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 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DEA 

 
 

ENT 000.000 - Contratação de mão de obra para apoio civil Sirius. 
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1. ASSUNTO 

Contratação de mão de obra para apoio civil no Sirius.  

2. OBJETIVO 

Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para apoio civil no Sirius para realização 
de eventuais manutenções prediais existentes. A ideia seria com uma antecedência, solicitar a vinda 
dos funcionários, não seria um contrato onde o colaborador ficaria um período intermitente, não de 
forma contínua. Apenas sob demanda.  

3. JUSTIFICATIVA 

Necessário contratação de mão de obra para apoio civil, onde essa mão de obra será utilizada de 
acordo com o surgimento de demandas esporádicas relacionadas a serviços de manutenção predial 
como pequenas reformas, pequenas obras.   
 

4. ESCOPO 

Fornecimento de mão de obra nas categorias profissionais abaixo: 

• Valores homem-hora – R$ diária – Oficial Pedreiro; 

• Valores homem-hora – R$ diária - Ajudante. 
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5. OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE/CONTRATADA 

• A Proposta Técnico-Comercial deverá ser o mais detalhada possível e apresentar todas as 

informações relativas à valores, forma e prazos de pagamentos, condições de reajustes, 

impostos incidentes etc. 

• Apresentar documentação de regularidade fiscal e trabalhista solicitada pelo setor comercial. 

• Apresentar documentação completa dos colaboradores e participar da integração. 

• Definir profissional para interlocução operacional e gerencial com a contratante. 

• Acatar todas as recomendações e orientações da contratante relacionadas à segurança no 

trabalho e patrimonial. 

• Executar todos os trabalhos de acordo com as normas regulamentadoras vigentes, fazendo uso 

de ferramentas de planejamento e avaliação prévia dos trabalhos (autorizações de trabalho, 

ordens de serviço, avaliação prévia de riscos etc.). 

• Fornecer mão de obra especializada. 

• Fornecer todos os equipamentos de proteção individual (EPI) para seus colaboradores. 

• Fornecer ferramentas e equipamentos adequados e em bom estado de conservação. 

• Fornecer alimentação para seus funcionários.  

 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

• Definir profissional para interlocução operacional e gerencial com a contratada. 

• Realizar a integração de segurança dos colaboradores da contratada.  

• Fiscalizar a execução das atividades, comunicar por escrito as irregularidades encontradas. 

 

 

 


