
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

(Obs.: O Documento é meramente exemplificativo, as entidades poderão apresentar outros custos não 
exemplificados neste modelo). 

 
 

DESCRIÇÃO DOS CUSTOS COM A EXECUÇÃO DA(S) OFERTA(S) DE ACORDO COM A NATUREZA 
DA DESPESA 

 

 

NATUREZA DA DESPESA – RECURSOS HUMANOS 

Especificação. 
 
VALORES A SEREM GASTOS COM RECURSOS HUMANOS: 
Recursos humanos: Salários, adicional de tempo de serviço, 1/3 terço constitucional de férias, 13º salário e 
pagamento das verbas rescisórias; Encargos Sociais: IRRF, PIS, INSS, FGTS, Contribuição sindical. Neste campo, 
colocar todos os funcionários da instituição. 

 

(Obs.: os itens dispostos a seguir são meramente exemplificativos, as entidades deverão mencionar detalhadamente 
quais serão os gastos com Recursos Humanos, entre eles os encargos sociais que serão pagos com o recurso 
solicitado). 

 
Qtde. de 

funcionári
os 

Função Salário Encargos 
Sociais 

Salários 
Total gasto 
com Salário 
+ encargos 

mensal 

Total gasto com 
Salário + 

encargos Anual 

13º Salário 1/3 das Férias Encargos Sociais de Férias 
e 1/3 das Férias 

Total 

          

          

          

          

          

          
 

 

 

Valor total a ser 
gasto com 
Recursos 

Humanos pelo 
período 

compreendido 
entre de janeiro a 

dezembro de 
2022. 
R$ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

NATUREZA DA DESPESA – RECURSOS MATERIAIS E MATERIAIS DE CONSUMO 

Especificação. 

 

VALORES A SEREM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: 
Material de expediente: Neste tópico consta uma estimativa de produtos/itens que poderão ser adquiridos levando-
se em consideração o valor estimado com gastos em Material de Expediente descritos no Plano de Trabalho proposto 
(que será executado conforme a oferta), contudo, os itens/produtos descritos são apenas uma estimativa, ou seja, 
desde que a aquisição de outros produtos sejam configurados material de expediente, adquirir-se-á e comprovar-se-á 
a necessidade da alteração dos itens/produtos a seguir descritos. 
 

Qtde. 
Total. 

Unidade de 
Medida 

Item/produto Valor unitário Qtde. Estimada 
mensal a ser 
gasto com o 

item/produto 
para a execução 

da oferta 

Valor estimado mensal a ser 
gasto com a aquisição deste 

item/produto.  

      

      

      

      

      
 

 
Valor total a ser 

gasto com a 
aquisição deste 
item/produto 
pelo período 

compreendido 
entre de janeiro a 

dezembro de 
2022. 
R$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORES A SEREM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 
Gêneros alimentícios: Neste tópico consta uma estimativa de produtos/itens que poderão ser adquiridos levando-se 
em consideração o valor estimado com gastos em Gêneros Alimentícios descritos no Plano de Trabalho proposto (que 
será executado conforme a oferta), contudo, os itens/produtos descritos são apenas uma estimativa, ou seja, desde 
que a aquisição de outros produtos sejam configurados Gêneros Alimentícios, adquirir-se-á e comprovar-se-á a 
necessidade da alteração dos itens/produtos a seguir descritos. 

 
Qtde. 
Total. 

Unidade de 
Medida 

Item/produto Valor unitário Qtde. Estimada 
mensal a ser 
gasto com o 

item/produto 
para a execução 

da oferta 

Valor estimado mensal a ser 
gasto com a aquisição deste 

item/produto.  

      

      

      

      

      
 

 
Valor total a ser 

gasto com a 
aquisição deste 
item/produto 
pelo período 

compreendido 
entre de janeiro a 

dezembro de 
2022. 
R$ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VALORES A SEREM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA: 
Produtos de Higiene e Limpeza: Neste tópico consta uma estimativa de produtos/itens que poderão ser adquiridos 
levando-se em consideração o valor estimado com gastos em Produtos de Higiene e Limpeza descritos no Plano de 
Trabalho proposto (que será executado conforme a oferta), contudo, os itens/produtos descritos são apenas uma 
estimativa, ou seja, desde que a aquisição de outros produtos sejam configurados de Higiene e Limpeza, adquirir-se-á 
e comprovar-se-á a necessidade da alteração dos itens/produtos a seguir descritos. 

 
Qtde. 
Total. 

Unidade de 
Medida 

Item/produto Valor unitário Qtde. Estimada 
mensal a ser 
gasto com o 

item/produto 
para a execução 

da oferta 

Valor estimado mensal a ser 
gasto com a aquisição deste 

item/produto.  

      

      

      

      

      
 

 
Valor total a ser 

gasto com a 
aquisição deste 
item/produto 
pelo período 

compreendido 
entre de janeiro a 

dezembro de 
2022. 
R$ 

 

VALORES A SEREM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO: 
Material Socioeducativo: Neste tópico consta uma estimativa de produtos/itens que poderão ser adquiridos levando-
se em consideração o valor estimado com gastos em Material Socioeducativo descritos no Plano de Trabalho 
proposto (que será executado conforme a oferta), contudo, os itens/produtos descritos são apenas uma estimativa, ou 
seja, desde que a aquisição de outros produtos sejam configurados Material Socioeducativo, adquirir-se-á e 
comprovar-se-á a necessidade da alteração dos itens/produtos a seguir descritos. 

 

 
Qtde. 
Total. 

Unidade de 
Medida 

Item/produto Valor unitário Qtde. Estimada 
mensal a ser 
gasto com o 

item/produto 
para a execução 

da oferta 

Valor estimado mensal a ser 
gasto com a aquisição deste 

item/produto.  

      

      

      

      

      
 

 
Valor total a ser 

gasto com a 
aquisição deste 
item/produto 
pelo período 

compreendido 
entre de janeiro a 

dezembro de 
2022. 
R$ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

NATUREZA DA DESPESA – SERVIÇOS DE TERCEIROS 



Especificação. 

 

VALORES A SEREM GASTOS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS: 
Serviços de Terceiros Neste tópico consta uma estimativa de eventuais/rotineiros serviços de terceiros que poderão 
ser utilizados levando-se em consideração o valor estimado com gastos com a Contratação de Serviços de Terceiros 
descritos no Plano de Trabalho proposto (que será executado conforme a oferta), contudo, os serviços descritos são 
apenas uma estimativa, ou seja, desde que a contratação de outros serviços de terceiros sejam assim configurados, 
contratar-se-á e comprovar-se-á a necessidade. 

 
Qtde. 
Total. 

Unidade de 
Medida 

Item/produto Valor unitário Qtde. Estimada 
mensal a ser 
gasto com o 

item/produto 
para a execução 

da oferta 

Valor estimado mensal a ser 
gasto com a aquisição deste 

item/produto. 

      

      

      

      

      
 

 
Valor total a ser 

gasto com a 
contratação  de 

Serviços pelo 
período 

compreendido 
entre de janeiro a 

dezembro de 
2022. 
R$ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TOTAL GERAL (R$) 

 

 


