
QUADRO DEMONSTRATIVO DE MÉDIA DE PREÇOS PP 24.122/2017 – SEMTAS

ITE
M

PROFISS
.

QTD
HORAS /
TURNO

ATRIBUIÇÕES UNID QT
D

Valor
unitário

Valor total
mensal

l01
Auxiliar

de
Cozinha

44 Horas -
Diurno

Auxiliar em todas as tarefas inerentes ao
serviço, da separação, higienização, coc-
ção  e  liberação  dos  alimentos  e  refei-
ções, sempre na supervisão de um pro-
fissional qualificado, sendo um chefe de
cozinha ou Nutricionista
Descrição sumária: 
Os trabalhadores auxiliares nos serviços
de  alimentação  auxiliam  outros
profissionais  da  área  no  pré-preparo,
preparo e processamento de alimentos,
na  montagem  de  pratos.  Verificam  a
qualidade  dos  gêneros  alimentícios,  a
organização do ambiente de trabalho, a
higiene,  limpeza,  e  suprimento  de
gêneros,  minimizando  riscos  de
contaminação, em conformidade com as
normas  e  procedimentos  técnicos  de
qualidade,  segurança,  meio ambiente  e
saúde. Manter o local de trabalho sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando
pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

UNID 10 2.683,48 26.834,80

02
Auxiliar

de
Cozinha

12h x 36h
- Noturno

Auxiliar em todas as tarefas inerentes ao
serviço, da separação, higienização, coc-
ção  e  liberação  dos  alimentos  e  refei-
ções, sempre na supervisão de um pro-
fissional qualificado, sendo um chefe de
cozinha ou Nutricionista
Descrição sumária: 
Os trabalhadores auxiliares nos serviços
de alimentação auxiliam outros profissio-
nais  da área no pré-preparo,  preparo e
processamento de alimentos, na monta-
gem de pratos. Verificam a qualidade dos
gêneros  alimentícios,  a  organização  do
ambiente de trabalho, a higiene, limpeza,
e  suprimento  de  gêneros,  minimizando
riscos de contaminação, em conformida-
de com as normas e procedimentos téc-
nicos de qualidade, segurança, meio am-
biente e saúde. Manter o local de traba-
lho  sempre  organizado  e  limpo,  bem
como se apresentar para o trabalho em
condições pessoais de higiene e limpeza,
prezando pelo bom relacionamento com
os colegas de trabalho

POS
TO

04 3.881,79 15.527,16

03 Cozinheir
o

44 Horas -
Diurno

Cozinhar e orientar auxiliares, seguindo
as  normas  vigentes  sanitárias  de
manipulação  e  conservação  de
alimentos e definições dos profissionais
de nutrição, aos quais está subordinado
diretamente
Descrição sumária: 

UNID 07 3.036,62 21.256,34



Organizar  e  supervisionar  serviços  de
cozinha nas unidades e outros locais de
refeições,  planejando  cardápios  e
elaborando o pré-preparo, o preparo e a
finalização  de  alimentos,  observando
métodos  de  cocção  e  padrões  de
qualidade  dos  alimentos.  Preparar
refeições,  cafés,  lanches,  sucos  e
sobremesas  em  pequenas  e  grandes
quantidades;  elaborar  e  executar
cardápios;  controlar  a  qualidade,  a
conservação e o estoque dos alimentos;
controlar  a  quantidade  usada  na
preparação de uma refeição;  verificar a
higienização  e  o  preparo  de  frutas  e
hortaliças  de  acordo  com determinação
do  cardápio  diário;  auxiliar/fiscalizar  a
higienização e conservação de utensílios
e  equipamentos  utilizados;  zelar  pela
higiene  e  pela  segurança  do  local;
reciclar os alimentos evitando perdas dos
mesmos; realizar outras tarefas inerentes
ao  cargo  e  ao  local  de  trabalho;  ter
comprometimento com o serviço; manter
a  higiene  e  o  asseio  pessoal;  utilizar
técnicas de cozinha e nutrição; executar
outras  tarefas  correlatas,  conforme
necessidade  do  serviço  e  orientação
superior,  em  conformidade  com  as
normas  e  procedimentos  técnicos  de
qualidade,  segurança,  meio  ambiente  e
saúde. Manter o local de trabalho sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando
pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

04 Cozinheir
o

12h x 36h
- Diurno

Cozinhar e orientar auxiliares, seguindo
as  normas  vigentes  sanitárias  de
manipulação  e  conservação  de
alimentos e definições dos profissionais
de nutrição, aos quais está subordinado
diretamente
Descrição sumária: 
Organizar  e  supervisionar  serviços  de
cozinha nas unidades e outros locais de
refeições,  planejando  cardápios  e
elaborando o pré-preparo, o preparo e a
finalização  de  alimentos,  observando
métodos  de  cocção  e  padrões  de
qualidade  dos  alimentos.  Preparar
refeições,  cafés,  lanches,  sucos  e
sobremesas  em  pequenas  e  grandes
quantidades;  elaborar  e  executar
cardápios;  controlar  a  qualidade,  a
conservação e o estoque dos alimentos;
controlar  a  quantidade  usada  na
preparação de uma refeição; verificar a
higienização  e  o  preparo  de  frutas  e
hortaliças de acordo com determinação
do  cardápio  diário;  auxiliar/fiscalizar  a
higienização e conservação  de
utensílios  e  equipamentos  utilizados;

POS
TO

05 3.480,00 17.400,00



zelar pela higiene e pela segurança do
local;  reciclar  os  alimentos  evitando
perdas  dos  mesmos;  realizar  outras
tarefas inerentes ao cargo e ao local de
trabalho;  ter  comprometimento  com  o
serviço;  manter  a  higiene  e  o  asseio
pessoal;  utilizar  técnicas  de  cozinha  e
nutrição;  executar  outras  tarefas
correlatas,  conforme  necessidade  do
serviço  e  orientação  superior,  em
conformidade  com  as  normas  e
procedimentos  técnicos  de  qualidade,
segurança,  meio  ambiente  e  saúde.
Manter  o  local  de  trabalho  sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar  para  o  trabalho  em
condições  pessoais  de  higiene  e
limpeza,  prezando  pelo  bom
relacionamento  com  os  colegas  de
trabalho

05 Copeiro 44 Horas -
Diurno

Executar serviços de apoio as áreas de
estocagem; produção e cocção de uma
cozinha
Descrição sumária: 
Organizar o serviço de copa e executar
serviços de apoio desde a separação de
artefatos  para  apoio  a  preparação  e
fornecimento  de  refeições  e  lanches,
cooperando  com  as  necessidades  da
área  da  copa  e  cozinha,  mantendo  e
organizando  todos  os  utensílios  de
cozinha. Auxiliar na montagem de pratos;
servir à mesa, lavar a louça, organizar o
serviço do café durante reuniões e/ou o
serviço de coquetel durante um evento.
Atender  na  preparação  refeições  dos
funcionários,  recepcionando-os  e
servindo  refeições  e  bebidas  no
refeitório;  montar  e  desmontar  praças,
carrinhos,  mesas  e  balcões;  organizar,
conferir e controlar materiais de trabalho,
bebidas  e  alimentos,  listas  de  espera;
preparar alimentos e bebidas; atender o
público  interno,  servindo  e  distribuindo
lanches  e  cafés  e  atendendo  às  suas
necessidades  alimentares;  arrumar
bandejas  e  servir;  recolher  utensílios  e
equipamentos  utilizados,  promovendo
sua  limpeza,  higienização  e
conservação; manter a organização e a
higiene do ambiente, dos utensílios e dos
alimentos;  evitar  danos  e  perdas  de
materiais;  zelar  pelo  armazenamento  e
conservação  dos  alimentos;  executar
outras  tarefas  correlatas,  conforme
necessidade  do  serviço  e  orientação
superior,  em  conformidade  com  as
normas  e  procedimentos  técnicos  de
qualidade,  segurança,  meio  ambiente  e
saúde. Manter o local de trabalho sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando

UNID 04 2.841,77 11.367,08



pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

Valor total mensal do lote 01 92.385,38
Valor tottal para 12 meses Lote 01 1.108.624,56

LOTE 02

ITE
M

PROFISS
.

QTD
HORAS /
TURNO

ATRIBUIÇÕES UNID QT
D

Valor
unit

Valor total
mensal

06 motoqueir
o

44 Horas -
Diurno

Mensageiro externo, mensageiro interno,
office boy, office girl.
Descrição  sumária:  sendo  exigida  a
CNH categoria “AB”
Transportar  correspondências,
documentos, objetos e valores, dentro e
fora  das instituições,  e efetuar  serviços
bancários  e  de  correio,  depositando ou
apanhando  o  material  e  entregando-o
aos destinatários; auxiliar na secretaria e
nos  serviços  inerentes  nas  diversas
áreas  da  unidade  de  lotação;  operar
equipamentos  de  escritório;  transmitir
mensagens  orais  e  escritas;  fazer
anotações  em  livros  de  protocolo  ou
livros ata; registros de informações para
segurança  e  controle  do  serviço,  em
conformidade  com  as  normas  e
procedimentos  técnicos  de  qualidade,
segurança,  meio  ambiente  e  saúde.
Manter  o  local  de  trabalho  sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando
pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

UNID 02 2.865,68 5.731,36

07 Motorista
-

Categoria
B

44 Horas -
Diurno

Executar o transporte de passageiros ou
serviços dentro das Normas previstas na
CBO  –  Classificação  Brasileira  de
Ocupações,  sendo  exigida  a  CNH
categoria “B”
Descrição sumária:
Transportar  servidores,  funcionários
contratados,  estagiários,  usuários  dos
serviços, pessoas a serviço da Secretaria
Municipal  de  Trabalho  e  Assistência
Social,  bem  como entregar  materiais  e
documentos em toda Natal, e fora dela,
quando necessário; auxiliar no processo
de carga e descarga de veículo; Auxiliar
os  passageiros  no  embarque  e
desembarque;  vistoriar  os  veículos,
verificando o estado geral de segurança
do  veículo  a  ele  confiado,  devendo,
diariamente,  inspecionar  os
componentes  que  impliquem  em
segurança,  tais  como:  pneus,  nível  de
combustível, água e óleo do cárter, freios
e  parte  elétrica,  dentre  outros,  para
certificar-se  de  suas  condições  de
funcionamento, além de conduzi-lo para
lavagem,  oficina  e  abastecimento,
quando  necessário.  Proceder,  em  caso
de  acidente,  conforme  o  previsto  na
legislação  de  trânsito;  tomar  todas  as

UNID 23 4.155,54 95.577,42



providências  determinadas  pela
autoridade  de  trânsito  e/ou  policial  e
comunicar  a  ocorrência  imediatamente
ao  Setor  de  Transporte  da  SEMTAS.
Manter  sigilo  de  informações  que,  por
qualquer  meio,  venha  a  ter  acesso,
referentes  à  Administração  Pública,
servidores,  usuários  dos  serviços,
processos  ou  qualquer  outra  situação
que,  pela  sua  natureza,  não  deva  ser
divulgada.
Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá
a  análise  e  as  ações  cabíveis,  sem
prejuízo das sanções na esfera penal e
civil;  Zelar  pela  preservação  do
patrimônio  da  SEMTAS,  solicitando  a
devida manutenção, quando necessário;
colocar-se  à  disposição  para  execução
dos  serviços;  manter  a  higiene  e
organização  do  local  de  trabalho,  bem
como se apresentar para o trabalho em
condições pessoais de higiene e limpeza,
prezando pelo bom relacionamento com
os colegas de trabalho

08 Motorista
-

Categoria
D

44 Horas -
Diurno

Executar o transporte de passageiros ou
serviços dentro das Normas previstas na
CBO  –  Classificação  Brasileira  de
Ocupações,  sendo  exigida  a  CNH
categoria “D”
Descrição sumária: 
Transportar  servidores,  funcionários
contratados,  estagiários,  usuários  dos
serviços, pessoas a serviço da Secretaria
Municipal  de  Trabalho  e  Assistência
Social,  bem  como entregar  materiais  e
documentos em toda Natal, e fora dela,
quando necessário; auxiliar no processo
de carga e descarga de veículo; Auxiliar
os  passageiros  no  embarque  e
desembarque;  vistoriar  os  veículos,
verificando o estado geral de segurança
do  veículo  a  ele  confiado,  devendo,
diariamente,  inspecionar  os
componentes  que  impliquem  em
segurança,  tais  como:  pneus,  nível  de
combustível, água e óleo do cárter, freios
e  parte  elétrica,  dentre  outros,  para
certificar-se  de  suas  condições  de
funcionamento, além de conduzi-lo para
lavagem,  oficina  e  abastecimento,
quando  necessário.  Proceder,  em  caso
de  acidente,  conforme  o  previsto  na
legislação  de  trânsito;  tomar  todas  as
providências  determinadas  pela
autoridade  de  trânsito  e/ou  policial  e
comunicar  a  ocorrência  imediatamente
ao  Setor  de  Transporte  da  SEMTAS.
Manter  sigilo  de  informações  que,  por
qualquer  meio,  venha  a  ter  acesso,
referentes  à  Administração  Pública,
servidores,  usuários  dos  serviços,
processos  ou  qualquer  outra  situação

UNID 02 5.030,74 10.061,48



que,  pela  sua  natureza,  não  deva  ser
divulgada.
Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá
a  análise  e  as  ações  cabíveis,  sem
prejuízo das sanções na esfera penal e
civil;  Zelar  pela  preservação  do
patrimônio  da  SEMTAS,  solicitando  a
devida manutenção, quando necessário;
colocar-se  à  disposição  para  execução
dos  serviços;  manter  a  higiene  e
organização  do  local  de  trabalho,  bem
como se apresentar para o trabalho em
condições pessoais de higiene e limpeza,
prezando pelo bom relacionamento com
os colegas de trabalho

09 Motorista
-

Categoria
D

12h x 36h
- Diurno

Executar o transporte de passageiros ou
serviços dentro das Normas previstas na
CBO  –  Classificação  Brasileira  de
Ocupações,  sendo  exigida  a  CNH
categoria “D”
Descrição sumária: 
Transportar  servidores,  funcionários
contratados,  estagiários,  usuários  dos
serviços, pessoas a serviço da Secretaria
Municipal  de  Trabalho  e  Assistência
Social,  bem  como entregar  materiais  e
documentos em toda Natal, e fora dela,
quando necessário; auxiliar no processo
de carga e descarga de veículo; Auxiliar
os  passageiros  no  embarque  e
desembarque;  vistoriar  os  veículos,
verificando o estado geral de segurança
do  veículo  a  ele  confiado,  devendo,
diariamente,  inspecionar  os
componentes  que  impliquem  em
segurança,  tais  como:  pneus,  nível  de
combustível, água e óleo do cárter, freios
e  parte  elétrica,  dentre  outros,  para
certificar-se  de  suas  condições  de
funcionamento, além de conduzi-lo para
lavagem,  oficina  e  abastecimento,
quando  necessário.  Proceder,  em  caso
de  acidente,  conforme  o  previsto  na
legislação  de  trânsito;  tomar  todas  as
providências  determinadas  pela
autoridade  de  trânsito  e/ou  policial  e
comunicar  a  ocorrência  imediatamente
ao  Setor  de  Transporte  da  SEMTAS.
Manter  sigilo  de  informações  que,  por
qualquer  meio,  venha  a  ter  acesso,
referentes  à  Administração  Pública,
servidores,  usuários  dos  serviços,
processos  ou  qualquer  outra  situação
que,  pela  sua  natureza,  não  deva  ser
divulgada.
Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá
a  análise  e  as  ações  cabíveis,  sem
prejuízo das sanções na esfera penal e
civil;  Zelar  pela  preservação  do
patrimônio  da  SEMTAS,  solicitando  a
devida manutenção, quando necessário;

POS
TO

03 5.328,08 15.984,24



colocar-se  à  disposição  para  execução
dos  serviços;  manter  a  higiene  e
organização  do  local  de  trabalho,  bem
como se apresentar para o trabalho em
condições pessoais de higiene e limpeza,
prezando pelo bom relacionamento com
os colegas de trabalho

10

Motorista
-

Categoria
D

12h x 36h
- Noturno

Executar o transporte de passageiros ou
serviços dentro das Normas previstas na
CBO  –  Classificação  Brasileira  de
Ocupações,  sendo  exigida  a  CNH
categoria “D”
Descrição sumária: 
Transportar  servidores,  funcionários
contratados,  estagiários,  usuários  dos
serviços, pessoas a serviço da Secretaria
Municipal  de  Trabalho  e  Assistência
Social,  bem  como entregar  materiais  e
documentos em toda Natal, e fora dela,
quando necessário; auxiliar no processo
de carga e descarga de veículo; Auxiliar
os  passageiros  no  embarque  e
desembarque;  vistoriar  os  veículos,
verificando o estado geral de segurança
do  veículo  a  ele  confiado,  devendo,
diariamente,  inspecionar  os
componentes  que  impliquem  em
segurança,  tais  como:  pneus,  nível  de
combustível, água e óleo do cárter, freios
e  parte  elétrica,  dentre  outros,  para
certificar-se  de  suas  condições  de
funcionamento, além de conduzi-lo para
lavagem,  oficina  e  abastecimento,
quando  necessário.  Proceder,  em  caso
de  acidente,  conforme  o  previsto  na
legislação  de  trânsito;  tomar  todas  as
providências  determinadas  pela
autoridade  de  trânsito  e/ou  policial  e
comunicar  a  ocorrência  imediatamente
ao  Setor  de  Transporte  da  SEMTAS.
Manter  sigilo  de  informações  que,  por
qualquer  meio,  venha  a  ter  acesso,
referentes  à  Administração  Pública,
servidores,  usuários  dos  serviços,
processos  ou  qualquer  outra  situação
que,  pela  sua  natureza,  não  deva  ser
divulgada.
Em caso de descumprimento do sigilo de
informações, a Administração procederá
a  análise  e  as  ações  cabíveis,  sem
prejuízo das sanções na esfera penal e
civil;  Zelar  pela  preservação  do
patrimônio  da  SEMTAS,  solicitando  a
devida manutenção, quando necessário;
colocar-se  à  disposição  para  execução
dos  serviços;  manter  a  higiene  e
organização  do  local  de  trabalho,  bem
como se apresentar para o trabalho em
condições pessoais de higiene e limpeza,
prezando pelo bom relacionamento com
os colegas de trabalho

POS
TO

02 7.137,50 14.275,00

Valor total mensal do lote 02 141.629,50
Valor total para 12 meses Lote 02 1.699.554,00



LOTE 03

ITE
M

PROFISS
.

QTD
HORAS /
TURNO

ATRIBUIÇÕES UNID QT
D

Valor
unit

Valor total
mensal

11 Porteiro
44 Horas -

Diurno

Atender  sempre  todos,  indistintamente,
com  urbanidade  e  respeito,  dando-lhes
as  informações  solicitadas  e  auxili-
ando-os sempre que possível; garantir o
regular funcionamento da portaria e ou-
tros espaços atribuídos; manter a limpe-
za da portaria e outras zonas atribuídas;
orientar e anunciar visitantes
Descrição sumária:
Executar  serviços  de  vigilância  e
recepção  em  portaria  de  prédios
públicos,  baseando-se  em  regras  de
conduta  predeterminadas,  para
assegurar  a  ordem  no  prédio  e  a
segurança de seus ocupantes; atender o
público  interno  e  externo;  direcionar  e
orientar  o  público,  obedecendo  às
normas  internas  do  local  de  trabalho;
fiscalizar/controlar a entrada e a saída de
pessoas  (empregados  e  visitantes)
procurando identificá-las, para a entrada
de pessoas suspeitas, ou encaminhar as
demais ao destino solicitado; controlar a
entrada  e  a  saída  de  veículos,  de
materiais  e  de  equipamentos;  operar
equipamentos  de  comunicação  (rádio,
telefone, etc.),  e de segurança (alarme,
câmeras  de  vídeo,  etc.);  Digitar
relatórios, nos casos em que o setor for
informatizado; elaborar relatório diário de
ocorrência  em  livro  próprio  de  maneira
clara e objetiva;  acionar  as autoridades
policiais  quando  necessário;  zelar  pela
ordem  e  disciplina  do  seu  local  de
trabalho;  garantir  a  segurança
patrimonial; receber e transmitir recados,
registrando  as  informações;  zelar  pela
conservação e limpeza de equipamentos
usados em seu trabalho; executar outras
tarefas correlatas, conforme necessidade
do  serviço  e  orientação  superior,  em
conformidade  com  as  normas  e
procedimentos  técnicos  de  qualidade,
segurança,  meio  ambiente  e  saúde.
Manter  o  local  de  trabalho  sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando
pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

UNID 08 2.743,03 21.944,24

12 Porteiro 12h x 36h
- Diurno

Atender  sempre  todos,  indistintamente,
com  urbanidade  e  respeito,  dando-lhes
as  informações  solicitadas  e  auxili-
ando-os sempre que possível; garantir o
regular funcionamento da portaria e ou-
tros espaços atribuídos; manter a limpe-
za da portaria e outras zonas atribuídas;
orientar e anunciar visitantes
Descrição sumária:

POS
TO

04 3.237,48 12.949,92



Executar serviços de vigilância e recep-
ção em portaria de prédios públicos, ba-
seando-se em regras de conduta prede-
terminadas, para assegurar a ordem no
prédio e a segurança de seus ocupantes;
atender o público interno e externo; dire-
cionar e orientar o público, obedecendo
às normas internas do local de trabalho;
fiscalizar/controlar a entrada e a saída de
pessoas (empregados e visitantes)  pro-
curando identificá-las, para a entrada de
pessoas suspeitas, ou encaminhar as de-
mais ao destino solicitado; controlar a en-
trada e a saída de veículos, de materiais
e  de  equipamentos;  operar  equipamen-
tos  de  comunicação  (rádio,  telefone,
etc.),  e de segurança (alarme,  câmeras
de vídeo, etc.); Digitar relatórios, nos ca-
sos em que o setor for informatizado; ela-
borar relatório diário de ocorrência em li-
vro próprio de maneira clara e objetiva;
acionar  as  autoridades policiais  quando
necessário; zelar pela ordem e disciplina
do seu local de trabalho; garantir a segu-
rança patrimonial; receber e transmitir re-
cados, registrando as informações; zelar
pela conservação e limpeza de equipa-
mentos usados em seu trabalho; execu-
tar  outras  tarefas  correlatas,  conforme
necessidade do serviço e orientação su-
perior, em conformidade com as normas
e procedimentos técnicos de qualidade,
segurança, meio ambiente e saúde. Man-
ter o local de trabalho sempre organizado
e limpo, bem como se apresentar para o
trabalho em condições pessoais de higie-
ne e limpeza, prezando pelo bom relacio-
namento com os colegas de trabalho

13 Porteiro 12h x 36h
- Noturno

Atender  sempre  todos,  indistintamente,
com  urbanidade  e  respeito,  dando-lhes
as  informações  solicitadas  e  auxili-
ando-os sempre que possível; garantir o
regular funcionamento da portaria e ou-
tros espaços atribuídos; manter a limpe-
za da portaria e outras zonas atribuídas;
orientar e anunciar visitantes
Descrição sumária:
Executar serviços de vigilância e recep-
ção em portaria de prédios públicos, ba-
seando-se em regras de conduta prede-
terminadas, para assegurar a ordem no
prédio e a segurança de seus ocupantes;
atender o público interno e externo; dire-
cionar e orientar o público, obedecendo
às normas internas do local de trabalho;
fiscalizar/controlar a entrada e a saída de
pessoas (empregados e visitantes)  pro-
curando identificá-las, para a entrada de
pessoas suspeitas, ou encaminhar as de-
mais ao destino solicitado; controlar a en-
trada e a saída de veículos, de materiais
e  de  equipamentos;  operar  equipamen-
tos  de  comunicação  (rádio,  telefone,

POS
TO

05 3.741,05 18.705,25



etc.),  e  de segurança (alarme,  câmeras
de vídeo, etc.); Digitar relatórios, nos ca-
sos em que o setor for informatizado; ela-
borar relatório diário de ocorrência em li-
vro próprio de maneira clara e objetiva;
acionar  as  autoridades policiais  quando
necessário; zelar pela ordem e disciplina
do seu local de trabalho; garantir a segu-
rança patrimonial; receber e transmitir re-
cados, registrando as informações; zelar
pela  conservação e limpeza de equipa-
mentos usados em seu trabalho; execu-
tar  outras  tarefas  correlatas,  conforme
necessidade do serviço e orientação su-
perior, em conformidade com as normas
e procedimentos técnicos de qualidade,
segurança, meio ambiente e saúde. Man-
ter o local de trabalho sempre organizado
e limpo, bem como se apresentar para o
trabalho em condições pessoais de higie-
ne e limpeza, prezando pelo bom relacio-
namento com os colegas de trabalho

14
Almoxarif

e
44 Horas -

Diurno

Recepcionar, conferir e armazenar
Descrição sumária: 
Recepcionar,  conferir  e  armazenar
produtos  e  materiais  em almoxarifados,
armazéns,  silos  e  depósitos.  Fazer  os
lançamentos  da  movimentação  de
entradas  e  saídas  e  controlar  os
estoques  através  de  lançamentos
manuais  em  fichas,  seguindo  as
diretrizes  de  organização  da  unidade
onde está prestando o serviço. Distribuir
produtos  e  materiais  ao  serem
solicitados.  Organizar  fisicamente  o
estoque, nas prateleiras ou estrados para
facilitar  a  movimentação  dos  itens
armazenados  e a armazenar,  seccionar
porções  e/  ou  fardos  para  melhor
manuseio  e  controle  dos  mesmos,
sempre  estipulando  de  acordo  com  o
responsável  do  serviço,  a  unidade  de
peso  ou  medida  a  ser  utilizada,  em
conformidade  com  as  normas  e
procedimentos  técnicos  de  qualidade,
segurança,  meio  ambiente  e  saúde.
Manter  o  local  de  trabalho  sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando
pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

UNID 02 3.823,12 7.646,24

15 Carregad
or

44 Horas -
Diurno

Carregar,  descarregar,  empilhar,  trans-
portar e alocar em depósito específico
Descrição sumária: 
Preparar  cargas  e  descargas  de
mercadorias;  movimentar  mercadorias
em  ambientes  internos  ou  externos  da
unidade de alocação da mão de obra, em
veículos  diversos,  caminhões  e
caçambas;  entregar  e  coletar
encomendas  internamente  e  nas  áreas
externas,  nos  limites  dá  unidade  de

UNID 04 2.747,78 10.991,12



lotação;  manusear  cargas  especiais;
reparar  embalagens  danificadas  e
controlar  a  qualidade  dos  serviços
prestados;  conectar  tubulações  e/ou
acessórios  às  instalações  de embarque
de  cargas,  como  pranchas,  escadas,
roldanas, caçambas e afins que facilitem
com  segurança  o  desembarque  ou
embarque  do  material;  estabelecer
comunicação,  emitindo,  recebendo  e
verificando  documentos,  notificando  e
solicitando  informações,  autorizações  e
orientações  de  transporte,  embarque  e
desembarque  de  mercadorias,  em
conformidade  com  as  normas  e
procedimentos  técnicos  de  qualidade,
segurança,  meio  ambiente  e  saúde.
Manter  o  local  de  trabalho  sempre
organizado  e  limpo,  bem  como  se
apresentar para o trabalho em condições
pessoais de higiene e limpeza, prezando
pelo bom relacionamento com os colegas
de trabalho

Valor total mensal do  lote 03 72.236,770
Valor total para 12 meses Lote 03 866.841,24

Natal, 23 / 11 / 2017

Luciano Silva do Nascimento
Pregoeiro / SEMAD


