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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF 02/2008 

 
 
1. DO OBJETO 
 

Visa o presente à contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de limpeza e 
conservação nas dependências da SUSEP no Distrito Federal, localizadas no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco K, 13º 
andar, Edifício Seguradoras – Brasília/DF. 
 
 
2. DO QUANTITATIVO POR ÁREA  
 
2.1 Os serviços serão contratados com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se o custo por metro quadrado, 
observando-se: a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a freqüência de cada tipo de serviço. 
 
2.2  Com base na Instrução Normativa nº 02/2008, expedida pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
(SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os índices de produtividade por servente em jornada de oito 
horas diárias, não poderão ser inferiores a: 
 

a) Áreas internas: 600m2; 
b) Esquadrias externas, na face interna ou externa: 220m2, observada a periodicidade prevista neste Termo de 

Referência. 
 
 
3. DA DISCRIMINAÇÃO DAS ÁREAS 
 
3.1 – Área Interna: 500 (quinhentos) m2

  

3.2 – Esquadria Externa - face interna/externa: 390 (trezentos noventa) m2 
; 

 
 
4. DO LIMITE PARA CONTRATAÇÃO 
 
4.1 Com fundamento na Instrução Normativa nº 02/2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e na Portaria nº 04/2006 da SLTI, o limite 
máximo mensal por metro quadrado para contratação dos serviços é de:  
 

a) Área interna: R$ 3,30 
b) Esquadria externa (face interna/externa): R$ 0,74 

 
4.2 O contrato terá um limite mensal máximo de R$ 1.938,60 (Hum mil novecentos trinta oito reais e 
sessenta centavos), e valor máximo anual de R$ 23.263,20 (Vinte três mil duzentos sessenta três reais e 
vinte centavos). 
 
 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. ÁREAS INTERNAS OCUPADAS 
 
5.1.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
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5.1.1.1 Remover com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das 
janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; 
 
5.1.1.2 Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 
 
5.1.1.3 Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 
 
5.1.1.4 Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, duas 
vezes ao dia;  
 
5.1.1.5 Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 
 
5.1.1.6 Varrer, passar pano úmido, e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, de granito, cerâmicos, de 
marmorite e emborrachados; 
 
5.1.1.7 Varrer os pisos de cimento; 
 
5.1.1.8 Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao dia; 
 
5.1.1.9 Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; 
 
5.1.1.10 Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 
 
5.1.1.11 Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições; 
 
5.1.1.12 Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando o lixo comum em sacos plásticos de cem litros e o material 
reciclável em sacos plásticos de cem litros de cor diferenciada a do lixo comum, de acordo com a legislação em vigor. O 
lixo comum deve ser removido para os locais indicados pela companhia de coleta, nos horários indicados. Já o material 
reciclável deve ser removido distintamente, de acordo com a determinação da SUSEP; 
 
5.1.1.13 Regar as plantas; 
 
5.1.1.14 Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela SUSEP; 
 
5.1.1.15- Executar demais serviços de freqüência diária, considerados necessários pela SUSEP. 
 
 
5.1.2 SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
 
5.1.2.1 Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 
 
5.1.2.2 Limpar com produtos adequados, divisórias, vidros que integram as divisórias, portas, balcões e mobiliários 
revestidos de fórmica; 
 
5.1.2.3 Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético; 
 
5.1.2.4 Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados; 
 
5.1.2.5 Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas; 
 
5.1.2.6 Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, cinzeiros, brasões, letreiros, etc; 
 
5.1.2.7 Lavar os balcões e os pisos de vinil, de mármore, de granito, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com 
saneante domissanitário desinfetante, encerar e lustrar; 
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5.1.2.8 Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 
 
5.1.2.9 Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 
 
5.1.2.10 Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 
 
5.1.2.11 Podar plantas, se necessário; 
 
5.1.2.12 Executar demais serviços de freqüência semanal, considerados necessários pela SUSEP. 
 
 
5.1.3. MENSALMENTE, UMA VEZ: 
 
5.1.3.1 Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 
 
5.1.3.2 Limpar forros, paredes e rodapés; 
5.1.3.3 Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 
 
5.1.3.4 Limpar persianas com produtos adequados; 
 
5.1.3.5 Remover manchas de parede; 
 
5.1.3.6 Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de malha, enrolar, 
pantográfica, correr , etc.) 
 
5.1.3.7 Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 
 
 
5.1.4. ANUALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO: 
 
5.1.4.1 Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato; 
 
5.1.4.2 Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 
 
5.1.4.3 Remover capachos e tapetes, procedendo à sua lavagem com produtos adequados, devolvendo os mesmos nas 
condições em que foram retirados. 
 
 
 
5.2. EXQUADRIAS EXTERNAS 
 
5.2.1. QUINZENALMENTE, UMA VEZ: 
 
5.2.1.1 Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 
 
5.2.2. SEMESTRALMENTE, UMA VEZ: 
 
5.2.2.1 Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de segurança do trabalho, 
aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos materiais e dos equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de limpeza dos prédios e demais atividades 
correlatas, obriga-se a: 

6.1 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente; 

6.2 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos 
portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo funções profissionais legalmente registradas em 
suas carteiras de trabalho; 

6.3 Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, 
qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pela SUSEP; 

6.4 Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente, e provendo-os dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

6.5 Apresentar, no prazo de até setenta e duas horas após assinatura do contrato, seguro de acidentes, para cobrir 
eventuais ocorrências em que sejam vitimados seus empregados, quando a serviço da SUSEP; 

6.6 Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, 
devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser 
dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica; 

6.7 Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, 
enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc., de forma a não serem confundidos 
com similares de propriedade da SUSEP; 

6.8 Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter 
uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita 
ordem, todas as dependências objeto dos serviços; 

6.9 Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos, 
fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de 
reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da SUSEP e tomar as 
providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

6.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela 
SUSEP; 

6.11 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, 
acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

6.12 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 
SUSEP; 

6.13 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da SUSEP; 

6.14 Registrar e controlar, juntamente com o preposto da SUSEP, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
pessoal, bem como as ocorrências havidas; 
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6.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do 
contrato, conforme exigência legal; 

6.16 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, inclusive sacos 
plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e 
tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  

6.17 Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e qualidade necessárias; 

6.18 Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios, objetivando a 
correta execução dos serviços; 

6.19 Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de 
funcionamento da SUSEP. 

6.20 Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como: 

6.20.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

6.20.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

6.20.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

6.20.4 Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição; 

6.20.5 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação; 

6.21 utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja 
certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros); 

6.22 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como 
sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores; 

6.23 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes 
produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação 
específica; 

6.24 Responsabilizar-se, ressarcindo, todo e qualquer dano à SUSEP, ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão 
de seus empregados; 
 
6.25 Sempre que solicitado, deverá fornecer comprovante de cumprimento de suas obrigações com a legislação em vigor, 
inclusive comprovação de pagamento e valor de vales relativos aos empregados colocados à disposição da SUSEP, sem 
que este ou outro ato caracterize vínculo empregatício com a SUSEP; 
 
6.26 Atender a Instrução Normativa nº 02/2008 e a Portaria nº 4.061/97, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e suas atualizações; 
 
6.27 Cobrir ausências, por qualquer motivo, de seus empregados disponibilizando imediatamente outros, devidamente 
habilitados para executar a mesma função, sob pena de desconto no pagamento mensal correspondente ao homem / dia; 
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6.28 Responsabilizar-se, ressarcindo, todo e qualquer dano à SUSEP, ou a terceiros, em decorrência de ação ou omissão 
de seus empregados; 
 
6.29 Possuir escritório no Distrito Federal. 
 
 
7. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
7.1 A empresa prestadora de serviços deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, e utensílios necessários, 
adequados e suficientes à execução do serviço, inclusive saboneteiras, porta papel toalha e porta protetor de assentos 
descartáveis para todos os banheiros, e porta papel higiênico, quando necessário. 
 
7.2 Os equipamentos e utensílios para execução dos serviços deverão ser substituídos no prazo máximo de vinte e 
quatro horas quando sofrerem desgaste ou danos pelo uso. 
 
7.3 Os materiais, equipamentos e utensílios serão sempre submetidos à apreciação da SUSEP, que poderá, a qualquer 
tempo e sem que caiba direito de recurso ou indenização, solicitar a substituição dos mesmos, caso não apresentem o 
rendimento ou qualidade desejados. 
 
7.4 O papel higiênico deverá ter 100% de fibras naturais, cor branca, boa qualidade, ser macio, picotado e com folha 
dupla; 
 
7.5 O papel toalha ou toalha de papel deverá ser interfolhada, com 100% de fibras naturais, super absorvente, de boa 
qualidade, e de cor branca; 
 
7.6 O sabonete líquido deverá ser perolado, de boa qualidade, e com agentes umectantes e emolientes; 
 
7.7 Os protetores de assento sanitário deverão ser descartáveis, eficazes na sua função, e de boa qualidade.   
 
7.8 Os Inibidores de bactérias deverão ser com neutralizador de odor e desorizador, e deverão ser fixados de forma a não 
causar entupimentos ou qualquer outro dano às louças sanitárias;  

 
7.9 A empresa contratada deverá deixar na SUSEP amostra selecionada de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido 
e protetor de assento para avaliação. 
 
7.10 É vedada a utilização de papel reciclado nos sanitários da SUSEP.  
 
7.11 Saneantes Domissanitários - de acordo com a Instrução Normativa nº 02/2008, expedida pela Secretaria de 
Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, são substâncias ou 
materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso 
comum e no tratamento da água compreendendo: 
 
7.11.1 Desinfetantes: Destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microorganismos, quando aplicados em 
objetos inanimados ou ambientes. 

 
7.11.2 Detergentes: Destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicação de uso 
doméstico. 

 
7.11.3 Material de higiene: Papel toalha, papel higiênico, protetor de assento sanitário e sabonete líquido. 

 
7.12 São equiparados aos produtos domissanitários, os detergentes, desinfetantes e respectivos congêneres, 
destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos as mesmas exigências e condições no que 
concerne ao registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização. 
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8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 
8.666/93; 
 
8.2 Disponibilizar instalações sanitárias; 
 
8.3 Disponibilizar local apropriado para a troca de roupa dos empregados da Contratada; 
 
8.4 Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, matérias, equipamentos, ferramentas e utensílios. 
 
 
9. DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 
Os serviços serão executados em dias úteis, dentro do período de 8:00 às 17:00 horas, de acordo com as necessidades da 
SUSEP, mantendo carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
 
A SUSEP exercerá a fiscalização e o acompanhamento dos serviços através do Escritório de Representação do Gabinete no 
Distrito Federal - ERGDF, observando o fiel cumprimento das exigências constantes no Contrato e neste Termo de 
Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execução, fiscalização e supervisão 
dos serviços por pessoas habilitadas. 
 
11. DA PROPOSTA 
 
A proposta deverá conter, dentre outras, as seguintes informações: 
 

a) Planilhas de custo e formação de preços referentes ao ANEXO I (ANEXO I-A/ANEXO I-E) devidamente 
preenchidas; 

b) Declaração de concordância com as condições estipuladas neste Termo de Referência; 
c) Dados da empresa (razão social, CNPJ, endereço, telefone, etc); 
d) Conta bancária (nome e nºdo banco, da agencia e da conta corrente); 
e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 dias. 

 
12. DA VISTORIA 
 
 A vistoria das instalações deverá ser marcada através dos telefones (61) 3224-3008 ou (61) 3223-2129, e ser realizada 
de segunda a sexta-feira, no período de 9:30 às 12 horas ou de 14:30 às 17 horas. 
 
 

 
ERGDF, 06 de outubro de 2008 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL – ERGDF 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 02/2008 
 

ANEXO I 

 
 

 
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

 
 
 Nº Processo  
 Licitação nº  

 
Dia ____/____/________ às ____:____ horas 

 
 
Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 
 
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)  
B Município/UF  
C Ano do acordo, convenção ou sentença normativa em 

dissídio coletivo 
 

D Tipo de serviço Limpeza e conservação  
E Nº de meses de execução contratual 12 meses 
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Ministério da Fazenda 
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 

ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GABINETE NO DISTRITO FEDERAL – ERGDF 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA ERGDF Nº 02/2008 
 
 

ANEXO I – A – Mão-de-obra 

 
 

MÓDULO DE MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 
 
 

Unidade de medida – tipos e quantidades 
 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Quantidade 
- Serviços de limpeza e conservação nas dependências do Escritório de 

Representação do Gabinete no Distrito Federal – ERGDF - áreas internas 
(500) + esquadrias externas – face interna/externa (390) 

890 

 
 
 
 
Dados complementares para composição dos custos referentes à mão-de-obra 
 
2 Salário mínimo oficial vigente  
3 Categoria profissional (vinculada à execução 

contratual) 
 

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)  
 
 
 
 

Nota: deverão ser informados os valores unitários por empregado. 
 
 

I Remuneração % Valor (R$) 
A Salário   
B Remuneração adicional (especificar)   
 Total de Remuneração   
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II Insumos de Mão-de-obra Valor (R$) 
A Transporte   
B Auxílio alimentação (vales, cesta básica, etc.)   
C Uniformes/equipamentos   
D Assistência médica   
E Seguro de vida   
F Treinamento/capacitação/reciclagem   
G Auxílio funeral   
H Outros (especificar)   
 Total de Insumos de Mão-de-obra   
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ANEXO I - B 

 
 

 
QUADRO COM DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: incidentes sobre o valor 
total de Remuneração. 
 
 

Grupo "A": 
 
01 - INSS        (____%)R$ 
02 - SESI ou SESC           (____%)R$ 
03 - SENAI ou SENAC                 (____%)R$ 
04 - INCRA            (____%)R$ 
05 - salário educação           (____%)R$ 
06 - FGTS       (____%)R$ 
07 - seguro acidente de trabalho                       (____%)R$ 
08 - SEBRAE            (____%)R$ 
 
Grupo "B":        
 
09 - férias            (____%)R$ 
10 - auxílio doença           (____%)R$ 
11 - licença maternidade         (____%)R$ 
12 – licença paternidade         (____%)R$ 
13 - faltas legais           (____%)R$ 
14 - acidente de trabalho          (____%)R$ 
15 - aviso prévio           (____%)R$ 
16 - 13º salário           (____%)R$ 
 
Grupo "C": 
 
17 - aviso prévio indenizado          (____%)R$ 
18 - indenização adicional          (____%)R$ 
19 - indenização (rescisões sem justa causa)    (____%)R$ 
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Grupo "D": 
 
20 - incidência dos encargos do grupo "A" 
       sobre os itens do grupo "B"                     (____%)R$ 
 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 
 
R$____________,___ (______________________________) (       %) 
 
VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica* + Encargos Sociais): 
 
R$____________,___ (______________________________________). 
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ANEXO I – C – Demais Custos 
 
 

 
 

MÓDULO: Demais componentes 
 
 
 Demais Componentes % Valor (R$) 
A Despesas Operacionais/administrativas   
B Lucro   
 Total de Demais Componentes   
 
 
 
 

MÓDULO: Tributos 
 
 
 Tributos % Valor (R$) 
A Tributos Federais (exceto IRPJ e CSLL)   
 (especificar)   
B Tributos Estaduais/Municipais   
 (especificar)   
C Outros tributos   
 (especificar)   
 Total de Tributos   
 
 
Notas: 
 
1. O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
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2. Para definição dos percentuais de tributos federais, deverá ser aplicado o Anexo V da Lei 
Complementar 123 de 14/12/2006, o que implica que variará conforme a faixa de faturamento. 
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ANEXO I – D – Quadros-resumo 

 
 

 
 
 

Quadro-resumo da Remuneração da Mão-de-obra 
 

I Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

(valor por empregado) 

Valor Unitário (R$) 

A Remuneração   
B Encargos sociais %  
C Insumos de mão-de-obra   
D Subtotal   
E Reserva técnica %  
 Total de Mão-de-obra   
 
Notas: 
 
1. D = A + B + C 
 
2. O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o subtotal (D) da mão-
de-obra principal. 
 
 
 

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 
 
 

 Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 
 Unid / Elementos Valor 
A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)  
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B Insumos diversos (mat./maq./equip.)  
C Demais componentes  
D Tributos.  
E Valor mensal do serviço  
F Valor por unidade de medida  
G Valor global da proposta 

(valor mensal do serviço X nº de meses do contrato) 
 

 
 
*OBS.: valor por unidade de medida = valor mensal do serviço / 890 
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ANEXO I – E – Complemento dos Serviços de Limpeza e Conservação 

 
 

I – PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² 
 
ÁREA INTERNA 
 

 
MÃO DE OBRA 

(1) 
PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 
PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 
SUBTOTAL 
(R$/M²) 

SERVENTE __1__ 
600* 

  

   
TOTAL 

 

 
 
ESQUADRIA EXTERNA - FACE INTERNA/EXTERNA 
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MÃO DE OBRA 
 

(1) 
PRODUTI- 
VIDADE 
(1/M²) 

(2) 
FREQÜÊNCIA 

NO MÊS 
(HORAS) 

(3) 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

NO MÊS 
(HORAS) 

(4) 
=(1x2x3) 

 
Ki 

(5) 
PREÇO 

HOMEM-MÊS  
(R$) 

(4x5) 
SUB-TOTAL 

(R$/M²) 

SERVENTE _1__ 
220* 

16 __1__ 
191,40 

0,000380   

  
    TOTAL 

 

 

* Valores de produtividade que devem ser adotados para a limpeza de Área Interna e de Esquadrias 
Externas, na face interna ou externa, com base no Anexo III-F da Instrução Normativa nº. 02/2008, da 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.  

 
II – VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

 
 
TIPO DE ÁREA 

PREÇO MENSAL 
UNITÁRIO 
(R$/ M²) 

ÁREA 
(M²) 

 
SUBTOTAL 

(R$) 
 
Área Interna 

  
500 

 

 
Esquadria Externa - 
face interna/externa 

  
390 

 

 
TOTAL 

 

 
 


