
Até 6 meses de 
projeto

De 6 a 12 meses de 
projeto 

(ou para cálculo de 
termo aditivo)

Acima de 12 meses 
de projeto

I II III

A.1 Pagamento de Bolsas I: Pagamento de bolsa (até 10 bolsistas) 2,50% 2,75% 3,00%

A.2 Pagamento de Bolsas II: Pagamento de bolsa (de 11 a 50 bolsistas) 3,50% 3,75% 4,00%

A.3 Pagamento de Bolsas III: Pagamento de bolsa (acima de 50 bolsistas) 4,50% 4,75% 5,00%

B.1
Seleção e/ou pagamento de pessoal CLT/RPA I: seleção de pessoal e/ou pagamento de pessoal com o controle e 
responsabilização de todas as obrigações trabalhistas de  celetistas temporários ou de profissionais autônomos para 
execução de projetos (até 5 celetistas)

2,50% 2,75% 3,00%

B.2
Seleção e/ou pagamento de pessoal CLT/RPA II: seleção de pessoal e/ou pagamento de pessoal com o controle e 
responsabilização de todas as obrigações trabalhistas de  celetistas temporários ou de profissionais autônomos para 
execução de projetos (de 6 a 15 celetistas/RPA)

3,50% 3,75% 4,00%

B.3
Seleção e/ou pagamento de pessoal CLT/RPA III: seleção de pessoal e/ou pagamento de pessoal com o controle e 
responsabilização de todas as obrigações trabalhistas de  celetistas temporários ou de profissionais autônomos para 
execução de projetos (de 16 a 30 celetistas/RPA)

4,50% 4,75% 5,00%

B.4
Seleção e/ou pagamento de pessoal CLT/RPA IV: seleção de pessoal e/ou pagamento de pessoal com o controle e 
responsabilização de todas as obrigações trabalhistas de  celetistas temporários ou de profissionais autônomos para 
execução de projetos (acima de 30 celetistas/RPA)

5,50% 5,75% 6,00%

C.1
Viagens, estadias e eventos I: passagens e/ou serviço de transporte de passageiros (translado ou viagem), diárias, seguro 
viagem, reserva de hotéis e/ou inscrição em congresso/eventos (até 10 pessoas)

1,00% 1,25% 1,50%

C.2
Viagens, estadias e eventos II: passagens e/ou serviço de transporte de passageiros (translado ou viagem), diárias, 
seguro viagem, reserva de hotéis e/ou inscrição em congresso/eventos (de 11 a 50 pessoas)

1,25% 1,50% 1,75%

C.3
Viagens, estadias e eventos III: passagens e/ou serviço de transporte de passageiros (translado ou viagem), diárias, 
seguro viagem, reserva de hotéis e/ou inscrição em congresso/eventos (de 51 a 100 pessoas)

1,50% 1,75% 2,00%

C.4
Viagens, estadias e eventos IV: passagens e/ou serviço de transporte de passageiros (translado ou viagem), diárias, 
seguro viagem, reserva de hotéis e/ou inscrição em congresso/eventos (Acima de 100 pessoas)

1,75% 2,00% 2,25%

D.1
Contratação de serviços/alimentação I: serviços gráficos, manutenção de equipamentos em território nacional, transporte 
de materiais e equipamentos em território nacional, licença de software, publicação de artigo científico/livro, contratação para 
tradução/revisão de tradução de texto científico, generos alimentícios

1,00% 1,25% 1,50%

D.2
Contratação de serviços II: manutenção de equipamentos em território internacional, transporte de materiais e 
equipamentos em território internacional.

1,25% 1,50% 1,75%

D.3
Contratação de serviços III: contratação de serviços de consultoria para o qual deverá ser realizado um monitoramento 
específico, acompanhado, certificando com ateste de sua execução.

1,50% 1,75% 2,00%

E.1 Aquisição I: compra de material de consumo em território nacional. 1,50% 1,75% 2,00%

E.2 Aquisição II: compra de material de permanente em território nacional. 2,00% 2,25% 2,50%

E.3 Aquisição III: Importação de material de consumo. 2,25% 2,50% 2,75%

E.4 Aquisição IV: importação de material de permanente. 3,00% 3,25% 3,50%

Itens de referência para estimavida de valor
(Em todos os itens estão incluídos a digitalização de documentos, guarda de documentos e prestação de contas)

Grupo Item

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo A

Grupo B



F.1
Monitoramento de execução I: Visita periódica (trismetral ou semestral ou anual) ao(s) local(is) de execução do projeto a 
ser realizada por equipe adminsitrativa outorgada, ou uma comissão por esta indicada, visando verificar o andamento da 
execução física (cumprimento de metas, etapas e indicador físico de execução) com a realização de registro fotográfico.

1,25% 1,50% 1,75%

F.2 Monitoramento de execução II: Itens anteriores selecionados que exijam ações de compliance, ou similar. 1,25% 1,50% 1,75%

G.1
Cursos de curta duração/Lato Sensu I: controle de recebimento das mensalidades, monitoramento de inadimplência, 
processos de cobrança extrajudiciais e judiciais, mais itens dos gurpos A, B, C e itens D.1, E.1 e/ou E.2 para cursos (com até 
5 alunos matriculados por turma)

5,00% 5,25% 5,50%

G.2
Cursos de curta duração/Lato Sensu I: controle de recebimento das mensalidades, monitoramento de inadimplência, 
processos de cobrança extrajudiciais e judiciais, mais itens dos gurpos A, B C e itens D.1, E.1 e/ou E.2 para cursos (de 6 a 
10 alunos matriculados por turma)

5,50% 5,75% 6,00%

G.3
Cursos de curta duração/Lato Sensu I: controle de recebimento das mensalidades, monitoramento de inadimplência, 
processos de cobrança extrajudiciais e judiciais, mais itens dos gurpos A, B C e itens D.1, E.1 e/ou E.2 para cursos (de 11 a 
20 alunos matriculados por turma)

6,00% 6,25% 6,50%

G.4
Cursos de curta duração/Lato Sensu I: controle de recebimento das mensalidades, monitoramento de inadimplência, 
processos de cobrança extrajudiciais e judiciais, mais itens dos gurpos A, B C e itens D.1, E.1 e/ou E.2 para cursos (de 21 a 
29 alunos matriculados por turma)

6,50% 6,75% 7,00%

G.5
Cursos de curta duração/Lato Sensu I: controle de recebimento das mensalidades, monitoramento de inadimplência, 
processos de cobrança extrajudiciais e judiciais, mais itens dos gurpos A, B C e itens D.1, E.1 e/ou E.2 para cursos (acima 
de 30 alunos matriculados por turma)

7,00% 7,25% 7,50%

Grupo F

Grupo G


