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Anexo A 
TERMO DE REFERÊNCIA 

GEMAP nº 36 
 
 
1. DO OBJETO 
 

Visa o presente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de 
vigilância nas dependências da contratante, localizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Buenos 
Aires, 256 - Centro. 
 
 
2. DO QUANTITATIVO E CARACTERÍSTICAS DOS POSTOS 
 

 
2.1) 1 (Um) posto de 12 (doze)  horas diurnas de 2ª a 6ª feira; 

 
2.2) 1 (Um) Posto de 12 (doze)  horas diurnas de 2ª feira a Domingo; 

 
2.3) 1 (Um) Posto de 12 (doze) horas noturnas de 2ª feira a Domingo; 
 
OBS: Todos os postos são desarmados e devem ser preenchidos por vigilantes. 

 
  
3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela contratante, envolve a alocação, 
pela contratada, de mão-de-obra capacitada para: 
 

3.1) Comunicar imediatamente à contratante, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer 
anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de 
regularização necessárias; 
 

3.2) Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da 
Região, do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Emergência Hospitalar, dos responsáveis pela 
administração da instalação e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades; 
 

3.3) Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando as 
medidas de segurança conforme orientação recebida da contratante, bem como, as movimentações que 
entender  oportunas; 
 

3.4) Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 
identificadas, conforme instruções internas da contratante; 
 

3.5) Repassar para o vigilante que está assumindo o Posto, quando da rendição, todas as 
orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas instalações e suas 
imediações; 
 

3.6) Comunicar à contratante, todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a 
representar risco para o patrimônio da contratante; 
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3.7) Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 
instalações da contratante, facilitando o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na indicação de 
testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 
 

3.8) Controlar rigorosamente a entrada e saída de pessoas fora de cada expediente de 
trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o nome, registro ou matrícula, 
cargo, órgão de lotação e tarefa a executar, conforme instruções internas da contratante; 
 

3.9) Proibir o ingresso de vendedores ambulantes e assemelhados nas instalações, sem que 
estes estejam, devida e previamente, autorizados pela contratante, conforme instruções internas da 
contratante; 
 

3.10) Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao Gestor do 
Contrato, no caso de desobediência; 
 

3.11) Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações, que 
implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações; 
 

3.12) Proibir a utilização de local para a guarda de objetos estranhos ao local, de bens de 
servidores, de empregados ou de terceiros, que não seja o guarda-volumes; 

3.13) Controlar a utilização do guarda-volumes; 
 

3.14) Executar as rondas diárias conforme orientação recebida da contratante, verificando todas 
as dependências da contratante, adotando os cuidados e providências necessários para o perfeito 
desempenho das funções e manutenção da tranqüilidade; 

 
3.15) Atender e orientar os visitantes; 

 
3.16) Atender ligações telefônicas na ausência da telefonista, no período noturno e nos dias em 

que não houver expediente na contratante; 
 

3.17) Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, 
limpos e com aparência pessoal adequada; 
 

3.18) Abrir e fechar a porta de entrada da Autarquia de acordo com as orientações da 
contratante; 
 

3.19) Fechar as portas de vidro que lacram os andares das dependências da contratante 
conforme orientações da contratante; 
 

3.20) Emitir relatórios com sugestões sobre procedimentos de segurança sempre que for 
necessário ou quando solicitado pelo Gestor do Contrato; 
 

3.21) Monitoramento das instalações de acordo com os recursos e necessidades da contratante; 
 

3.22) A programação dos serviços será feita pela contratada e revisada, sempre que necessário, 
pela contratante, e deverá ser cumprida, pelos ocupantes dos Postos , com atendimento sempre  cortês 
e de forma a garantir as condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral. 
 
 
 4. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 



 

 
MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 
Processo SUSEP N.° 15414.004039/2008-77 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2008 
 

 
 

 3

4.1) Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de Certificado 
de Curso de Formação de Vigilantes, expedido por Instituições devidamente habilitadas e reconhecidas; 
 

4.2) Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a 
mão-de-obra nos respectivos Postos e nos horários fixados na escala de serviço elaborada pela 
contratante, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir 
o Posto conforme o estabelecido; 
 

4.3) Fornecer uniforme e seus complementos à mão-de-obra envolvida, conforme a seguir 
descrito e de acordo com o disposto no respectivo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, 
sendo duas mudas por ano. 
 

Calça ou saia 
Camisas de mangas compridas e curtas 
Cinto de Nylon 
Sapatos 
Meias 
Quepe com emblema 
Jaqueta de frio ou japona 
Capa de chuva 
Crachá 
Distintivo tipo Broche 
Livro de Ocorrência 
Cassetete 
Porta Cassetete 
Apito 
Cordão de apito 
Lanterna de pilhas ou de bateria 
Pilhas ou baterias para as lanternas; 
 

4.4) A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um dos itens de uniforme e 
equipamentos à sua mão-de-obra;  
 

4.5) Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas da execução destes serviços, 
inclusive treinamento e/ou reciclagem da mão-de-obra envolvida nestes serviços sempre que se fizer 
necessário; 
 

4.6) Pagar os encargos sociais decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária relativa a 
mão-de-obra colocada à disposição da contratante; 
  
           4.7)  Prover toda a  mão-de-obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos regimes 
contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

 
           4.8)  Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida para 
atuar nas instalações da contratante; 
 
 4.9) Efetuar a reposição da mão-de-obra nos Postos, em caráter imediato, em eventual 
ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 
 

4.10) Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 
acréscimos solicitados pela contratante, bem como impedir que a mão-de-obra que cometa falta 
disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às instalações da mesma; 
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4.11) Atender de imediato às solicitações quanto a substituição de mão-de-obra, qualificada ou 
entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 
 

4.12) Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da contratante, 
inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho;  
 

4.13) Relatar à contratante na figura do Gestor do Contrato toda e qualquer irregularidade 
observada nos Postos das instalações onde houver prestação dos serviços; 
 

4.14) Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os Postos, no 
mínimo uma vez por semana, em dias e períodos (diurno: 7h/15h e noturno: 15h/23h) alternados; 
 

4.15) Manter os vigilantes nos Postos, não devendo se afastar de seus afazeres, principalmente 
para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não autorizados; 
 

4.16) Registrar e controlar, diariamente, a freqüência e a pontualidade de seu pessoal, bem 
como as ocorrências do Posto em que estiver prestando seus serviços; 
 

4.17) Fornecer alimentação e transporte a seus funcionários, colocados à disposição da 
contratante, por meio de vales, e conforme Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho; 
 

4.18) Responsabilizar-se, ressarcindo todo e qualquer dano a contratante ou a terceiros, 
inclusive bens móveis desaparecidos em decorrência de ação  ou omissão de sua mão-de-obra, sendo 
que todos os bens de terceiros deverão ter sua entrada registrada no Posto; 
 

4.19) Operar como uma organização completa, independentemente de vínculo empregatício com 
a contratante, embora, sempre que solicitado, deverá fornecer comprovante de cumprimento de suas 
obrigações com a legislação em vigor e com este Termo de Referência, inclusive comprovação de 
pagamento e obediência ao piso salarial, valor de vales, relativos a mão-de-obra colocada à disposição 
da contratante;  
 

4.20) Apresentar obrigatoriamente Seguro de Vida/Acidente em Grupo no prazo de até setenta e 
duas horas após assinatura do contrato, acompanhado da ficha e/ou certificado de inclusão de seus 
vigilantes quando em horário que abrange o exercício de sua atividade laboral junto a contratante, e 
deverá apresentar, no prazo de vinte e quatro horas, cópia autenticada da apólice de seguro, bem como 
o comprovante de pagamento mensal do prêmio, sempre que solicitado pela contratante; 
 

4.21) Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias, através de seus 
supervisores, no atendimento à sua mão-de-obra no local de trabalho, nos casos de acidentes  ou por 
mal súbito no; 
 

4.22) Aceitar os acréscimos e supressões que se fizerem necessários em até vinte e cinco por 
cento do valor a ser contratado, sendo facultada supressão além deste limite mediante acordo entre as 
partes; 
 

4.23) Não transferir a terceiro, por qualquer forma nem mesmo parcialmente os serviços objeto 
deste Termo de Referência, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévio 
consentimento por escrito da contratante, sob pena de aplicação das penalidades previstas no presente 
Termo de Referência, no Contrato e conseqüente registro no SICAF; 

 
4.24) Aceitar a fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela Gerência de Material, 

Patrimônio e Serviços (GEMAP), que terá livre acesso aos locais de trabalho de mão-de-obra da 
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contratada, e que não permitirá que a mão-de-obra  execute tarefas em desacordo com as pré-
estabelecidas; 
 

4.25) Atender à Instrução Normativa MP/SLTI nº 02/2008 e suas atualizações na íntegra; 
 

4.26) Apresentar Certificado de Segurança expedido pelo Departamento da Polícia Federal 
Regional, sempre que solicitado; 
 

4.27) Apresentar comprovante de realização de Curso de Formação de Vigilantes, com 
aproveitamento, por entidade credenciada junto à Polícia Federal, dos profissionais da contratada que 
forem prestar serviços para a contratante; 
 

4.28) Apresentar Alvará para Funcionamento de Serviço Orgânico de Segurança, expedido pelo 
Departamento da Polícia Federal Regional, sempre que solicitado; 
 

4.29) Comprovação pela contratada de ter sob contrato de trabalho, no mínimo, trinta 
vigilantes; 
 

4.30) Os vigilantes da contratada deverão ter comprovação de, no mínimo um ano de 
experiência na função; 
 

4.31) Comunicar a contratante imediatamente quaisquer alterações em seu estatuto social, 
razão social, CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax, e-mail ou outros dados importantes para 
conhecimento da contratada, a fim de serem tomadas as providências cabíveis; 
 

4.32) Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações 
assumidas e com as condições de qualificação e habilitação a serem exigidas no Edital. 

 
4.33) Comprovação de aptidão da licitante para desempenho de atividade pertinente e 

compatível com o objeto da licitação, através de certidão(ões) ou atestado(s) fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CRA. 

 
4.34) Autorização para Funcionamento e Certificado de Segurança, expedido pelo Ministério da 

Justiça, Departamento de Polícia Federal, SR/DPF/RJ, em conformidade com a legislação 
vigente, Lei nº 7.102 de 20/06/1983, Decreto nº 89.056 de 24/11/1983, Lei nº 9.017 de 
30/03/1995, Decreto nº 1.592 de 10/08/1995 e pelas Portarias e demais atos em vigor, 
emitidos pelo Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, e pela Secretaria 
de Segurança Pública, de acordo com a Lei nº 2.662/1997 regulamentada pelo Decreto nº 
23.394 de 07/08/1997, acompanhadas das respectivas Revisões. 

 
4.35) Comprovação de possuir Centro de Formação e Treinamento de Vigilante ou que está 

devidamente conveniada com a empresa especializada em Cursos de Formação e 
Treinamento de Vigilante, legalmente autorizada a funcionar pelo Ministério da Justiça e 
pelas Secretarias de Segurança Pública, mediante apresentação das respectivas 
autorizações para funcionamento e Certificado de Segurança MJ/DPF/SR. 

 
 
5. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
 

5.1) Proporcionar as facilidades necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, 
permitindo livre acesso aos locais dos mesmos, dentro dos horários estipulados; 
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5.2) Não utilizar os funcionários da contratada em outros serviços não abrangidos neste Termo 
de Referência; 
 

5.3) Fornecer local para o perfeito desenvolvimento dos serviços; 
 

5.4) Fornecer local adequado para troca de roupa e banho da mão-de-obra disponibilizada pela 
contratada;  
 

5.5) Assegurar-se de que o número de empregados alocados ao serviço pela contratada é 
suficiente para o bom desempenho dos serviços. 
 
 
6. DO PAGAMENTO 
 

6.1) Em contraprestação aos serviços prestados, o pagamento será efetuado em parcelas 
mensais e em moeda corrente nacional por meio de ordem bancária e crédito em conta corrente, em 
até 3 dias úteis, se a fatura, devidamente discriminada e acompanhada de todos os documentos 
necessários ao pagamento, for entregue no Protocolo da CONTRATANTE até o 5º dia útil do mês 
subseqüente ao vencido. Caso não seja respeitado este prazo pela CONTRATADA, o pagamento será 
realizado de acordo com o cronograma a ser fornecido pelo Departamento de Administração e 
Finanças – DEAFI da CONTRATANTE. 

6.2) Os pagamentos estão condicionados: 

a) à comprovação de recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, relativas aos empregados da contratada postos à 
disposição da contratante. 

b) ao atesto do Gestor do Contrato no verso da Nota Fiscal. 

 

6.3) Será feita consulta “on line”, de certidão da situação do fornecedor no SICAF - Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que comprove a regularidade da situação da contratada. 

6.4) Não será pago o valor relativo aos dias não trabalhados pelos empregados, bem como os 
encargos que venham a incidir sobre este valor, no caso de não cobertura; 

6.5) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto houver pendências na 
prestação dos serviços ou não cumpridas totalmente as obrigações constantes deste Termo de 
Referência; 

6.6) Ocorrendo devolução da nota fiscal/fatura a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da 
nova data de entrega no protocolo da contratante; 

6.7) Será feita retenção, , do Imposto sobre a Renda, Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, Contribuição para a Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP, calculada 
sobre o valor a ser pago, exceto para quem optar pelo SIMPLES, que deverá comprovar tal situação, 
mediante fornecimento de cópia do Termo de Opção. O percentual a ser aplicado é o constante da tabela 
de retenção da Instrução Normativa 480, de 15 de dezembro de 2004 e suas alterações, da Secretaria 
da Receita Federal ou a que venha a substituí-la. A retenção dos tributos e contribuições baseia-se na 
Lei 9430/96 e alterações. 
 
 
7. DA VISTORIA 
 

A empresa deverá marcar vistoria obrigatória no prédio da contratante por meio da GEMAP.  
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8. DA REPACTUAÇÃO 
 

O preço mensal dos serviços contratados não estará sujeito a repactuação durante o período de 
um ano. 

 
8.1) Advindo o prazo legal, poderá haver repactuação do Contrato, cabendo, neste caso, a 

contratada apresentar a demonstração analítica da variação dos componentes do Contrato de acordo 
com a proposta de preços apresentada inicialmente, devidamente justificada, efetuar os cálculos e 
submetê-los à aprovação da contratante; 
 

8.2) Autorizado o reajuste pela contratante, o pagamento será efetuado mediante a 
apresentação de faturas distintas, uma correspondente ao preço inicial e outra suplementar, relativa ao 
valor repactuado. 
 
 
9. DA GESTÃO 
 

A contratante exercerá através da GEMAP, na pessoa do Gestor do Contrato, em conformidade 
com a Lei 8666/93, e em especial o art. 67, o fiel cumprimento das exigências constantes deste Termo 
de Referência, o que não exclui e nem diminui a responsabilidade da contratada com a execução, 
fiscalização e supervisão dos serviços por pessoa habilitada. 
 
 
10. DA VIGÊNCIA 
 
 A vigência desta prestação de serviços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
períodos subseqüentes de até 12 (doze) meses, observado o disposto no art. 57, inciso II da Lei 
8666/93, não ultrapassando o limite de sessenta meses de contrato. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1) Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida a prestação de 

garantia na forma do disposto no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93, correspondendo a cinco por cento do 
valor total global do Contrato; 
 

11.2) A garantia prestada poderá responder por multas eventualmente aplicadas à contratada 
ou se reverter em favor da contratante, na hipótese de rescisão contratual, por culpa exclusiva da 
contratada; 

 
11.3) Havendo utilização total ou parcial da garantia, em pagamentos de qualquer obrigação, a 

contratada obriga-se a proceder à respectiva reposição no prazo de trinta 
 dias, contados da data em que for notificada pela contratante; 

 
11.4) A importância referente à garantia prestada, será complementada quando ocorrerem 

modificações no valor do Contrato, mantendo-se o mesmo percentual; 
 

11.5) Consoante o disposto no § 4º do art. 56 da Lei 8.666/93, a garantia somente será 
restituída, após o término contratual, caso não haja pendências; 
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11.6) É vedada a garantia ou utilização do Contrato para qualquer operação financeira;  
 
11.7) Todas as comunicações referentes à execução dos serviços contratados serão 

consideradas regularmente feitas, se entregues ou remetidas pela contratada, através de protocolo, 
carta, telegrama ou fax, inclusive qualquer alteração de estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax ou outros dados pertinentes;   

 
11.8) É parte integrante deste Termo de Referência os quatro Anexos que o acompanham. 
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ANEXO I  

 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

POSTO DE VIGILÂNCIA (uma planilha para cada tipo de posto) 

  

  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 Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo 

  

D Tipo de serviço    

E Unidade de medida    

F Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de 
medida)  

  

G Nº de meses de execução contratual   
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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 

-     

-     

  

Dados complementares para composição dos custos referente 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 Adicional Noturno     

C  Adicional Periculosidade      

D  Adicional Insalubridade     

E  Outros (especificar)     

  Total de Remuneração     

  

III Insumos de Mão-de-obra(*) Valor (R$) 

A Transporte   

B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Uniformes/equipamentos   
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D Assistência médica   

E Seguro de vida   

F Treinamento/Capacitação/ Reciclagem   

G Auxílio funeral   

H Outros (especificar)   

  Total de Insumos de Mão-de-obra   

Nota (*): o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago 
pelo empregado). 
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Anexo I-B 

Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 

  

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 do 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$ 
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18 - indenização adicional (____%)R$ 

19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 

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 

A Despesas 
Operacionais/administrativas 

    

B Lucro     

  Total de Demais Componentes     

  

  

Módulo: Tributos 

  Tributos % Valor 

A Tributos Federais (exceto IRPJ e 
CSLL) 

    

  (especificar)     

B Tributos Estaduais/Municipais     

  (especificar)     

C Outros tributos     

  (especificar)     

  Total de Tributos     

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 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 unit. (R$) 

A Remuneração     

B Encargos sociais %   

C Insumos de mão-de-obra     

D Subtotal     

E Reserva técnica %   

  Total de Mão-de-obra     

Nota: (1) D = A + B + C  

(2) O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual sobre o 
subtotal 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)   

B Insumos diversos (mat./maq./equip.)   

C Demais componentes.   

D Tributos   

E Valor mensal do serviço   

F 
Preço mensal do serviço com menor nº de dias trabalhados 
(quando for o caso)* 

  

G Valor por unidade de medida    

H 
Valor global da proposta 

(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato). 
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 (*) Valor Mensal da Mão-de-obra para prestação de serviços com menor nº de dias de execução 
contratual na semana (quando for o caso) = Valor mensal do serviço x Dias Efetivamente trabalhados / 
Dias da semana usados para cálculo do valor cheio.  

ANEXO I-E – Complemento dos serviços de vigilância 

  

  VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

  

ESCALA DE TRABALHO 

PREÇO 
mensal do 

posto 

N.º de postos subtotal 

Doze (12) horas diurnas de 2ª a 6ª 
feira; 

  1   

Doze (12) horas diurnas de 2ª feira 
a Domingo; 

  1   

Doze (12) horas noturnas de 2ª 
feira a Domingo  

  1   

 VALOR TOTAL    

 
 


