSUMOS 

    

FGTS sobre Aviso Prévio + FGTS Indenizado sobre o 13º Indenizado  
Indenização Compensatória por demissão sem justa causa 

TOTAL DO GRUPO D 

        
LICENÇA MATERNIDADE PERCENTUAL 

Aprovisionamento de Férias sobre licença maternidade 
Aprovisionamento de 1/3 constitucional/férias sobre licença 

Incidência do Grupo A sobre o Grupo licença maternidade 

TOTAL DO GRUPO E 

          
CUSTO DAS INCIDÊNCIAS DO GRUPO A PERCENTUAL 

Incidência Grupo A x (Grupos B + C)   

TOTAL DO GRUPO F   

     TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS PERCENTUAL 

        

     
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais   

  

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE MÃO DE OBRA   

     TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.

CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO DA 
REMUNERAÇÃO + 

ENCARGOS + PROVISÕES 
+ DEMAIS 

COMPONENTES  R$     
(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        
(P0′′ / P0′)                          

(P1) 

VALOR DOS TRIBUTOS  

                                                           
-    

                                                           
-                                                                                                  

     VALOR TOTAL MENSAL DO POSTO 44 HORAS SEMANAIS - 2ª A Sábado - DIURNO 

mês (mão de obra + encargos + provisões + demais componentes + tributos)         R$

MONTANTE B 

     

 

    
    
    
      

 VALOR (R$)  
    
  

  
    
    

    
 VALOR (R$)  

  

  

 
  

 VALOR (R$)  
                                                           
-    

  
VALOR  MENSAL DA MÃO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E PROVISÕES                                                    

 R$                                                    
-    

   VALOR (R$)  
  

  

  

   PERCENTUAL  
  
  
  

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE MÃO DE OBRA 0,00% 
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 

CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS   
(P1 - P0′′)                             

R$ 

                                                                                              -    

  

componentes + tributos)         R$                                                            
-    

  



 

 

GRUPO A 
A1 -  Vale-Transporte 
A2 -  Serviço Assistencial 
A3 -  Vale - Refeição (Café da Manhã)
A4 -  Vale - Refeição (Almoço) 
A5 -  EPI 
A6 -  Uniformes 

    GRUPO B 
B1 -  Equipamentos 

    
 TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$

     VIII -  DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS
01 - Despesas Administrativas / Operacionais
02 - Lucro 

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS

    IX - TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
01 - ISS 
02 - COFINS 
03 - PIS 

CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU.

PARTICIPAÇÃO 
DOS TRIBUTOS          

(Tributos % / 100)   
(TO) 

PARTICIPAÇÃO 
DOS INSUMOS 

+ DEMAIS 
COMPONENTES  

%      (P0′) 

0,0000 1,0000 

     X -  VALOR  MENSAL DOS INSUMOS 

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     XI -  VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     XII -  VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 

 

GRUPO A - BENEFÍCIOS E UNIFORMES 

Refeição (Café da Manhã) 

TOTAL DO GRUPO A

     GRUPO B - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

TOTAL DO GRUPO B

     
TOTAL DOS INSUMOS   (Total do Grupo A + Total do Grupo B)                                                          R$ 

     DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS PERCENTUAL 
Despesas Administrativas / Operacionais   

  

TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES SOBRE INSUMOS   

     TRIBUTOS SOBRE INSUMOS 

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 
CONFORME O ACÓRDÃO 1591/2010 DO TCU. 

PARTICIPAÇÃO DOS 
INSUMOS + DEMAIS 
COMPONENTES  R$     

(P0′′) 

VALOR 
TOTAL R$        

(P0′′ -  / P0′)                          
(P1) 

VALOR 

                                                           
-    

                                                           
-    

                                                                                              

     VALOR  MENSAL DOS INSUMOS  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$

     VALOR TOTAL MENSAL UNITÁRIO 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

     VALOR TOTAL MENSAL GLOBAL PARA 01 POSTO DE SERVIÇOS 

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$

 
 

 

 VALOR (R$)  
  
  
    
  
    
  

TOTAL DO GRUPO A   

   VALOR (R$)  
  

TOTAL DO GRUPO B   

                                                             
-    

   VALOR (R$)  
  

  

  

   PERCENTUAL  
  
  
  

TOTAL DOS TRIBUTOS SOBRE INSUMOS   
CADA LICITANTE DEVERÁ PREENCHER OS PERCENTUAIS CORRESPONDENTES AO SEU REGIME DE TRIBUTAÇÃO. 
O IRPJ E A CSLL NÃO CONSTAM NO QUADRO DE TRIBUTOS, SEUS CUSTOS PODEM VIR EMBUTIDOS DENTRO DO LUCRO DA EMPRESA, 

VALOR DOS TRIBUTOS 
(P1 - P0′′)                

R$ 

                                                                                              -    

  

Preço mensal dos insumos (insumos + demais componentes + tributos)                  R$ 
                                                           
-    

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$ 
                                                           
-    

  

Preço total mensal (mão de obra com encargos + insumos e respectivos demais componentes e tributos)    R$                                                            
-    



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
 

 
 
AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO)
EMPRESA: 
CNPJ: 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
DATA DA ABERTURA: 27/01/2022
HORA: 09:00hs 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 
 
 
 
 
 
 
Declaro, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4° da Lei Federal n° 
10.520/2002 e Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do 
CEASA-PE/O.S., que a empresa _____________________________ pos
necessários para habilitação exigido neste Edital. 
 
 
 
______________, _____ de __________de 202
 
 
 
____________________________
Assinatura do Responsável Legal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
PORTARIA Nº 021/2020 

ANEXO II 
 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 

SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO) 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
REGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

DATA DA ABERTURA: 27/01/2022 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4° da Lei Federal n° 
10.520/2002 e Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do 

PE/O.S., que a empresa _____________________________ pos
necessários para habilitação exigido neste Edital.  

______________, _____ de __________de 2022. 

____________________________ 
Assinatura do Responsável Legal 

 

 

CEASA-PE/O.S 

HABILITAÇÃO 

Declaro, sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4° da Lei Federal n° 
10.520/2002 e Regulamento Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do 

PE/O.S., que a empresa _____________________________ possui os requisitos 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO)
EMPRESA: 
CNPJ: 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
DATA DA ABERTURA: 27/01/2022
HORA: 09:00hs 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
 
 
 
 
 
 
(Razão Social), estabelecido(a) na  (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ____________, no 
uso de suas atribuições legais,
pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público d
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes.
 
Por ser verdade assina a presente.
 
 
______________, _____ de __________de 202
 
 
 
____________________________
Assinatura do Responsável Legal
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
PORTARIA Nº 021/2020 

 
 

ANEXO III 
 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
 

AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO) 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
PRESENCIAL Nº 001/2022 

DATA DA ABERTURA: 27/01/2022 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

(Razão Social), estabelecido(a) na  (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ____________, no 
uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, para fins de participação no processo seletivo em 
pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público d
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 
ocorrência de fatos supervenientes. 

Por ser verdade assina a presente. 

______________, _____ de __________de 2022. 

____________________________ 
a do Responsável Legal 

 

 

CEASA-PE/O.S 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(Razão Social), estabelecido(a) na  (endereço completo), inscrita no CNPJ sob nº ____________, no 
vem DECLARAR, para fins de participação no processo seletivo em 

pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação 
citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de 
qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
 
AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO)
EMPRESA: 
CNPJ: 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
DATA DA ABERTURA: 27/01/2022
HORA: 09:00hs 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

 
 
 
 
 
 
Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 
10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
legislação vigente, que não há nenhum dos impe
da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação 
exigido neste Edital. 
 
 
 
______________, _____ de __________de 202
 
 
 
____________________________
Assinatura do Responsável Legal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
PORTARIA Nº 021/2020 

 
ANEXO IV 

 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 

FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO) 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
REGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

DATA DA ABERTURA: 27/01/2022 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 
10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 
legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, 
da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação 

______________, _____ de __________de 2022. 

____________________________ 
do Responsável Legal 

 

 

CEASA-PE/O.S 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO PARA 
PEQUENO PORTE 

Declaramos sob penas da lei e para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4°, da Lei Federal n° 
10.520/2002, que esta empresa é uma Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da 

dimentos previsto nos incisos do § 4°, do artigo 3°, 
da Lei Complementar n° 123/06, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
 
AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO)
EMPRESA: 
CNPJ: 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
DATA DA ABERTURA: 27/01/2022
HORA: 09:00hs 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

 
 
 
_____(Razão Social)____, estabelecida na ____(endereço completo)____, inscrita no CNPJ sob nº 
_______________, vem DECLARAR para fins de participação no processo seletivo em pauta, sob as 
penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do T
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos.
 
Por ser verdade assina a presente.
 
 
 
______________, _____ de ____
 
 
 
 
 
____________________________
Licitante ou Representante Legal
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
PORTARIA Nº 021/2020 

 
ANEXO V 

 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 

FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO) 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
REGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

DATA DA ABERTURA: 27/01/2022 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

_____(Razão Social)____, estabelecida na ____(endereço completo)____, inscrita no CNPJ sob nº 
_______________, vem DECLARAR para fins de participação no processo seletivo em pauta, sob as 
penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, 
a partir de 14 (quatorze) anos. 

Por ser verdade assina a presente. 

______________, _____ de __________de 2022. 

____________________________ 
Licitante ou Representante Legal 

 

 

CEASA-PE/O.S 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

_____(Razão Social)____, estabelecida na ____(endereço completo)____, inscrita no CNPJ sob nº 
_______________, vem DECLARAR para fins de participação no processo seletivo em pauta, sob as 

rabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, ressalvado na condição de aprendiz, 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
 
AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO)
EMPRESA: 
CNPJ: 
PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
DATA DA ABERTURA: 27/01/2022
HORA: 09:00hs 
 
 
 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO
 

 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)_________, portador do documento de 

Identidade nº ______________, para participar das reuniões relativas ao Processo Seletivo acima 

referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e

nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas 

comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 

licitatório, a que tudo daremos por 

 
Data, 
 
 

 
__________________________________
Nome da Empresa 
(Nome do Representante) 
(Cargo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
PORTARIA Nº 021/2020 

 
ANEXO VI 

 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

AO:  CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
SR. FERNANDO ANTONIO RAMOS ALVES (PREGOEIRO) 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
REGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

DATA DA ABERTURA: 27/01/2022 

MODELO DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)_________, portador do documento de 

Identidade nº ______________, para participar das reuniões relativas ao Processo Seletivo acima 

referenciado, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar

nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas 

comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 

licitatório, a que tudo daremos por firme e valioso. 

__________________________________ 

 

 

CEASA-PE/O.S 

Pelo presente instrumento, credenciamos o (a) Sr. (a)_________, portador do documento de 

Identidade nº ______________, para participar das reuniões relativas ao Processo Seletivo acima 

propostas, manifestar-se em 

nome da empresa, apresentar lances verbais, desistir e interpor recursos, assinar propostas 

comerciais, rubricar documentos, assinar atas e praticar todos os atos necessários ao procedimento 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
CONTRATO CEASA/PE-O.S. N.º xxx/202
    

O CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
associação civil de direito privado sem fins econômicos, qualificada como Organização Social 
pelo Decreto nº 26.296, de 08 de janeiro de 2004, 
n.º 51.298, de 03 de setembro de 2021
janeiro de 2000, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.035.073/0001
Edifício Administração Central, Bairro Curado, nesta cidade de  Recife, Estado de Pernambuco, 
neste ato representado por seus Diretores Presidente e Técnico Operacional, respectivamente, 
Sr. Gustavo Henrique de Andrade M
inscrito no CPF sob o n. .............., residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, e 
Tarso Dornelas de Andrade
................................., residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, daqui por diante designado 
simplesmente CONTRATANTE
nº ...................................,  sediada ......
................................., resolvem celebrar o presente 
Seletivo n.º .......... observado às disposições do Regulamento Próprio de Contrat
Serviços, Compras e Alienações do CEASA/PE.OS, mediante as cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
Constitui objeto do presente instrumento
engenharia para dedicação de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, 
instrumentais ou complementares a gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes no Edital e 
Termo de Referência vinculados a presente contratação, 
Departamento de Engenharia 
 
CLÁUSULA SEGUNDA– DO PREÇO
 
O preço global do presente instrumento é de 
conforme planilha de custos baixo discriminada:
 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – CPS 
PORTARIA Nº 021/2020 

ANEXO VII 
MINUTA DO CONTRATO 

O.S. N.º xxx/2022. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUO COM REGIME DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O CENTRO DE 
ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 
PERNAMBUCO – 
........................................................., NA FORMA 
ABAIXO ADUZIDA. 
 

O CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO 
associação civil de direito privado sem fins econômicos, qualificada como Organização Social 
pelo Decreto nº 26.296, de 08 de janeiro de 2004, com titulação renovada pelo Decr
n.º 51.298, de 03 de setembro de 2021, instituída nos moldes da Lei Estadual nº 11.743, de 20 de 
janeiro de 2000, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, 
inscrita no CNPJ sob o nº 06.035.073/0001-03, com endereço à BR 101 Sul, Km 70, nº 550
Edifício Administração Central, Bairro Curado, nesta cidade de  Recife, Estado de Pernambuco, 
neste ato representado por seus Diretores Presidente e Técnico Operacional, respectivamente, 
Sr. Gustavo Henrique de Andrade Melo, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
inscrito no CPF sob o n. .............., residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, e 
Tarso Dornelas de Andrade, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o n.º 

...................., residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, daqui por diante designado 
CONTRATANTE, ou CEASA-PE/O. S., e .............................., , inscrita no CNPJ sob o 

nº ...................................,  sediada ...................................... Pernambuco, neste ato representado 
resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo 

Seletivo n.º .......... observado às disposições do Regulamento Próprio de Contrat
Serviços, Compras e Alienações do CEASA/PE.OS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

DO OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada em serviços de 
dedicação de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, 

instrumentais ou complementares a gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes no Edital e 

rmo de Referência vinculados a presente contratação, para atendimento das demandas do 
Departamento de Engenharia - DENGE. 

DO PREÇO 

O preço global do presente instrumento é de R$ xxxxxxxxx( ...........................), 
conforme planilha de custos baixo discriminada: 

 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTÍNUO COM REGIME DE DEDICAÇÃO 
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O CENTRO DE 
ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE 

 CEASA/PE-OS E  
........................................................., NA FORMA 

O CENTRO DE ABASTECIMENTO E LOGÍSTICA DE PERNAMBUCO – CEASA-PE/O.S., 
associação civil de direito privado sem fins econômicos, qualificada como Organização Social 

com titulação renovada pelo Decreto Estadual 
instituída nos moldes da Lei Estadual nº 11.743, de 20 de 

janeiro de 2000, e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 23.046, de 19 de fevereiro de 2001, 
dereço à BR 101 Sul, Km 70, nº 550- 

Edifício Administração Central, Bairro Curado, nesta cidade de  Recife, Estado de Pernambuco, 
neste ato representado por seus Diretores Presidente e Técnico Operacional, respectivamente, 

brasileiro, casado, administrador de empresas, 
inscrito no CPF sob o n. .............., residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, e Sr. Paulo de 

, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob o n.º 
...................., residente e domiciliado na cidade do Recife/PE, daqui por diante designado 

, inscrita no CNPJ sob o 
................................ Pernambuco, neste ato representado 

, decorrente do Processo 
Seletivo n.º .......... observado às disposições do Regulamento Próprio de Contratação de Obras, 
Serviços, Compras e Alienações do CEASA/PE.OS, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

a contratação de empresa especializada em serviços de 
dedicação de mão de obra visando a realização de atividades acessórias, 

instrumentais ou complementares a gestão técnica, administrativa e operacional deste CEASA-
PE/O.S., nos termos da legislação vigente e conforme especificações constantes no Edital e 

para atendimento das demandas do 

R$ xxxxxxxxx( ...........................),  distribuídos 



 

 

ITEM 
DESCRIÇÃO 
POSTO DE 
SERVIÇOS 

 
CBO

01 
Supervisor de 

Obras e 
Manutenção  

710205

02 Engenheiro 
Civil Júnior 

214205

03 Arquiteto 2141

04 
Técnico de 
Segurança  

351605

05 
Técnico 

Eletricista 313130

06 Eletricista 715615

07 Auxiliar de 
Eletricista 

715615

08 Bombeiro 
Hidraúlico 

724110

09 
Oficial de 

Manutenção 
514325

10 
Operador de 

Máquinas 
Pesadas 

715115

11 Servente de 
Obras 

717020

12 Serralheiro 724440
 

 
Parágrafo Primeiro– Por se tratar de Contratação Futura, o quantitativo dos serviços 
discriminados bem como a existência de dotação orçamentária, não vinculará o 
à sua total execução, uma vez que tais serviços serão realizados conforme a demanda do 
Departamento de Engenharia 
 
Parágrafo Segundo - Estão incluídos nos valores supramencionados todos os custos diretos e 
indiretos, decorrentes da execução do objeto, inclusive todos os gastos com deslocamentos, 
tributos e/ou impostos, encargos sociais, traba
incidentes, seguro, taxas e todos os necessários ao cumprimento integral da presente 
contratação.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 
Os serviços serão prestados, nos locais a serem indicados
em todo o Estado de Pernambuco, sendo, prioritariamente na sede do CEASAPE/O.S., situado na 
BR 101 Sul, Km 70, nº 550, Curado, Recife/PE, bem como, em suas filiais, em regime e nos 
períodos definidos no Anexo I do Termo de Referência, vinculado a este contrato.
 
§ 1º - Os postos contratados deverão observar a seguinte composição: posto de 44 horas 
semanais, de Segunda à Sexta ou de Segunda à Sábado (conforme necessidade do 
CONTRATANTE) ou postos de serviços em regime 12 x36hs, a critério do 

 
§ 2º - A prestação dos serviços envolve a alocação, pela 
devidamente habilitados, nos termos da legislação específica, competindo a estes: 

 

CBO 
QTD. 

VALOR MENSAL 
UNITÁRIO MÁXIMO 

ESTIMADO 

VALOR ANUAL 
UNITÁRIO MÁXIMO

ESTIMADO 

710205 1   

214205 1   

2141 1   

351605 1   

313130 2   

715615 8   

715615 3   

724110 1   

514325 8   

715115 2   

717020 8   

724440 2   
TOTAL ESTIMADO

Por se tratar de Contratação Futura, o quantitativo dos serviços 
discriminados bem como a existência de dotação orçamentária, não vinculará o 
à sua total execução, uma vez que tais serviços serão realizados conforme a demanda do 

nto de Engenharia - DENGE 

Estão incluídos nos valores supramencionados todos os custos diretos e 
indiretos, decorrentes da execução do objeto, inclusive todos os gastos com deslocamentos, 
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, seguro, taxas e todos os necessários ao cumprimento integral da presente 

DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA EXECUÇÃO DOS 

s, nos locais a serem indicados peloCONTRATANTE
em todo o Estado de Pernambuco, sendo, prioritariamente na sede do CEASAPE/O.S., situado na 
BR 101 Sul, Km 70, nº 550, Curado, Recife/PE, bem como, em suas filiais, em regime e nos 

Anexo I do Termo de Referência, vinculado a este contrato.

Os postos contratados deverão observar a seguinte composição: posto de 44 horas 
semanais, de Segunda à Sexta ou de Segunda à Sábado (conforme necessidade do 

) ou postos de serviços em regime 12 x36hs, a critério do 

A prestação dos serviços envolve a alocação, pela CONTRATADA
devidamente habilitados, nos termos da legislação específica, competindo a estes: 

 

MÁXIMO 
VALOR ANUAL TOTAL 
MÁXIMO ESTIMADO 

PARA O ITEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTIMADO   

Por se tratar de Contratação Futura, o quantitativo dos serviços acima 
discriminados bem como a existência de dotação orçamentária, não vinculará o CONTRATANTE 
à sua total execução, uma vez que tais serviços serão realizados conforme a demanda do 

Estão incluídos nos valores supramencionados todos os custos diretos e 
indiretos, decorrentes da execução do objeto, inclusive todos os gastos com deslocamentos, 

lhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, seguro, taxas e todos os necessários ao cumprimento integral da presente 

DA DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO GERAL PARA EXECUÇÃO DOS 

CONTRATANTE, com abrangência 
em todo o Estado de Pernambuco, sendo, prioritariamente na sede do CEASAPE/O.S., situado na 
BR 101 Sul, Km 70, nº 550, Curado, Recife/PE, bem como, em suas filiais, em regime e nos 

Anexo I do Termo de Referência, vinculado a este contrato. 

Os postos contratados deverão observar a seguinte composição: posto de 44 horas 
semanais, de Segunda à Sexta ou de Segunda à Sábado (conforme necessidade do 

) ou postos de serviços em regime 12 x36hs, a critério do CONTRATANTE;  

CONTRATADA, de profissionais 
devidamente habilitados, nos termos da legislação específica, competindo a estes:  



 

 

a) Assumir o posto no horário estabelecido, devidamente uniformizado e com aparência 
pessoal adequada;  

b) Executar as atividades correlatas a sua área de atuação; 
c) Comunicar imediatamente ao 
inclusive de ordem funcional, para qu
necessárias;  
d) Manter-se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;  
e) Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo 
atendimento sempre cortês; 
f) Ter iniciativa e contri
desempenhando as suas tarefas; 
g) Manter sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais 
tiver acesso em decorrência da execução dos serviços; 
h) Prestar informações necessária
i) Executar demais atividades acessórias necessárias ao bom desempenho do trabalho.

 
§ 3º - Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo 
à CONTRATADA aperfeiçoar a gestão de seu
serviços e à satisfação do CONTRATANTE
 
§ 4º - A CONTRATADA
cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução.
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à 
subsequente à prestação dos serviços, 
CONTRATADA, preferencialmente em instituição bancária indicada pelo 
comprovação do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao 
mês da competência da prestação dos serviços
contribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social, v.g.) 
inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última competência vencida, bem como 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

§ 1º - Caso a CONTRATADA
da indicada pelo CONTRATANTE
pertinentes a operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo q
proceder ao ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 
CONTRATANTE.  

I - Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o 
CONTRATANTE a efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês
independente de notificação prévia, sujeitando a 
descumprimento de obrigação de fazer.

§ 2º -Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
parágrafo anterior, a CONTRATADA
seguir:  

to no horário estabelecido, devidamente uniformizado e com aparência 
 

Executar as atividades correlatas a sua área de atuação;  
Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer anormalidade verificada, 

inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização 

se no posto, não devendo se afastar de seus afazeres;   
Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo 

atendimento sempre cortês;  
Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver 

desempenhando as suas tarefas;  
Manter sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais 

tiver acesso em decorrência da execução dos serviços;  
restar informações necessárias ao CONTRATANTE, quando solicitadas; 

Executar demais atividades acessórias necessárias ao bom desempenho do trabalho.

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo 
aperfeiçoar a gestão de seus recursos humanos, com vistas à qualidade dos 

CONTRATANTE.  

CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelos serviços contratados, 
cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução.

DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO 

O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias do mês 
subsequente à prestação dos serviços, através de depósito bancário em conta específica da 

, preferencialmente em instituição bancária indicada pelo 
comprovação do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao 
mês da competência da prestação dos serviços, e do recolhimento de todos os encargos e 

tribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social, v.g.) 
inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última competência vencida, bem como 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.

CONTRATADA opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente 
CONTRATANTE deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas 

pertinentes a operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo q
proceder ao ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 

Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o 
a efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês

independente de notificação prévia, sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais, por 
descumprimento de obrigação de fazer. 

Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
CONTRATADAdeverá apresentar cópia dos documentos relacionados a 

 

to no horário estabelecido, devidamente uniformizado e com aparência 

qualquer anormalidade verificada, 
e sejam adotadas as providências de regularização 

Cumprir a programação dos serviços feita periodicamente pelo CONTRATANTE, com 

buir para o bom funcionamento da unidade em que estiver 

Manter sigilo, não divulgando dados, informações, documentos e processos aos quais 

, quando solicitadas;  
Executar demais atividades acessórias necessárias ao bom desempenho do trabalho. 

Os trabalhos deverão ser executados de forma a garantir os melhores resultados, cabendo 
s recursos humanos, com vistas à qualidade dos 

á integralmente pelos serviços contratados, 
cumprindo, evidentemente, as disposições legais que interfiram em sua execução. 

em até 30 (trinta) dias do mês 
através de depósito bancário em conta específica da 

, preferencialmente em instituição bancária indicada pelo CONTRATANTE, após 
comprovação do pagamento dos salários dos empregados vinculados ao contrato, relativos ao 

, e do recolhimento de todos os encargos e 
tribuições sociais (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Previdência Social, v.g.) 

inerentes à contratação, correspondentes ao mês da última competência vencida, bem como 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Gestor do Contrato.  

opte por receber o pagamento em instituição bancária divergente 
deverá a mesma arcar com todos os custos das tarifas 

pertinentes a operação (TED ou DOC), conforme valores definidos pelo Banco, tendo que 
proceder ao ressarcimento dos respectivos valores a conta específica que efetuou a transação do 

Não havendo o ressarcimento no período de competência, fica autorizado o 
a efetuar a retenção dos valores no faturamento do mês subsequente, 

as penalidades contratuais, por 

Para comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas e previdenciários exigidos no 
deverá apresentar cópia dos documentos relacionados a 



 

 

I - Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; 

II - Controle de Horas;  

III - Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da

IV - Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) GFIP e o arquivo SEFIP;  

f) Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados; 

g) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND); 

h) GPS Recolhimento à Previdência

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido 
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

j) PCMSO, nos termos da NR

k) PPP outros pertinentes, todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 
Emprego-MTE);  

l) Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados; 

m) Aviso de concessão de férias; 

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei
concessão;  

o) Recibo de fornecimento de Vales
concessão;  

p) RAIS - Relação Anual de Informações Sociais; 

q) Atestados e justificativas de faltas; 

r) Termo de rescisão de contrato de trabalho,
e pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso.

 

§ 3º - A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis 
à data de cada pagamento mensal a ser efetuado pelo 
documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, 
referentes ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de 
regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato; 

§ 4º - O CONTRATANTE somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela 
os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tra
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

§ 5º - Os Vales Transporte deverão ser entregues pela 
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilizaç

Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados; 

Convenção, Acordo ou Sentença Normativa de Trabalho, da categoria dos trabalhadores;

Certificado de Regularidade do FGTS;  

 

f) Comprovante de pagamento dos salários de todos os empregados;  

g) Certidão Negativa de Débitos Previdenciários (CND);  

h) GPS Recolhimento à Previdência Social;  

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido 
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR

j) PCMSO, nos termos da NR-7; CAT;  

todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

l) Páginas da CTPS com anotações do registro de empregados;  

m) Aviso de concessão de férias;  

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei

o) Recibo de fornecimento de Vales-refeição, e/ou declaração sob as penas da lei da não 

Relação Anual de Informações Sociais;  

q) Atestados e justificativas de faltas;  

r) Termo de rescisão de contrato de trabalho, Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio 
e pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso.

deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis 
à data de cada pagamento mensal a ser efetuado pelo CONTRATANTE
documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 

e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, 
referentes ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de 
regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato; 

somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
mediante a comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento dos direitos rescisórios de todos 
os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tra
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS. 

Os Vales Transporte deverão ser entregues pela CONTRATADA aos seus empregados no 
último dia útil de cada mês anterior ao da respectiva utilização.  

 

Registro de Empregados, de cada um dos empregados vinculados aos serviços contratados;  

categoria dos trabalhadores; 

i) Demonstrativo do gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo Técnico fornecido 
por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos termos na NR-9;  

todas estas Normas Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e 

n) Recibo de fornecimento de Vales Transporte e/ou declaração sob as penas da lei da não 

refeição, e/ou declaração sob as penas da lei da não 

Guia rescisória de Fundo de Garantia, Aviso Prévio 
e pedido de demissão, Comunicação de Dispensa e Seguro Desemprego, se for o caso. 

deverá apresentar com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis 
CONTRATANTE, cópias de todos os 

documentos necessários para a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos 
e previdenciários exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, 

referentes ao mês anterior, sob pena de ser vedado o pagamento mensal e, na falta de 
regularização de suas obrigações no prazo de 10 (dez) dias corridos, rescisão deste Contrato;  

somente efetuará o pagamento da última parcela do valor do Contrato, 
, do pagamento dos direitos rescisórios de todos 

os seus empregados demitidos, referentes a este Contrato, inclusive, em se tratando de contratos 
trabalhistas por tempo indeterminado, os relativos ao aviso prévio e à multa do FGTS.  

aos seus empregados no 



 

 

§6º - Os salários dos empregados da 
de cada mês subsequente ao vencido. 

§ 7º - A empresa CONTRATADA
Terceirizadas do CONTRATANTE
que prestem, por qualquer tempo, serviços no âmbito do CEASA
Departamentos. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total 
identificação de cada empregado: nome 
de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 
acerca de circunstâncias especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo 
determinado;  

§ 8º - A CONTRATADA deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e 
fatura, os comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos 
serviços, apresentando recibos de salários pagos, cópia da folha de paga
pagamento de vale-transporte e vale
na Nota Fiscal e fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e 
FGTS, anexando as cópias das guias autentica
obrigações trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas 
as formalidades legais. 

§ 9º - A CONTRATADA
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE 
 
As despesas decorrentes desta contratação serão atendidas por meio de Recursos Próprios do 
Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco
GESTÃO. 
 
§ 1º -Para o REAJUSTE CONTRATUALdos valores referentes aos serviços especializados 
adotado o instituto da repactuação, e para respectivos insumos, será adotado instituto do 
reajuste por índice, mediante ne
meses de vigência contratual, conforme disposição do Regulamento Próprio de Contratação de 
Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA
 

I – Para os custos, correspondente a Planilha de “A”
Edital, partes integrantes deste instrumento; será reajustado no mesmo percentual do 
acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, piso salarial ou equivalente, depois de 
decorrido 12(doze) meses
mediante solicitação e apresentação pela Contratada
preço com cópia do novo acordo coletivo ou equivalente.

 

Os salários dos empregados da CONTRATADA deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil 
de cada mês subsequente ao vencido.  

CONTRATADA deve apresentar ao Setor de Controle de Empresas 
CONTRATANTE, relação detalhada contendo os nomes de seus empregados 

que prestem, por qualquer tempo, serviços no âmbito do CEASA-PE/O.S., abrangendo todos os 
Departamentos. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total 
identificação de cada empregado: nome completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data 
de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 
acerca de circunstâncias especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo 

deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e 
fatura, os comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos 
serviços, apresentando recibos de salários pagos, cópia da folha de pagamento, comprovação de 

transporte e vale-refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado 
na Nota Fiscal e fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e 
FGTS, anexando as cópias das guias autenticadas, bem como os comprovantes de quitação das 
obrigações trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas 

CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
s, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REAJUSTE  

As despesas decorrentes desta contratação serão atendidas por meio de Recursos Próprios do 
Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco – Centro de Resultado DTO 

Para o REAJUSTE CONTRATUALdos valores referentes aos serviços especializados 
o instituto da repactuação, e para respectivos insumos, será adotado instituto do 

reajuste por índice, mediante negociação entre os contratantes, observado a periodicidade de 12 
meses de vigência contratual, conforme disposição do Regulamento Próprio de Contratação de 
Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/O.S., , consoante disposições abaixo: 

custos, correspondente a Planilha de “A” - constante do Termo de Referência e 
, partes integrantes deste instrumento; será reajustado no mesmo percentual do 

acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, piso salarial ou equivalente, depois de 
decorrido 12(doze) meses de vigência contratual, contados da apresentação da proposta, 

apresentação pela Contratada de planilha de custos e formação de 
preço com cópia do novo acordo coletivo ou equivalente. 

 

deverão ser pagos até o 5º (quinto) dia útil 

deve apresentar ao Setor de Controle de Empresas 
da contendo os nomes de seus empregados 

PE/O.S., abrangendo todos os 
Departamentos. Desta relação devem constar, dentre outros que sejam necessários à total 

completo; número da Carteira de Trabalho (CTPS); data 
de admissão; data da demissão; cargo ou função; salário inicial e evolução salarial; observações 
acerca de circunstâncias especiais, tais como existência de contrato de experiência ou por tempo 

deverá apresentar, a cada cobrança, juntamente com a nota fiscal e 
fatura, os comprovantes de pagamentos efetuados aos empregados utilizados na prestação dos 

mento, comprovação de 
refeição, relativos ao mês do serviço prestado discriminado 

na Nota Fiscal e fatura apresentada; comprovantes de recolhimento das obrigações com o INSS e 
das, bem como os comprovantes de quitação das 

obrigações trabalhistas, em caso de rescisões contratuais ocorridas no mês anterior, observadas 

é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
 

As despesas decorrentes desta contratação serão atendidas por meio de Recursos Próprios do 
Centro de Resultado DTO – DENGE - 

Para o REAJUSTE CONTRATUALdos valores referentes aos serviços especializados será 
o instituto da repactuação, e para respectivos insumos, será adotado instituto do 

gociação entre os contratantes, observado a periodicidade de 12 
meses de vigência contratual, conforme disposição do Regulamento Próprio de Contratação de 

PE/O.S., , consoante disposições abaixo:  

constante do Termo de Referência e 
, partes integrantes deste instrumento; será reajustado no mesmo percentual do 

acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, piso salarial ou equivalente, depois de 
, contados da apresentação da proposta, 

planilha de custos e formação de 



 

 

II - O montante "B" da referida planilha 
meses,contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amp
venha a substituí-lo. 
 
III - Os reajustes contratuais poderão ser concedidos a cada 12(meses) da vigência contratual, 
mediante negociação entre as partes, e serão necessariamente precedidos de solicitação da 
CONTRATADA, efetuada no decorrer da vigên
prorrogação contratual, sob pena de
seu direito. E, serão formalizados a critério do 
Apostilamento.  

 
§ 3º - Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, em analogia ao disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
 
O presente Contrato terá vigênci
instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes,
meses), nos termos do Regulamento de Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações 
do CEASA-PE/O.S, formalizado por meio de Termo Aditivo.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
 
A CONTRATADAalém da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita execução 
dos serviços obrigar-sea fornecer, antes do início dos 
atribuição de todos os funcionários que participarão da execução do objeto, comprometendo
a utilizar para execução dos serviços profissionais devidamente qualificados, 
 
§ 1º - Implantar, imediatamente 
respectivo(s) posto(s) relacionado(s) no Anexo I d
termo contratual e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela 
 
§ 2º - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições 
legais que interfiram em sua execução; 
 
§ 3º - Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução d
 

O montante "B" da referida planilha poderá ser reajustado depois de decorridos 12 (doze) 
contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE ou out

Os reajustes contratuais poderão ser concedidos a cada 12(meses) da vigência contratual, 
mediante negociação entre as partes, e serão necessariamente precedidos de solicitação da 

, efetuada no decorrer da vigência e/ou até a data anterior a efetivação da 
prorrogação contratual, sob pena de, não o fazendo tempestivamente, ocorrer preclusão do 
seu direito. E, serão formalizados a critério do CONTRATANTE por meio de Termo Aditivo ou 

assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

aior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, em analogia ao disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá vigência de 12(doze) meses, a contar data da assinatura deste 
instrumento, podendo ser prorrogado por interesse das partes, ate o limite de 96(noventa e seis 

nos termos do Regulamento de Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações 
S, formalizado por meio de Termo Aditivo. 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita execução 
a fornecer, antes do início dos serviços, uma relação com o nome e 

atribuição de todos os funcionários que participarão da execução do objeto, comprometendo
tilizar para execução dos serviços profissionais devidamente qualificados, 

Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, o(s) 
respectivo(s) posto(s) relacionado(s) no Anexo I do Termo de Referência

e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela 

se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições 
legais que interfiram em sua execução;  

Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante a sua execução;

 

depois de decorridos 12 (doze) 
contados a partir da data limite para a apresentação da proposta, obedecendo ao 

IPCA, fornecido pelo IBGE ou outra que 

Os reajustes contratuais poderão ser concedidos a cada 12(meses) da vigência contratual, 
mediante negociação entre as partes, e serão necessariamente precedidos de solicitação da 

cia e/ou até a data anterior a efetivação da 
não o fazendo tempestivamente, ocorrer preclusão do 

por meio de Termo Aditivo ou 

assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

aior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, em analogia ao disposto no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/1993. 

, a contar data da assinatura deste 
ate o limite de 96(noventa e seis 

nos termos do Regulamento de Contratações de Obras, Serviços, Compras e Alienações 

CONTRATADA 

além da disponibilização de mão de obra necessária para a perfeita execução 
serviços, uma relação com o nome e 

atribuição de todos os funcionários que participarão da execução do objeto, comprometendo-se 
tilizar para execução dos serviços profissionais devidamente qualificados, devendo, ainda:  

após o recebimento da autorização de início dos serviços, o(s) 
Termo de Referência vinculado ao presente 

e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela CONTRATANTE;  

se integralmente pelos serviços contratados, cumprindo as disposições 

Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que 
e possíveis ocorrências durante a sua execução; 



 

 

§ 4º - Comprovar sempre que requisitado a formação necessária para o desempenho dos postos 
de serviços requisitados;  
 
§ 5º - Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá
foto recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho; 
 
§ 6º - Instruir seus empregados a restringirem sua atuação às atividades administrativas 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que consti
competência contratada;  
 
§ 7º - Comunicar à unidade do CONTRATANTE que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na 
equipe que esteja prestando serv
deverá proceder conforme os itens 11.1.4 e 11.1.5 anteriores; 
 
§ 8º - Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência;
 
§ 9º - Exercer controle sobre a assiduidade e 
 
§ 10 - Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;
 
§ 11 - Atender de imediato às solicitações do
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;
 
§ 12 - Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 
encargos;  
 
§ 13 - Fornecer obrigatoriamente vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de 
serviços, de acordo com o valor facial estabelecido em Edital, Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo de Trabalho;  
 
§ 14 - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orien
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e 
Medicina do Trabalho;  
 
§ 15 - Designar responsável para realizar, em conjunto com o CONTRATANTE, o 
acompanhamento técnico das atividades desenvolvidas; 
 
§ 16 - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados pelo 
CONTRATANTE;  

Comprovar sempre que requisitado a formação necessária para o desempenho dos postos 

Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá
foto recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho; 

Instruir seus empregados a restringirem sua atuação às atividades administrativas 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que consti

Comunicar à unidade do CONTRATANTE que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na 
equipe que esteja prestando serviços. No caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA 
deverá proceder conforme os itens 11.1.4 e 11.1.5 anteriores;  

Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência;

Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados; 

Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE;

Atender de imediato às solicitações do CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços;

Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 

amente vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de 
serviços, de acordo com o valor facial estabelecido em Edital, Acordo, Convenção ou Dissídio 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orien
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e 

Designar responsável para realizar, em conjunto com o CONTRATANTE, o 
acompanhamento técnico das atividades desenvolvidas;  

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados pelo 

 

Comprovar sempre que requisitado a formação necessária para o desempenho dos postos 

Disponibilizar empregados qualificados, em quantidade necessária, portando crachá com 
foto recente e com sua função profissional devidamente registrada nas carteiras de trabalho;  

Instruir seus empregados a restringirem sua atuação às atividades administrativas 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de 

Comunicar à unidade do CONTRATANTE que administra o contrato, toda vez que ocorrer 
afastamento ou qualquer irregularidade, substituição ou inclusão de qualquer profissional na 

iços. No caso de substituição ou inclusão, a CONTRATADA 

Efetuar a reposição da mão de obra nos postos, de imediato, em eventual ausência; 

a pontualidade de seus empregados;  

Assegurar que todo empregado que cometer falta disciplinar não será mantido nas 
dependências da execução dos serviços ou quaisquer outras instalações do CONTRATANTE; 

CONTRATANTE quanto às substituições de 
empregados não qualificados ou entendidos como inadequados para a prestação dos serviços; 

Apresentar mensalmente os comprovantes de pagamentos dos salários, benefícios e 

amente vale refeição aos seus empregados envolvidos na prestação de 
serviços, de acordo com o valor facial estabelecido em Edital, Acordo, Convenção ou Dissídio 

Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de Segurança e 

Designar responsável para realizar, em conjunto com o CONTRATANTE, o 

Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 
seus empregados acidentados ou com mal súbito, após os primeiros socorros realizados pelo 



 

 

 
§ 17 - Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, es
normas internas de segurança e medicina do trabalho; 
 
§ 18 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo e
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
 
§ 19 - Emitir a Nota Fiscal/Fatura e apresentar ao 
 
§ 20 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condiçõ
 
§21 - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 
a execução de serviços; 
 
§ 22 - Na ocorrência de gozo de férias dos prestadores de serviços lotad
presente Termo de Referência, ficará facultado ao CONTRATANTE optar quanto à necessidade 
de substituição temporária da mão de obra ou dedução do respectivo valor/homem do 
faturamento pertinente, considerando que por se tratar de te
substituição já se encontram contemplados no valor da mão de obra/mês. 
 

I- A decisão quanto à substituição da mão de obra ou dedução do valor no respectivo 
faturamento é exclusiva do CONTRATANTE, conforme critérios de oportunida
conveniência, não cabendo a CONTRATADA quaisquer interferência.

§ 23 - Arcar com o custeio dos adicionais de periculosidade e insalubridade, na forma da 
legislação vigente e composição disposta na planilha de custos dos serviços contratados;

§ 24 - Demonstrar anualmente o gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo 
Técnico fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos 
termos na NR-9; PCMSO, nos termos da NR
Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego 

§ 25 - Manter os seus empregados devidamente fardados e identificados com crachá que traga a 
frase "A SERVIÇO DO CEASA

§ 26 - Não permitir por parte de seus funcionários a execução 
horário de serviço; 

§ 27 - Fornecer aos seus funcionários os equipamentos de EPI 
ProteçãoIndividual; 

§ 28 - Elaborar e entregar a CONTRATADA no prazo de 90 (noventa) dias relatório 
circunstanciado contendo diag

Cumprir os postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual ou municipal e as 
normas internas de segurança e medicina do trabalho;  

se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo e
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

Emitir a Nota Fiscal/Fatura e apresentar ao CONTRATANTE; 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo de seleção;

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 

Na ocorrência de gozo de férias dos prestadores de serviços lotados no contrato objeto do 
presente Termo de Referência, ficará facultado ao CONTRATANTE optar quanto à necessidade 
de substituição temporária da mão de obra ou dedução do respectivo valor/homem do 
faturamento pertinente, considerando que por se tratar de terceirização, os custos com 
substituição já se encontram contemplados no valor da mão de obra/mês. 

A decisão quanto à substituição da mão de obra ou dedução do valor no respectivo 
faturamento é exclusiva do CONTRATANTE, conforme critérios de oportunida
conveniência, não cabendo a CONTRATADA quaisquer interferência. 

Arcar com o custeio dos adicionais de periculosidade e insalubridade, na forma da 
legislação vigente e composição disposta na planilha de custos dos serviços contratados;

Demonstrar anualmente o gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo 
Técnico fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos 

9; PCMSO, nos termos da NR-7; CAT; PPP outros pertinentes, todas estas No
Regulamentadoras, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE); 

Manter os seus empregados devidamente fardados e identificados com crachá que traga a 
frase "A SERVIÇO DO CEASA-PE/OS"; 

Não permitir por parte de seus funcionários a execução de serviços particulares no 

Fornecer aos seus funcionários os equipamentos de EPI 

Elaborar e entregar a CONTRATADA no prazo de 90 (noventa) dias relatório 
circunstanciado contendo diagnóstico, demonstrando a situação da estrutura predial do CEASA

 

tadual ou municipal e as 

se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento; 

Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
es de habilitação e qualificação exigidas no processo de seleção; 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 

os no contrato objeto do 
presente Termo de Referência, ficará facultado ao CONTRATANTE optar quanto à necessidade 
de substituição temporária da mão de obra ou dedução do respectivo valor/homem do 

rceirização, os custos com 
substituição já se encontram contemplados no valor da mão de obra/mês.  

A decisão quanto à substituição da mão de obra ou dedução do valor no respectivo 
faturamento é exclusiva do CONTRATANTE, conforme critérios de oportunidade e 

Arcar com o custeio dos adicionais de periculosidade e insalubridade, na forma da 
legislação vigente e composição disposta na planilha de custos dos serviços contratados; 

Demonstrar anualmente o gerenciamento do ambiente de trabalho através de Laudo 
Técnico fornecido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (PPRA, nos 

7; CAT; PPP outros pertinentes, todas estas Normas 

Manter os seus empregados devidamente fardados e identificados com crachá que traga a 

de serviços particulares no 

Fornecer aos seus funcionários os equipamentos de EPI - Equipamentos de 

Elaborar e entregar a CONTRATADA no prazo de 90 (noventa) dias relatório 
nóstico, demonstrando a situação da estrutura predial do CEASA-



 

 

PE/O.S. e as intervenções necessárias para otimizar a utilização dos recursos disponíveis, 
constando, inclusive, as relação de material necessário para aquisição pelo CONTRATANTE;

§ 29 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 
expressa do CONTRATANTE, que se concedida, não retira do CONTRATADO a 

§ 30 - A CONTRATADA deverá observar todos os princípios e disposições da NR 18 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, da NR 6 
Individual (EPI) e demais aspectos vigentes pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro d
sua PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978.

§ 31 - Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada, habilitada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à execução dos 
serviços contratados, de acordo com o e Código Brasileiro de Ocupações e com todas as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego 
implementação da NR 18, que estabelece as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção, NR 35 
Serviços em Eletricidade; 

§ 32 - Promover, às suas expensas, sempre que necessário, o treinamento e/ou reciclagem dos 
empregados disponibilizados ao CONTRATANTE (Equipe Res
serviços contratados, em especial quando implementadas atualizações tecnológicas e/ou 
alterações de processos de trabalho;

§ 33 - Fornecer aos empregados alocados no serviço, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos 
contados da assinatura do contrato ou 15 (quinze) dias em novas contratações, uniformes 
compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, bem como tudo o que for necessário para 
o melhor desempenho das tarefas/serviços;

§ 34 - Exigir o uso de Equipamento d
necessidade no PPRA vigente, em poder da Contratante. Difundir normas e procedimentos de 
segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em 
seu quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas 
normas legais; 

§ 35 - Informar ao CONTRATANTE a escala de férias dos funcionários alocados na equipe técnica 
residente; 

§ 36 - Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos,

§ 37 - Proporcionar eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;

§ 38 -  Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas 
pela legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual 
Geral de Empregados e Desempregados);

PE/O.S. e as intervenções necessárias para otimizar a utilização dos recursos disponíveis, 
constando, inclusive, as relação de material necessário para aquisição pelo CONTRATANTE;

ansferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto 
expressa do CONTRATANTE, que se concedida, não retira do CONTRATADO a 

CONTRATADA deverá observar todos os princípios e disposições da NR 18 
Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, da NR 6 – Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) e demais aspectos vigentes pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro d
sua PORTARIA MTB Nº 3.214, DE 08 DE JUNHO DE 1978. 

Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada, habilitada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à execução dos 

tratados, de acordo com o e Código Brasileiro de Ocupações e com todas as normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, tendo a obrigatoriedade da 
implementação da NR 18, que estabelece as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

tria da Construção, NR 35 - Trabalho em Altura e NR 10 - Segurança em Instalações e 

Promover, às suas expensas, sempre que necessário, o treinamento e/ou reciclagem dos 
empregados disponibilizados ao CONTRATANTE (Equipe Residente), visando manter o nível dos 
serviços contratados, em especial quando implementadas atualizações tecnológicas e/ou 
alterações de processos de trabalho; 

Fornecer aos empregados alocados no serviço, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos 
tados da assinatura do contrato ou 15 (quinze) dias em novas contratações, uniformes 

compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, bem como tudo o que for necessário para 
o melhor desempenho das tarefas/serviços; 

Exigir o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI, conforme constatada a sua 
necessidade no PPRA vigente, em poder da Contratante. Difundir normas e procedimentos de 
segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em 

os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas 

Informar ao CONTRATANTE a escala de férias dos funcionários alocados na equipe técnica 

Realizar exames admissionais, demissionais e periódicos, quando for o caso;

Proporcionar eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei;

Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas 
pela legislação, tais como: a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados); 

 

PE/O.S. e as intervenções necessárias para otimizar a utilização dos recursos disponíveis, 
constando, inclusive, as relação de material necessário para aquisição pelo CONTRATANTE; 

ansferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto autorização 
expressa do CONTRATANTE, que se concedida, não retira do CONTRATADO a  

CONTRATADA deverá observar todos os princípios e disposições da NR 18 - Condições e 
Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e demais aspectos vigentes pela Lei n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977 em 

Prestar os serviços por meio de mão de obra especializada, habilitada e devidamente 
qualificada, de acordo com a legislação em vigor, necessária e indispensável à execução dos 

tratados, de acordo com o e Código Brasileiro de Ocupações e com todas as normas 
MTE, tendo a obrigatoriedade da 

implementação da NR 18, que estabelece as Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Segurança em Instalações e 

Promover, às suas expensas, sempre que necessário, o treinamento e/ou reciclagem dos 
idente), visando manter o nível dos 

serviços contratados, em especial quando implementadas atualizações tecnológicas e/ou 

Fornecer aos empregados alocados no serviço, no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos 
tados da assinatura do contrato ou 15 (quinze) dias em novas contratações, uniformes 

compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas, bem como tudo o que for necessário para 

EPI, conforme constatada a sua 
necessidade no PPRA vigente, em poder da Contratante. Difundir normas e procedimentos de 
segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em 

os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas 

Informar ao CONTRATANTE a escala de férias dos funcionários alocados na equipe técnica 

quando for o caso; 

Proporcionar eventuais cursos de treinamento e reciclagem que forem exigidos por lei; 

Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego das informações trabalhistas exigidas 
de Informações Sociais) e a CAGED (Cadastro 



 

 

§ 39- Ocorrendo faltas por período superior a 4h (quatro horas), independentemente da 
justificativa apresentada pelo empregado, deverá ser efetuado o desconto proporcional na
do respectivo mês, ou, no máximo, do mês seguinte, sem prejuízo das sanções cabíveis

§ 40 -CONCESSÕES DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE

I - Ficará a cargo da CONTRATADA, após o início da execução contratual, a inspeção das 
condições dos locais de trabalho dos funcionários alocados e 
Laudos junto a órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Médico do Trabalho 
etc.) que concedam adicionais de Periculosidade ou Insalubridade na forma da legisla
trabalho (salvo quando já indicados nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho).
 
II - Caso os adicionais descritos acima forem devidos, a CONTRATADA deverá protocolar 
solicitação expressamente ao Fiscal do Contrato com o instituto da Revisão 
tais despesas nas Planilhas de Formação de Preços.
 
III - A inadimplência em relação a esta providência no tempo devido não implicará em preclusão 
deste direito à Contratada, mas esta não poderá transferir ao CONTRATANTE os respectivo
encargos devidos em períodos anteriores à data do protocolo, devendo tais custos correr às suas 
expensas. 
 
§ 41 - Comunicar ao CONTRATANTE
quadro de dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data do registro no órgão 
competente; 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO 
 
Proporcionar todas as facilidades para que a 
dentro das normas do presente instrumento contratual,
empregados da CONTRATADA
 
§ 1º -  Acompanhar e fiscaliz
 
§ 2º -  Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 
 
§ 3º -  Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA; 
 
§4º -  Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 
CONTRATADA;  
 
§ 5º - Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 
necessário, fiscal designado para auxiliá
 

Ocorrendo faltas por período superior a 4h (quatro horas), independentemente da 
justificativa apresentada pelo empregado, deverá ser efetuado o desconto proporcional na
do respectivo mês, ou, no máximo, do mês seguinte, sem prejuízo das sanções cabíveis

CONCESSÕES DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE

Ficará a cargo da CONTRATADA, após o início da execução contratual, a inspeção das 
dos locais de trabalho dos funcionários alocados e - se for o caso 

Laudos junto a órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Médico do Trabalho 
etc.) que concedam adicionais de Periculosidade ou Insalubridade na forma da legisla
trabalho (salvo quando já indicados nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho).

Caso os adicionais descritos acima forem devidos, a CONTRATADA deverá protocolar 
solicitação expressamente ao Fiscal do Contrato com o instituto da Revisão 
tais despesas nas Planilhas de Formação de Preços. 

A inadimplência em relação a esta providência no tempo devido não implicará em preclusão 
deste direito à Contratada, mas esta não poderá transferir ao CONTRATANTE os respectivo
encargos devidos em períodos anteriores à data do protocolo, devendo tais custos correr às suas 

CONTRATANTE quaisquer alterações em seus atos societários e em seu 
quadro de dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data do registro no órgão 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, 
dentro das normas do presente instrumento contratual, inclusive conferindo acesso aos 

CONTRATADA ao local da realização dos serviços; 

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado; 

Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados; 

Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA; 

Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 
necessário, fiscal designado para auxiliá-lo na avaliação periódica da prestação dos serviços;

 

Ocorrendo faltas por período superior a 4h (quatro horas), independentemente da 
justificativa apresentada pelo empregado, deverá ser efetuado o desconto proporcional na fatura 
do respectivo mês, ou, no máximo, do mês seguinte, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

CONCESSÕES DE ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE OU INSALUBRIDADE 

Ficará a cargo da CONTRATADA, após o início da execução contratual, a inspeção das 
se for o caso – postulação de 

Laudos junto a órgãos competentes (Ministério do Trabalho e Emprego, Médico do Trabalho 
etc.) que concedam adicionais de Periculosidade ou Insalubridade na forma da legislação do 
trabalho (salvo quando já indicados nas respectivas Convenções Coletivas de Trabalho). 

Caso os adicionais descritos acima forem devidos, a CONTRATADA deverá protocolar 
solicitação expressamente ao Fiscal do Contrato com o instituto da Revisão Contratual, incluindo 

A inadimplência em relação a esta providência no tempo devido não implicará em preclusão 
deste direito à Contratada, mas esta não poderá transferir ao CONTRATANTE os respectivos 
encargos devidos em períodos anteriores à data do protocolo, devendo tais custos correr às suas 

quaisquer alterações em seus atos societários e em seu 
quadro de dirigentes, quando houver, em até trinta dias da data do registro no órgão 

possa desempenhar seus serviços, 
inclusive conferindo acesso aos 

Exercer a fiscalização dos serviços por técnicos especialmente designados;  

Indicar instalações sanitárias para uso dos empregados da CONTRATADA;  

Efetuar periodicamente a programação dos serviços a serem executados pela 

Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual e, se 
lo na avaliação periódica da prestação dos serviços; 



 

 

§ 6º - Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de
de início da execução dos mesmos; 
 
§ 7º - Utilizar-se dos procedimentos de Acompanhamento da Execução dos Serviços, parte 
integrante do Termo de Referência
 
§ 8º- Encaminhar à CONTRATADA, semp
Execução dos Serviços, devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente designado 
para acompanhamento dos serviços e/ou gestor do contrato, com os registros de eventuais 
falhas verificadas, considerações e o valor a ser liberado da fatura mensal; 
 
§ 9º - Analisar, sempre que necessário, os documentos relativos à comprovação do pagamento 
de todos os salários, benefícios e encargos; 
 
§ 10 - Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 
 
§ 11 - Garantir que a prestação dos serviços será adstrita às atividades administrativas 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de
competência legal do CEASA
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 
 
§ 1º - Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
 
§ 2º - Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 
imperfeição na execução dos serviços; 
 
§ 3º - Examinar as Carteiras Profissionais dos empreg
comprovar o registro de função profissional; 
 
§ 4º - Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não apr
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à 
sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato; 
 

Expedir Autorização de Serviços, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis da data 
de início da execução dos mesmos;  

se dos procedimentos de Acompanhamento da Execução dos Serviços, parte 
Termo de Referência vinculado ao presente contrato;  

Encaminhar à CONTRATADA, sempre que necessário, Formulário de Acompanhamento da 
Execução dos Serviços, devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente designado 
para acompanhamento dos serviços e/ou gestor do contrato, com os registros de eventuais 

iderações e o valor a ser liberado da fatura mensal; 

Analisar, sempre que necessário, os documentos relativos à comprovação do pagamento 
de todos os salários, benefícios e encargos;  

Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas; 

Garantir que a prestação dos serviços será adstrita às atividades administrativas 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de
competência legal do CEASA-PE/O.S. 

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso:  

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;  

Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 
imperfeição na execução dos serviços;  

Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados ao seu serviço, para 
comprovar o registro de função profissional;  

Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não apr
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à 
sem prejuízo das demais sanções disciplinadas em contrato;  

 

03 (três) dias úteis da data 

se dos procedimentos de Acompanhamento da Execução dos Serviços, parte 

re que necessário, Formulário de Acompanhamento da 
Execução dos Serviços, devidamente preenchido e assinado pelo fiscal especialmente designado 
para acompanhamento dos serviços e/ou gestor do contrato, com os registros de eventuais 

iderações e o valor a ser liberado da fatura mensal;  

Analisar, sempre que necessário, os documentos relativos à comprovação do pagamento 

Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de serviços aprovadas;  

Garantir que a prestação dos serviços será adstrita às atividades administrativas 
acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de 

DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 
CONTRATADA que estiver sem crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 

Solicitar aos supervisores/encarregados da CONTRATADA o reparo/correção de eventual 

ados colocados ao seu serviço, para 

Executar, mensalmente, a avaliação dos serviços, mensurando os serviços efetivamente 
prestados, descontando o equivalente aos não realizados, bem como aqueles não aprovados por 
inconformidade aos padrões estabelecidos, desde que por motivos imputáveis à CONTRATADA, 



 

 

§ 5º - Aplicar as sanções previstas em lei ou no instrumento convocatório e em caso de 
persistência de avaliações insatisfatórias, com base no instrumento referido no item anterior;
 
§ 6º - Descontar do pagamento mensal à CONTRATADA os valores correspondentes aos postos 
contratados que permaneceram fora de operação no mês considerado, por mo
CONTRATADA.  
 
§ 7º - As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão 
ser solicitadas aos seus superiores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, visando à adoção 
das medidas necessárias;  
 
§ 8º  Cabe ao Fiscal do Contrato: 

 
I - Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços;
 
II - Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a 
identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da CONTRATADA;
 
III - Conhecer e reunir-
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato; 
 
IV- Disponibilizar toda a infraestrutur
dos prazos estabelecidos; 
 
V- Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edital de Seleção e seus anexos, plani
cronogramas etc;  
 
VI- Comunicar ao Setor de Controle de Terceirizadas do CEASA
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do 
fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comp
seu efetivo resultado;  
 
VII- Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando posto de serviços diverso 
daquele que se encontra especificado no edital de seleção e respectivo contrato, assim como 
observar, para o correto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com 
qualidade superior ao especificado e aceito pelo CONTRATANTE; 
 
VIII - Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa; 
 

Aplicar as sanções previstas em lei ou no instrumento convocatório e em caso de 
persistência de avaliações insatisfatórias, com base no instrumento referido no item anterior;

Descontar do pagamento mensal à CONTRATADA os valores correspondentes aos postos 
contratados que permaneceram fora de operação no mês considerado, por mo

As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão 
ser solicitadas aos seus superiores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, visando à adoção 

abe ao Fiscal do Contrato:  

Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços;

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a 
identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da CONTRATADA;

-se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e 
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 
fiscalização e acompanhamento do contrato;  

Disponibilizar toda a infraestrutura necessária, assim como definido no contrato e dentro 
dos prazos estabelecidos;  

Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edital de Seleção e seus anexos, plani

Comunicar ao Setor de Controle de Terceirizadas do CEASA-PE/O.S. a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do 
fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e 

Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando posto de serviços diverso 
daquele que se encontra especificado no edital de seleção e respectivo contrato, assim como 

orreto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com 
qualidade superior ao especificado e aceito pelo CONTRATANTE;  

Comunicar por escrito qualquer falta cometida pela empresa;  

 

Aplicar as sanções previstas em lei ou no instrumento convocatório e em caso de 
persistência de avaliações insatisfatórias, com base no instrumento referido no item anterior; 

Descontar do pagamento mensal à CONTRATADA os valores correspondentes aos postos 
contratados que permaneceram fora de operação no mês considerado, por motivos imputáveis à 

As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos representantes deverão 
ser solicitadas aos seus superiores, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, visando à adoção 

Responsabilização pela vigilância e garantia da regularidade e adequação dos serviços; 

Ter pleno conhecimento dos termos contratuais que irá fiscalizar, principalmente de suas 
cláusulas, assim como das condições constantes do edital e seus anexos, com vistas a 
identificar as obrigações in concreto tanto da contratante quanto da CONTRATADA; 

se com o preposto da contratada com a finalidade de definir e 
estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, 

a necessária, assim como definido no contrato e dentro 

Exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, 
constantes das cláusulas e demais condições do Edital de Seleção e seus anexos, planilhas, 

PE/O.S. a necessidade de 
alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do 

rometer a aderência contratual e 

Recusar serviço ou fornecimento irregular, não aceitando posto de serviços diverso 
daquele que se encontra especificado no edital de seleção e respectivo contrato, assim como 

orreto recebimento, a hipótese de outro oferecido em proposta e com 



 

 

IX - Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irr
penalidade, após os contatos prévios com a contratada;
 

§ 9º Cabe ao Gestor do Contrato:
 
I - Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 
Contratada;  
 
II - Apurar o percentual de d
 
III - Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à CONTRATADA; 
 
IV-  Emitir avaliação da qualidade do serviço; 
 
V- Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais; 
 
VI -  Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato; 
 
VII - Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelos fi
 
VIII- Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a 
observância das exigências contratuais e legais; 
 
IX - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 
não seja ultrapassado;  
 
X - Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.
 
CLÁUSULA DÉCIMA– DO GESTOR E FISCAL
 
Fica designado como Gestor
dos serviços, qualidade técnica e condições de execução, caberá ao ocupante do cargo de 
Gerente do Departamento de Engenharia
fiscalização e execução do Contrato em apreço

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
 
Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta contratação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos devidamente justificados e 
comprovados, a CONTRANTE está sujeita 

Comunicar formalmente ao Gestor do contrato as irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada; 

Cabe ao Gestor do Contrato: 

Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

Apurar o percentual de desconto da fatura correspondente;  

Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 
garantindo a defesa prévia à CONTRATADA;  

Emitir avaliação da qualidade do serviço;  

Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;  

Analisar relatórios e documentos enviados pelos fiscais do contrato;  

Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 
contratuais apontadas pelos fiscais;  

Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a 
observância das exigências contratuais e legais;  

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 

Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

DO GESTOR E FISCAL 

Gestor o ocupante do cargo de Diretor Técnico Operacional
dos serviços, qualidade técnica e condições de execução, caberá ao ocupante do cargo de 
Gerente do Departamento de Engenharia, responsáveis pela administração, acompanhamento, 

e execução do Contrato em apreço 

PRIMEIRA- DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta contratação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos devidamente justificados e 
comprovados, a CONTRANTE está sujeita as sanções abaixo prevista

 

egularidades cometidas passíveis de 

Consolidar as avaliações recebidas e encaminhar as consolidações e os relatórios à 

Solicitar abertura de processo administrativo visando à aplicação de penalidade cabíveis, 

 

Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas 

Providenciar o pagamento das faturas emitidas pela CONTRATADA, mediante a 

Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato 

Orientar o fiscal do contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais. 

Diretor Técnico Operacional e a fiscalização 
dos serviços, qualidade técnica e condições de execução, caberá ao ocupante do cargo de  

, responsáveis pela administração, acompanhamento, 

Pela inexecução total ou parcial, ou atraso injustificado do objeto desta contratação, sem 
prejuízo das responsabilidades civil e criminal ressalvado os casos devidamente justificados e 

previstasque a critério da 



 

 

Administração do CEASA-PE/OS, poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, garantida à 
prévia e ampla defesa do CONTRANTE.
 
§ 1º -A CONTRATADA ficará impedid
descredenciada no Cadastro de Fornecedores do CEASA
anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação 
e demais cominações legais, nos seguintes casos: 
 

I - Apresentar documentação falsa; 
 
II - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
III - Falhar na execução do contrato; 
 
IV - Comportar-se de modo inidôneo; 
 
V - Deixar de entregar documentação exigida no contrato; 
 

VI - Cometer fraude fiscal; 
 

              VII - Fizer declaração falsa; 
 

VIII - Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 
 
§ 2º - O retardamento da execução previsto 
CONTRATADA:  
 

I - Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na 
Serviço;  

 
II - Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro 
do prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para 

 
§ 3º - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na exe
que trata o inciso III, o valor relativo às multas aplicadas em razão 
obrigações contratuais constante no §
 
§ 4º - A falha na execução do contrato prevista no 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer uma das situações previstas na tabela 3 

PE/OS, poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, garantida à 
prévia e ampla defesa do CONTRANTE. 

ficará impedida de licitar e contratar com o CEASA
no Cadastro de Fornecedores do CEASA-PE/O.S., pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação 
egais, nos seguintes casos:  

Apresentar documentação falsa;  

Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

Falhar na execução do contrato;  

se de modo inidôneo;  

Deixar de entregar documentação exigida no contrato;  

Cometer fraude fiscal;  

Fizer declaração falsa;  

Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias. 

O retardamento da execução previsto no inciso II estará configurado quando a 

Deixar de iniciar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA-PE/O.S., a execução do 
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na 

Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro 
do prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para 

Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na exe
, o valor relativo às multas aplicadas em razão do descumprimento das 

constante no § 5º desta cláusula 

A falha na execução do contrato prevista no inciso III estará configurada quan
CONTRATADA se enquadrar em qualquer uma das situações previstas na tabela 3 

 

PE/OS, poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, garantida à 

de licitar e contratar com o CEASA-PE/O.S. e será 
PE/O.S., pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação 

Deixar de cumprir as obrigações trabalhistas e/ou previdenciárias.  

estará configurado quando a 

PE/O.S., a execução do 
contrato, após 7 (sete) dias, contados da data para prestação constante na Ordem de 

Deixar de realizar, sem causa justificada e aceita pelo CEASA-PE/O.S., os serviços 
definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados dentro 
do prazo de execução do contrato e quando verificado prejuízo para o CEASA-PE/O.S 

Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de 
do descumprimento das 

estará configurada quando a 
CONTRATADA se enquadrar em qualquer uma das situações previstas na tabela 3 do § 5º desta 



 

 

cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente.

 
§ 5º - Pelo descumprimento das obrigações contratuais, 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando
mil reais): 
 

cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 
20 (vinte) pontos, cumulativamente. 

 

Pelo descumprimento das obrigações contratuais, o CEASA-PE/O.S. aplicará multas conforme 
a graduação estabelecida nas tabelas seguintes, observando-se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois 

 
 

 

cláusula, respeitada a graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 

aplicará multas conforme 
se o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois 

 

 



 

 

 
§ 6º - As multas estabelecidas neste contrato 
com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 
 
§ 7º Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 
Penalidade - PAAP; 
 
§ 8º A autoridade competente, na ap
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao CEASA
observado o princípio da proporcionalidade. 
 
§ 9º A critério da autoridade competente, o valor da multa 
a ser efetuado ao contratado; 
 
§ 10 - Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a 
diferença será descontada em faturamento futuro; 
 
§ 11 – Depois de esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial; 
 

As multas estabelecidas neste contrato podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente 
com outras sanções, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.  

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao CEASA
observado o princípio da proporcionalidade.  

A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento 
a ser efetuado ao contratado;  

Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a 
diferença será descontada em faturamento futuro;  

esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do recebimento da comunicação oficial;  

 

 

podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente 

Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de 

licação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao CEASA-PE/O.S., 

poderá ser descontado do pagamento 

Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a 

esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados no § 9º, o 
contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, 



 

 

§ 12- Decorrido o prazo previsto 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
 
A CONTRATADA no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO compromete
perante a CONTRATANTE a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico 
brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial 
de 2018 – Lei Anticorrupção do Estado de Pernambuco
Executivo n.º 46.967, de 28 de dezembro de 2018, 
constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles 
descritos nas Leis supramencionadas.
 
§ 1º - A CONTRATADA declara por si e por se
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos 
contidos na Lei nº 16.309/2018, comprometendo
praticar atos que possam co
 
§ 2º - Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas 
parte daCONTRATADA, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I 
Procedimento de Apuração da 
administravas porventura cabível; II 
esfera judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
 
ACONTRATADA, por si e por
conformidade com a Legislação
determinações de órgãos 
13.709/2018, o que inclui
colaboradores do CONTRATANTE
execução do presente Contrato.
 
§ 1º - Responsabilizar-se integralmente pela obtenção do consentimento específico e expresso 
para compartilhamento de dados pessoais de todos os seus empregados envolvidos na execução 
do presente contrato. 
 
§ 2º -A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela 
CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do 
objeto deste contrato, sendo
sem a expressa autorização da 
incompatível com as finalidades e prazos acordados
 

Decorrido o prazo previsto § 11 o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial.

SEGUNDA – DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE

no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO compromete
a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico 

brasileiro no que tange ao combate à corrupção, em especial a Lei nº 16.309, de 08 de janeiro 
Lei Anticorrupção do Estado de Pernambuco, regulamentada pelo Decreto 

º 46.967, de 28 de dezembro de 2018, abstendo-se de praticar ato(s) que possa(m) 
constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles 
descritos nas Leis supramencionadas. 

declara por si e por seus administradores, funcionários, representantes e 
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos 
contidos na Lei nº 16.309/2018, comprometendo-se perante o CONTRATANTE
praticar atos que possam constituir violação à legislação em epígrafe. 

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas 
, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I 

Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrava – PAR, com aplicação das sanções 
administravas porventura cabível; II – Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na 

TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS 

por seus colaboradores, obriga-se a atuar no 
Legislação vigente sobre Proteção de Dados

 reguladores/fiscalizadores sobre a matéria,
inclui os dados pessoais dos representantes, gestores,

CONTRATANTE e dos empregados da CONTRATADA
Contrato. No manuseio dos dados a CONTRATADA 

integralmente pela obtenção do consentimento específico e expresso 
para compartilhamento de dados pessoais de todos os seus empregados envolvidos na execução 

deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela 
e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do 

objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados 
sem a expressa autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma 

l com as finalidades e prazos acordados. 

 

o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial. 

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE 

no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO compromete-se 
a observar os preceitos legais instituídos pelo ordenamento jurídico 

nº 16.309, de 08 de janeiro 
, regulamentada pelo Decreto 

se de praticar ato(s) que possa(m) 
constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles 

funcionários, representantes e 
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos 

CONTRATANTE a abster-se de 

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por 
, em qualquer um dos seus aspectos, poderão ensejar: I - Instauração do 

PAR, com aplicação das sanções 
Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na 

 presente Contrato em 
Dados Pessoais e as 

matéria, em especial a Lei 
gestores, fiscais e demais 

CONTRATADA envolvidos na 
 deverá:  

integralmente pela obtenção do consentimento específico e expresso 
para compartilhamento de dados pessoais de todos os seus empregados envolvidos na execução 

deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais compartilhados pela 
e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente para fins de cumprimento do 

lhe vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados 
, ou o tratamento dos dados de forma 



 

 

I - A CONTRATADA está obrigada ao dever de confidencialidade e sigilo relativo a toda 
informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das 
relações profissionais que manterá com o CE
colaboradores, consultores e ou prestadores de serviço que no exercício das suas funções 
tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, encontrem
se eles próprios contratualmente ob

 
§ 3º - A CONTRATADA será
ordem moral e material, bem
penalidade imposta à CONTRATANTE
CONTRATADA de qualquer
dados pessoais. 
 
§ 4º -AS PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança administrativas, 
tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os dados pessoais que lhe serão 
confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas 
práticas existentes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
 
Eventual alteração no presente Instrumento Contratual será celebrada por meio de Termo 
Aditivo, condicionado a autorização do 
Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA
disposições legais aplicadas à matéria.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
 
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido pelo 
perdas e danos, diante das seguintes situações:
 
§ 1º - Ocorrendo quaisquer dos motivos pr
prejuízo de outras mencionadas neste instrumento, e nos demais a este vinculado. Assegurado o 
contraditório e ampla defesa;
 
§ 2º -Ocorrendo a subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a express
CONTRATANTE. 
 
§ 3º -  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;
 
§ 4º -  Descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

está obrigada ao dever de confidencialidade e sigilo relativo a toda 
informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das 
relações profissionais que manterá com o CEASA-PE/O.S., devendo assegurar
colaboradores, consultores e ou prestadores de serviço que no exercício das suas funções 
tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, encontrem
se eles próprios contratualmente obrigados ao sigilo profissional. 

será integralmente responsável pelo pagamento
bem como pelo ressarcimento do pagamento 

CONTRATANTE diretamente resultante do 
qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto

se comprometem a adotar as medidas de segurança administrativas, 
s e operacionais necessárias a resguardar os dados pessoais que lhe serão 

confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Eventual alteração no presente Instrumento Contratual será celebrada por meio de Termo 
Aditivo, condicionado a autorização do CONTRATANTE e observará as normas do Regulamento 
Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA
disposições legais aplicadas à matéria. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE
perdas e danos, diante das seguintes situações: 

Ocorrendo quaisquer dos motivos previstos na Cláusula Primeira do presente ajuste, sem 
prejuízo de outras mencionadas neste instrumento, e nos demais a este vinculado. Assegurado o 
contraditório e ampla defesa; 

Ocorrendo a subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a express

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

Descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

 

está obrigada ao dever de confidencialidade e sigilo relativo a toda 
informação e/ou dados pessoais a que tenha acesso por virtude ou em consequência das 

PE/O.S., devendo assegurar-se de que seus 
colaboradores, consultores e ou prestadores de serviço que no exercício das suas funções 
tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dados pessoais tratados, encontrem-

pagamento de perdas e danos de 
 de qualquer multa ou 

 descumprimento pela 
quanto à proteção e uso dos 

se comprometem a adotar as medidas de segurança administrativas, 
s e operacionais necessárias a resguardar os dados pessoais que lhe serão 

confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos reguladores, padrões técnicos e boas 

Eventual alteração no presente Instrumento Contratual será celebrada por meio de Termo 
e observará as normas do Regulamento 

Próprio de Contratação de Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA-PE/OS., e 

CONTRATANTE, sem prejuízo de 

do presente ajuste, sem 
prejuízo de outras mencionadas neste instrumento, e nos demais a este vinculado. Assegurado o 

Ocorrendo a subcontratação total ou parcial do seu objeto, sem a expressa anuência do 

A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

Descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  



 

 

§ 5º -  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
 
Vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
ou transação financeira sem prévia e expressa autorização do 
 
§ 1º -Interromper a execução dos serviços sob alegação, de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos ca
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
 
Integra o presente Contrato, como se aqui transcrito estivesse, o Processo Seletivo nº
001/2022–Pregão Presencial nº 
de Abastecimento e Logística de Pernambuco.
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITABA
 
O presente Contrato está registrado em livro próprio da Assessoria de Apoio Jurídico do CEASA
PE/O.S.,   sob o  nº .......... 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA
 
Para efeito das presentes especificações, o termo 
do certame seletivo, a quem foi adjudicado o contrato; o termo 
equipe que representa o CONTRATANTE
se-á reportar;  
 
§ 1º - Considerar-se-á a CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por 
conseguinte, está computado
e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e 
completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos
 
§ 2º - Os materiais a serem empregados e os serviços a serem execu
rigorosamente:  
 

a. Às normas e especificações constantes deste termo de referência;
 
b. Às normas da ABNT; 
 
c. Às disposições do CEASA
 

A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA

SEXTA – DAS VEDAÇÕES 

caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
ou transação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE

Interromper a execução dos serviços sob alegação, de inadimplemento por parte da 
, salvo nos casos previsto em lei. 

SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO                           

Integra o presente Contrato, como se aqui transcrito estivesse, o Processo Seletivo nº
Pregão Presencial nº 001/2022, homologado em ............., pelo Presidente deste Centro 

e Logística de Pernambuco. 

DÉCIMA OITABA – DO REGISTRO 

O presente Contrato está registrado em livro próprio da Assessoria de Apoio Jurídico do CEASA

DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor 
do certame seletivo, a quem foi adjudicado o contrato; o termo FISCALIZAÇÃO 

CONTRATANTE perante a CONTRATADA e a quem este último dever

á a CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por 
está computado, no valor global do preço contratado, também, as 

e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e 
completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos

Os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados deverão obedecer 

a. Às normas e especificações constantes deste termo de referência; 

b. Às normas da ABNT;  

c. Às disposições do CEASA-PE/O.S.;  

 

CONTRATADA. 

caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 
CONTRATANTE. 

Interromper a execução dos serviços sob alegação, de inadimplemento por parte da 

DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO                            

Integra o presente Contrato, como se aqui transcrito estivesse, o Processo Seletivo nº 
em ............., pelo Presidente deste Centro 

O presente Contrato está registrado em livro próprio da Assessoria de Apoio Jurídico do CEASA-

define o proponente vencedor 
FISCALIZAÇÃO corresponde à 

e a quem este último dever-

á a CONTRATADA como especializado nos serviços em questão e que, por 
, também, as complementações 

e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e 
completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos. 

tados deverão obedecer 

 



 

 

d. Aos regulamentos das empresas concessionárias; 
 
e. Às prescrições e recomendações
 
f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 
 
g. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
 

§ 3º - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização 
expressa da FISCALIZAÇÃO; 
 
§ 4º - Os serviços que atrapalhem as atividades normais do CONTRATANTE, ou ainda aqueles 
que causam a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de 
expediente;  
 
§ 5º -  Os equipamentos que a CONTRATADA levar par
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão 
ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO; 
 
§ 6º - O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação no processo seletivo;
 

§ 7º - Para fins de incidência do adicional de insalubridade/ou periculosidade deverá ser 
observado o percentual disposto na planilha 
 
§ 8º - Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que são 
necessários para a execução satisfatória dos serviços deverá ser incluídos como se tivessem sido 
citados, fazendo parte, portanto, do instrumento contratual;
 
§ 9º O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja executado em pleno funcionamento 
operacional, de modo que os serviços deverãoser previstos para incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aquel
indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento;
 
§ 10 - A CONTRATADA poderá, a seu critério, incluir desconto de R$ 2,00 (dois reais) nos 
vencimentos do funcionário, a título de contra par
 
§ 11 - Para qualquer acréscimoou redução no vencimento ou vantagens a que fizer jus o 
funcionário da CONTRATADA, 
por base à planilha de custosoriginária 
 

d. Aos regulamentos das empresas concessionárias;  

e. Às prescrições e recomendações dos fabricantes;  

f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

g. Às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização 
SCALIZAÇÃO;  

Os serviços que atrapalhem as atividades normais do CONTRATANTE, ou ainda aqueles 
que causam a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de 

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o local da execução do serviço, ou as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão 
ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO;  

O Fornecedor fica obrigado a manter durante a execução deste 
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação no processo seletivo;

Para fins de incidência do adicional de insalubridade/ou periculosidade deverá ser 
observado o percentual disposto na planilha orçamentária anexa a este Termo de Referência;

Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que são 
necessários para a execução satisfatória dos serviços deverá ser incluídos como se tivessem sido 

portanto, do instrumento contratual; 

O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja executado em pleno funcionamento 
operacional, de modo que os serviços deverãoser previstos para incluir todos os componentes 
necessários para tal, mesmo aqueles que, embora não claramente citados, sejam necessários e 
indispensáveis para se atingir o perfeito funcionamento; 

A CONTRATADA poderá, a seu critério, incluir desconto de R$ 2,00 (dois reais) nos 
vencimentos do funcionário, a título de contra partida do funcionário pelo vale refeição;

Para qualquer acréscimoou redução no vencimento ou vantagens a que fizer jus o 
funcionário da CONTRATADA, o CEASA-PE/OS aplicará os encargos e impostos e outros tomado 

planilha de custosoriginária do contrato; 

 

f. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;  

Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização 

Os serviços que atrapalhem as atividades normais do CONTRATANTE, ou ainda aqueles 
que causam a interdição dos locais de trabalho deverão ser realizados fora do horário de 

a o local da execução do serviço, ou as 
instalações por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão 

 instrumento, todas as 
condições de habilitação e qualificação estipuladas para participação no processo seletivo; 

Para fins de incidência do adicional de insalubridade/ou periculosidade deverá ser 
orçamentária anexa a este Termo de Referência; 

Pequenos detalhes que não são usualmente especificados ou mostrados, mas que são 
necessários para a execução satisfatória dos serviços deverá ser incluídos como se tivessem sido 

O objetivo final deste Termo é que todo o objeto seja executado em pleno funcionamento 
operacional, de modo que os serviços deverãoser previstos para incluir todos os componentes 

es que, embora não claramente citados, sejam necessários e 

A CONTRATADA poderá, a seu critério, incluir desconto de R$ 2,00 (dois reais) nos 
tida do funcionário pelo vale refeição; 

Para qualquer acréscimoou redução no vencimento ou vantagens a que fizer jus o 
OS aplicará os encargos e impostos e outros tomado 



 

 

§ 12 - Considerar o valor de 
tipo café da manhã, a ser calculado sobre 
reais) para fornecimento do Auxílio Alimentação do tipo 
(vinte e dois dias) por mês
 
§ 13 - Para efeito do cálculo do vale transporte deverá ser considerado em média 
seis) dias para jornada de segunda a s
pagamento ficará vinculado a efetiva utilização a serviço por parte do prestador de serviços, 
ficando o CEASA-PE/O.S.  facultado o direito de expurgar do faturamento a importância relativa 
ao valor do vale transporte quando o prestador de serviços não for optante pelo auxílio, 
conforme valores dispostos na planilha de composição de custos. Eventualmente, na hipótese de 
realização de serviços com jornada de segunda à sexta (44hs), deverão ser considerado
média 22 (vinte e dois) dias, de acordo com os percentuais arrematados no processo de seleção;
 
§ 14- Ficará a critério do CEASA
das atividades relacionadas no item 01, devendo no ato da contrata
CONTRATADA a atividade, a função bem como as demais vantagens, adicionais e insumos 
constantes da planilha contida no Anexo I do
instrumento contratual; 
 
§ 15- O CEASA-PE/OS poderá solicitar a C
qualquer dos funcionários da CONTRATADA;
 
§ 16 - Prioritariamente será pago ao contratado vencimento consignado em dissídio coletivo;

 
§ 17 - Para qualquer acréscimo ou redução nas vantagens a que fizer jus o funcionário da 
CONTRATADA, o CEASA-PE/OS aplicará os encargos e impostos e outros tomado por base à 
planilha de custos originária do contrato;
 
§ 18 - Fica facultado ao CONTRATANTE procede
até 25% do valor contratado, para atendimento de demanda superveniente.
 
§ 19 - Eventualmente poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização 
de horas-extras, cuja tramitação deverá ser fo
qual a remuneração deverá ser realizada proporcionalmente a hora contratada, devendo ser 
apresentada a respectiva comprovação de realização dos serviços extraordinários, 
acompanhados da respectiva planilha de c
 
§ 20 -  O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA o pagamento de ajuda de custo para  
empregados da contratada lotados nas unidades localizadas em cidades do interior do Estado 
para despesas com transporte, em substituição ao vale t
devendo tal acréscimo ser inserido na planilha de custos homologada para prestação dos 
serviços, devidamente averbada através de Apostilamento Contratual, para fins de 
ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA; 
 
§ 21 - O CONTRATANTE poderá solicitar a 
gratificação temporária por desempenho de encargo, exclusivamente para  empregados da 
CONTRATADA, conforme necessidades de serviço, cujos valores serão definidos conforme 

Considerar o valor de R$ 11,00 (onze reais) para fornecimento do Auxílio Alimentação do 
, a ser calculado sobre 26 (vinte e seis) dias por mês

reais) para fornecimento do Auxílio Alimentação do tipo almoço, a ser calculado sobre 
(vinte e dois dias) por mês; 

Para efeito do cálculo do vale transporte deverá ser considerado em média 
seis) dias para jornada de segunda a sábado (44hs), período de janeiro/dezembro
pagamento ficará vinculado a efetiva utilização a serviço por parte do prestador de serviços, 

PE/O.S.  facultado o direito de expurgar do faturamento a importância relativa 
ansporte quando o prestador de serviços não for optante pelo auxílio, 

conforme valores dispostos na planilha de composição de custos. Eventualmente, na hipótese de 
realização de serviços com jornada de segunda à sexta (44hs), deverão ser considerado

dia 22 (vinte e dois) dias, de acordo com os percentuais arrematados no processo de seleção;

Ficará a critério do CEASA-PE/O.S., o quantitativo de pessoal necessário para o exercício 
das atividades relacionadas no item 01, devendo no ato da contrata
CONTRATADA a atividade, a função bem como as demais vantagens, adicionais e insumos 

lanilha contida no Anexo I do Termo de Referência vinculado ao presente 

PE/OS poderá solicitar a CONTRATADA a mudança de atividade e/ou função de 
qualquer dos funcionários da CONTRATADA; 

Prioritariamente será pago ao contratado vencimento consignado em dissídio coletivo;

Para qualquer acréscimo ou redução nas vantagens a que fizer jus o funcionário da 
PE/OS aplicará os encargos e impostos e outros tomado por base à 

planilha de custos originária do contrato; 

Fica facultado ao CONTRATANTE proceder a acréscimos ao objeto contratual, no limite de 
até 25% do valor contratado, para atendimento de demanda superveniente.

Eventualmente poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização 
extras, cuja tramitação deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, do 

qual a remuneração deverá ser realizada proporcionalmente a hora contratada, devendo ser 
apresentada a respectiva comprovação de realização dos serviços extraordinários, 
acompanhados da respectiva planilha de composição de custos. 

O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA o pagamento de ajuda de custo para  
empregados da contratada lotados nas unidades localizadas em cidades do interior do Estado 
para despesas com transporte, em substituição ao vale transporte, observada a legislação, 
devendo tal acréscimo ser inserido na planilha de custos homologada para prestação dos 
serviços, devidamente averbada através de Apostilamento Contratual, para fins de 
ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA;  

O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA o pagamento de pagamento mensal de 
gratificação temporária por desempenho de encargo, exclusivamente para  empregados da 

, conforme necessidades de serviço, cujos valores serão definidos conforme 

 

(onze reais) para fornecimento do Auxílio Alimentação do 
26 (vinte e seis) dias por mês; e, R$ 12,00 (doze 

, a ser calculado sobre 22 

Para efeito do cálculo do vale transporte deverá ser considerado em média 26 (vinte e 
ábado (44hs), período de janeiro/dezembro, cujo 

pagamento ficará vinculado a efetiva utilização a serviço por parte do prestador de serviços, 
PE/O.S.  facultado o direito de expurgar do faturamento a importância relativa 

ansporte quando o prestador de serviços não for optante pelo auxílio, 
conforme valores dispostos na planilha de composição de custos. Eventualmente, na hipótese de 
realização de serviços com jornada de segunda à sexta (44hs), deverão ser considerados em 

dia 22 (vinte e dois) dias, de acordo com os percentuais arrematados no processo de seleção; 

PE/O.S., o quantitativo de pessoal necessário para o exercício 
das atividades relacionadas no item 01, devendo no ato da contratação ser informado à 
CONTRATADA a atividade, a função bem como as demais vantagens, adicionais e insumos 

vinculado ao presente 

ONTRATADA a mudança de atividade e/ou função de 

Prioritariamente será pago ao contratado vencimento consignado em dissídio coletivo; 

Para qualquer acréscimo ou redução nas vantagens a que fizer jus o funcionário da 
PE/OS aplicará os encargos e impostos e outros tomado por base à 

r a acréscimos ao objeto contratual, no limite de 
até 25% do valor contratado, para atendimento de demanda superveniente. 

Eventualmente poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização 
rmalizada com antecedência mínima de 24hs, do 

qual a remuneração deverá ser realizada proporcionalmente a hora contratada, devendo ser 
apresentada a respectiva comprovação de realização dos serviços extraordinários, 

O CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA o pagamento de ajuda de custo para  
empregados da contratada lotados nas unidades localizadas em cidades do interior do Estado 

ransporte, observada a legislação, 
devendo tal acréscimo ser inserido na planilha de custos homologada para prestação dos 
serviços, devidamente averbada através de Apostilamento Contratual, para fins de 

o pagamento de pagamento mensal de 
gratificação temporária por desempenho de encargo, exclusivamente para  empregados da 

, conforme necessidades de serviço, cujos valores serão definidos conforme 



 

 

conveniência do CONTRATANTE, devendo tal adicional ser inserido na planilha de custos 
homologada para prestação dos serviços, devidamente averbada através de Apostilamento 
Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA; 
 
§ 22 - Os prestadores de serviços deveram trabalhar em jornada laboral semanal de 
44(quarenta e quatro horas) segunda a sábado, e eventualmente em regime de 12x36hs, 
conforme o caso, podendo a Contratante solicitar alterações de horários e regime de trabalho, 
desde que atenda as normas da CLT e observado o valor global contratado;
 
§ 23 - O CONTRATANTE poderá ainda solicitar substituição, desligamento ou reenquadramento 
de funcionário da CONTRATADA, devendo a mesma quando couber apresentar planilha de 
custos individual, levando em consideração os parâmetros deste termo de referência;
 
§ 24 - Em caso de dispensa ou substituição de funcionários o CONTRATANTE deverá informar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da data de recebimento 
da notificação; 
 
§ 25 - Poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a re
horário noturno, com incidência do pagamento de adicional noturno aos prestadores de serviços 
na forma da CLT, cuja tramitação  deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, 
devendo ser apresentada a respectiva comprovação
extraordinários, acompanhados da respectiva planilha de composição de custos.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pelo 
CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 
Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA/PE.OS, com alterações post
normas regulamentares aplicáveis subsidiariamente a matéria.
 
§ 1º - O CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, arcará com despesas a título de lucros 
cessantes. 
 
§ 2º - Esta contratação obriga as partes e seus sucessores, que na falta delas assumem a 
responsabilidade pelo integral cumprimento do presente Contrato.
 
§ 3º - Compete a CONTRATADA
quaisquer danos ou prejuízos de qualquer ordem causados pela 
prepostos à CONTRATANTE
responsabilidade relativa a execução deste contrato;
 
§ 4º -A utilização de mão de obra
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo 
de obrigação trabalhista ou previdenciária para o 
 
§ 5º - O CONTRATANTE 
trabalhistas, previdenciários e de ordem social, decorrentes da contratação de pessoal por parte 
do CONTRATADO para dar cumprimento ao presente contrato.

conveniência do CONTRATANTE, devendo tal adicional ser inserido na planilha de custos 
homologada para prestação dos serviços, devidamente averbada através de Apostilamento 
Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA; 

Os prestadores de serviços deveram trabalhar em jornada laboral semanal de 
44(quarenta e quatro horas) segunda a sábado, e eventualmente em regime de 12x36hs, 
conforme o caso, podendo a Contratante solicitar alterações de horários e regime de trabalho, 

de que atenda as normas da CLT e observado o valor global contratado;

O CONTRATANTE poderá ainda solicitar substituição, desligamento ou reenquadramento 
de funcionário da CONTRATADA, devendo a mesma quando couber apresentar planilha de 
custos individual, levando em consideração os parâmetros deste termo de referência;

Em caso de dispensa ou substituição de funcionários o CONTRATANTE deverá informar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da data de recebimento 

Poderá ser solicitado pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, a realização de serviços em 
horário noturno, com incidência do pagamento de adicional noturno aos prestadores de serviços 
na forma da CLT, cuja tramitação  deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, 
devendo ser apresentada a respectiva comprovação de realização dos serviços em horários 
extraordinários, acompanhados da respectiva planilha de composição de custos.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pelo 
, segundo as disposições contidas no Regulamento Próprio de Contratação de 

Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA/PE.OS, com alterações post
normas regulamentares aplicáveis subsidiariamente a matéria. 

, em nenhuma hipótese, arcará com despesas a título de lucros 

Esta contratação obriga as partes e seus sucessores, que na falta delas assumem a 
responsabilidade pelo integral cumprimento do presente Contrato. 

CONTRATADA responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, por 
prejuízos de qualquer ordem causados pela CONTRATADA

CONTRATANTE ou a terceiros, isentando a CONTRATANTE
responsabilidade relativa a execução deste contrato; 

A utilização de mão de obra necessária para a execução dos serviços previstos no presente 
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo 
de obrigação trabalhista ou previdenciária para o CONTRATANTE. 

 não responderá solidária nem subsidiariamente pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários e de ordem social, decorrentes da contratação de pessoal por parte 

para dar cumprimento ao presente contrato. 

 

conveniência do CONTRATANTE, devendo tal adicional ser inserido na planilha de custos 
homologada para prestação dos serviços, devidamente averbada através de Apostilamento 
Contratual, para fins de ressarcimento dos referidos valores a CONTRATADA;  

Os prestadores de serviços deveram trabalhar em jornada laboral semanal de 
44(quarenta e quatro horas) segunda a sábado, e eventualmente em regime de 12x36hs, 
conforme o caso, podendo a Contratante solicitar alterações de horários e regime de trabalho, 

de que atenda as normas da CLT e observado o valor global contratado; 

O CONTRATANTE poderá ainda solicitar substituição, desligamento ou reenquadramento 
de funcionário da CONTRATADA, devendo a mesma quando couber apresentar planilha de 
custos individual, levando em consideração os parâmetros deste termo de referência; 

Em caso de dispensa ou substituição de funcionários o CONTRATANTE deverá informar a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da data de recebimento 

alização de serviços em 
horário noturno, com incidência do pagamento de adicional noturno aos prestadores de serviços 
na forma da CLT, cuja tramitação  deverá ser formalizada com antecedência mínima de 24hs, 

de realização dos serviços em horários 
extraordinários, acompanhados da respectiva planilha de composição de custos. 

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pelo 
no Regulamento Próprio de Contratação de 

Obras, Serviços, Compras e Alienações do CEASA/PE.OS, com alterações posteriores e demais 

, em nenhuma hipótese, arcará com despesas a título de lucros 

Esta contratação obriga as partes e seus sucessores, que na falta delas assumem a 

se civil, administrativa e penalmente, por 
CONTRATADA ou seus 

CONTRATANTEde toda e qualquer 

ão dos serviços previstos no presente 
Contrato, não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo 

amente pelos encargos 
trabalhistas, previdenciários e de ordem social, decorrentes da contratação de pessoal por parte 



 

 

 
§ 6º - Em caso de divergência entre os documentos e condições previstas neste Contrato, no 
processo de seleção e proposta da empresa 
aquela que melhor se avantajar ao CEASA
 
 
§ 7º - A empresa CONTRATADA
fiscais e comerciais resultantes da execução deste 
 
§ 8º – É dever da CONTRATADA
venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores da atividade da 
ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto do Contrato a ser firmado;
  
§ 9º - Ao término do prazo estipul
prorrogação de vigência, este instrumento será considerado extinto de pleno direito, 
independente de notificação.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA
 
Fica eleito o foro da Cidade do Recife, capital 
questões relativas a este Contrato.
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente Contrato, em 02(duas) vias de igual teor e forma, o qual, depois de li
conforme, vai assinado pelas partes 
 
    

Gustavo Henrique de Andrade Melo                                                         Paulo de Tarso
 Diretor Presidente                                                                                            Diretor Técnico

                         CEASA-PE/O.S                   
 
 

 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
_______________________________________                                                               _______________________
CPF/MF:    

Em caso de divergência entre os documentos e condições previstas neste Contrato, no 
processo de seleção e proposta da empresa CONTRATADA, prevalecerá quanto à interpretação 
aquela que melhor se avantajar ao CEASA-PE/O.S. 

CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO;  

CONTRATADA, pagar multas, indenizações ou despesas que porventura 
venham a ser impostas por órgãos fiscalizadores da atividade da CONTRATADA
ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto do Contrato a ser firmado;

Ao término do prazo estipulado no presente contrato, verificado a inexistência de 
prorrogação de vigência, este instrumento será considerado extinto de pleno direito, 
independente de notificação. 

PRIMEIRA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer 
questões relativas a este Contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente Contrato, em 02(duas) vias de igual teor e forma, o qual, depois de li
conforme, vai assinado pelas partes CONTRATANTEs e pelas testemunhas abaixo firmadas.

Recife, ......de ..........................2022. 

 

Gustavo Henrique de Andrade Melo                                                         Paulo de Tarso Dornelas de Andrad
Diretor Presidente                                                                                            Diretor Técnico

PE/O.S                                                                                                                         

______________________________________________ 
CONTRATADA 

_______________________________________                                                               _______________________
                                 CPF/MF:

 

Em caso de divergência entre os documentos e condições previstas neste Contrato, no 
, prevalecerá quanto à interpretação 

responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, 

, pagar multas, indenizações ou despesas que porventura 
CONTRATADA, bem como o 

ônus decorrente de sua repercussão sobre o objeto do Contrato a ser firmado; 

ado no presente contrato, verificado a inexistência de 
prorrogação de vigência, este instrumento será considerado extinto de pleno direito, 

do Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer 

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o 
presente Contrato, em 02(duas) vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado 

s e pelas testemunhas abaixo firmadas. 

Dornelas de Andrade                                         
Diretor Presidente                                                                                            Diretor Técnico Operacional 

                                                                                                      CEASA-PE/O.S 

_______________________________________                                                               __________________________________                      
CPF/MF: 



 

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO 

 
 
 

F I C H A   D E   P R O T O C O L O
 
 
 
 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

 
DATA DE ABERTURA: 27/01/2022
 
OBJETO: Contratação futura de empresa especializada em terceirização por dedicação de mão de 

obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a gestão 

técnica, administrativa e operacional deste CEASA

conforme especificações constantes neste documento, 

Departamento de Engenharia 

 

EMPRESA CONVIDADA:  

CNPJ Nº:  

ENDEREÇO:  

CEP: 

FONE/FAX:  

Declaro ter recebido o Edital e seus Anexos, referente à 

indicado acima, pelo que damos plena ciência do seu conteúdo.

 
DATA DE ENTREGA: _____/______/_____
 
 
 

____________________________________

 

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO - CPS 
 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

F I C H A   D E   P R O T O C O L O 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 

: 27/01/2022 ÀS 09h00min. 

Contratação futura de empresa especializada em terceirização por dedicação de mão de 

obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a gestão 

técnica, administrativa e operacional deste CEASA-PE/O.S., nos termos da legis

conforme especificações constantes neste documento, para atendimento das demandas do 

Departamento de Engenharia - DENGE. 

Declaro ter recebido o Edital e seus Anexos, referente à PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

indicado acima, pelo que damos plena ciência do seu conteúdo. 

DATA DE ENTREGA: _____/______/_____ 

____________________________________ 
Assinatura e carimbo do recebedor 

 
 
 

 

 

Contratação futura de empresa especializada em terceirização por dedicação de mão de 

obra visando a realização de atividades acessórias, instrumentais ou complementares a gestão 

PE/O.S., nos termos da legislação vigente e 

para atendimento das demandas do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, 


