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APRESENTAÇÃO 

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior 
pública, famosa pela qualidade de ensino, é uma das maiores universidades 
estaduais do Brasil.  
 

Com mais de 45 anos de atuação plena, que soma sua tradição a uma 
reconhecida trajetória de excelência em ensino, pesquisa e extensão.  
 

Em 2019 a Universidade foi apontada em cinco rankings internacionais. The 
Times Higher Education Latin America University Ranking considerou a UEL entre 
as 48 melhores da América Latina e na 5a posição entre as Instituições estaduais 
de Ensino Superior do Brasil. O Times Higher Education colocou a UEL entre as 
três melhores do Paraná, permanecendo como a 1a pública estadual do Paraná. 

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina (FAUEL) é uma organização sem fins lucrativos, que busca utilizar os 
benefícios científicos, tecnológicos, culturais, sociais, econômicos e de 
infraestrutura da UEL a serviço de seus parceiros.  
 
A comunidade, os governos federal, estadual e municipal e empresas privadas, 
podem contar com o suporte da FAUEL na administração de convênios e 
contratos para a realização de atividades de interesse público.  
 
A FAUEL é a responsável jurídica pelas atividades realizadas no âmbito do 
contrato SMGP-0053/2019, entre PML e FAUEL. Que consiste em um conjunto 
de 9 ações voltadas à modernização da Gestão Pública Municipal. 

O Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da UEL (NIGEP) resulta do trabalho 
cooperativo de um grupo de professores do Centro de Estudos Sociais Aplicados 
CESA e visa pesquisar, acompanhar, avaliar, informar, compartilhar, assessorar 
e propor políticas públicas.  
 
 

Neste sentido, o NIGEP representa um espaço acadêmico interativo e 
interdisciplinar que busca congregar representantes de diversas áreas de 
conhecimento, com o objetivo de promover análises e debates mais profícuos e 
abrangentes na gestão das políticas públicas.  
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Este caderno técnico consiste em um estudo com instruções que devem nortear os 

contratos de limpeza, desde a elaboração até sua execução, além de informações para 

otimização do processo. Este material será guiado pela Instrução Normativa nº 5, de 25 de 

maio de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN-5), o qual 

estabelece orientações para a contratação de serviços de limpeza por órgãos públicos, 

principalmente no que se refere ao termo de referência de novos contratos. 

Os gastos com limpeza são expressivos, na gestão municipal, como mostra o exemplo 

abaixo, a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

atinentes a algumas cidades selecionadas: 

 

Tabela 1: Principais indicadores de despesa e arrecadação com limpeza urbana.  

 

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (BRASIL, 2008). 

**Valor anual do total de despesas da administração pública municipal para a manutenção dos serviços 
públicos em geral, exceto despesas de capital (exemplos: investimentos em obras públicas, compra de 
materiais, inversões de capitais). 
 

São Paulo, sendo a maior cidade do país, tem 5,3% do orçamento destinado à limpeza 

urbana, enquanto Salvador apresenta 12,5%, mesmo tendo um volume de lixo produzido 

menor que o da capital paulista. Em resumo, limpeza é uma parte importante dos gastos de 

uma Prefeitura. 
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1.1 A IN-5 

 

A principal novidade na aludida Instrução é a orientação para que a contratação dos 

serviços de limpeza seja feita por metro quadrado (metragem), o que representa uma 

mudança importante, uma vez que os termos de referência dos contratos eram feitos por 

posto de trabalho, conforme explicaremos mais à frente. Assim, vemos que a precificação dos 

custos dos novos contratos será necessariamente alterada, a fim de que o disposto nessa 

instrução seja atendido; o problema é que, a partir de observações preliminares, é possível 

que haja mudança nos custos, porque a disposição dos insumos será alterada.  

Como consequência dessa relevante alteração, o presente trabalho se faz necessário 

para tratar da mensuração e melhoria nos custos de limpeza, dadas as especificidades de cada 

espaço a ser limpo, por insumo utilizado, seja ele matéria-prima, seja mão de obra. 

Para isso, este caderno está dividido em quatro etapas. Após esta Introdução, aborda-

se a metodologia, trazendo-se as ferramentas que serão adotadas. Na terceira seção, 

caracterizam-se os principais fatores envolvidos nos contratos de limpeza, de acordo com os 

diferentes espaços que precisam ser limpos e conservados, mão de obra, materiais e afins. Na 

quarta seção, apresenta-se a composição dos custos de serviços de limpeza da Prefeitura 

Municipal de Londrina e suas particularidades, de tal forma que atenda à IN-5 e demais 

regulamentos, buscando a redução dos custos e mantendo a boa qualidade dos serviços.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 

 
 
 A metodologia é composta preliminarmente de pesquisa sobre a legislação vigente no 

assunto e pesquisa documental sobre processos de limpeza nos órgãos públicos, nas três 

esferas, sobre termos de referência e preços estipulados nos editais. Com base nessas 

pesquisas, foram traçadas orientações sobre o objeto dos contratos de limpeza, explicando-

se todos os fatores que os envolvem. Dessa forma, faz-se a orientação de como adequar a 

distribuição dos recursos a serem usados para a limpeza e conservação dos espaços, no 

município de Londrina. 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente estudo é analisar os processos de licitação dos serviços de 

limpeza nos entes públicos e propor uma metodologia para alteração nos contratos, nos quais 

seja utilizada a metragem como referência de custo. 

 

2.2. Objetivo Específico 

 

Pesquisar formas de otimizar futuros contratos de limpeza, para que estes sejam 

celebrados de forma clara e objetiva, contribuindo para maior eficiência da gestão pública. 

Elaborar um estudo técnico que seja referência para os funcionários que atuam no processo 

licitatório e, assim, possam tê-lo como material de consulta, em função das diretrizes a seguir. 

 

2.3. Execução 

 

Trata-se de colocar em prática as sugestões de melhorias, de acordo com a norma 

vigente. Realizar o acompanhamento constante, tanto da elaboração dos contratos futuros 

como em possíveis mudanças sugeridas nos contratos em andamento.  
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3.1 Espaços 

 

Para fins de instrução enquanto documento técnico, precisa-se apresentar a definição 

de tudo o que normalmente consta em um contrato de limpeza, como, por exemplo, o que é 

limpeza externa, interna, os distintos espaços, com ou sem carpete, piso frio, liso e afins.  Além 

disso, temos também a mão de obra, que pode ser composta de servente, encarregado ou 

servente-copeira. Na verdade, os termos são muitos e, para compreender os contratos, 

devemos delinear o assunto da forma mais acessível possível. Vamos começar pelo espaço a 

ser limpo. 

Nossa primeira divisão se refere a espaço de área interna ou externa e suas 

respectivas esquadrias (qualquer tipo de abertura, como portas, janelas e similares). De 

acordo com a IN-5, de 25 de maio de 2017, em um projeto básico de contratação de serviços 

de limpeza e conservação deve conter ao menos as seguintes informações: “[...] áreas internas, 

áreas externas, esquadrias externas, fachadas envidraçadas e áreas hospitalares e 

assemelhadas, classificadas segundo as características dos serviços a serem executados, 

periodicidade, turnos e jornada de trabalho necessários etc.” (BRASIL, 2017a, p. 53). 

Por definição de área interna e externa, constam no mesmo documento, itens 5 e 6: 
 

Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel.  
Considerar-se-á a limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, somente para 
aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial, cabendo ao dirigente 
do órgão/entidade decidir quanto a oportunidade e conveniência desta contratação. 
(BRASIL, 2017a, p. 55). 

 
A Instrução Normativa, mencionada acima, não traz uma definição de área interna, 

mas considera aquelas edificadas que fazem parte do imóvel. As áreas internas são as áreas 

de pisos (acarpetados, frios), laboratórios, almoxarifados/galpões, oficinas, áreas com 

espaços livres (saguão, hall e salão) e banheiros. 

Além das áreas citadas, temos ainda como objeto da limpeza as esquadrias, as quais 

também podem ser internas ou externas. No que diz respeito às esquadrias externas, um 

3  CARACTERIZAÇÃO 



 
 
 

 
 

projeto deve especificar as esquadrias externas, com face externa, com e sem exposição a 

situação de risco e esquadrias de face interna. Há também as fachadas, que podem ser 

envidraçadas ou não. Essas são informações mínimas que a empresa contratada precisa 

saber sobre suas atribuições, para execução do processo de limpeza.  

Naturalmente, existem diversas outras divisões e subdivisões, das quais a mais 

importante se refere a áreas hospitalares. Conforme mencionado acima, estas devem ser 

tratadas de forma separada, por conta de seus atributos extrínsecos, que podem ser 

resumidos nos vários tipos de riscos inerentes a essas áreas. Tais áreas hospitalares serão 

abordadas na página 15 deste caderno.  

Ambientes da administração escolar, áreas não-hospitalares e/ou áreas 

administrativas não possuem nenhuma diferença, em termos de produtividade por 

trabalhador, diferenciando-se apenas no quesito periodicidade.  

 

3.2 Insalubridade 

 
Agentes químicos presentes em produtos de limpeza podem, em longo prazo, oferecer 

riscos à saúde de quem os manipula. Temos, como exemplo, a água sanitária, um item tão 

indispensável para a limpeza de banheiros, mas que. quando entra em contato com a pele 

repetidas vezes. ao longo de muito tempo, pode causar danos à saúde de um indivíduo.  

Um ponto importante em um contrato de limpeza é a questão da insalubridade, ou 

seja, para serem realizadas, algumas tarefas exigem que o trabalhador que as executa receba 

essa garantia legal, na forma de compensação pecuniária (dinheiro), pelos riscos que o 

mesmo assume, ao manipular esses produtos que causam malefícios à saúde.  

O Art. 189 da CLT determina: 

 
Serão consideradas atividades insalubres aquelas que, por sua natureza, condições 
ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima 
dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e 
do tempo de exposição aos seus efeitos. (BRASIL, 2017b). 

 
 O Art. 192 da CLT estabelece os percentuais de insalubridade existentes, como consta 
na tabela abaixo:  
  



 
 
 

 
 

Tabela 2: Classificação dos graus de Insalubridade 

Grau % 

Alto 40 

Médio  20 

Baixo 10 

     Fonte: CLT (BRASIL, 2017b)  

 
Com relação aos valores dessa compensação pecuniária, segue o disposto na 

convenção coletiva de trabalho vigente (2020) para o estado do Paraná: 

 
PARÁGRAFO QUINTO – Fica assegurado o pagamento do adicional de insalubridade 
em grau máximo (40%) ao coletor, inclusive de resíduos vegetais, bem assim àqueles 
que trabalhem em limpeza de “fundo de vale e córregos”, ao controlador de vetores 
e aos desinsetizações e, em grau médio (20%) ao varredor, calculando-se sempre 
referido adicional sobre o valor do salário mínimo nacional, que servirá de base para 
o cálculo de toda e qualquer insalubridade. O pagamento do adicional de 
insalubridade, na forma aqui estipulada, será devido a todos os coletores e 
varredores da limpeza pública, independente da população do Município atendido e 
da natureza/composição dos materiais coletados e varridos. (CCT, 2018, p. 4). 

 
No entanto, em seu parágrafo VIII, a mesma convenção traz: 

 
PARÁGRAFO OITAVO – Quando eliminada ou neutralizada a causa geradora da 
insalubridade, pelo fornecimento de equipamentos adequados e quando 
comprovada por laudo técnico, a empresa ficará desonerada do pagamento do 
respectivo adicional, inclusive daqueles aqui especificados. (CCT, 2018, p. 4). 
 
 

Na prática, temos que, em áreas administrativas, somente os funcionários que limpam 

banheiros recebem insalubridade e, por conta disso, essa função deve ser desempenhada de 

forma exclusiva pelo trabalhador que recebe tal compensação pecuniária. Ainda na IN-5, está 

fixado: 

 
Deve ser verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no 
local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos 
empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). (BRASIL, 2017a, p. 103). 

 

Assim, ao pagamento de insalubridade está vinculada a ideia de gastos com 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas, por exemplo, para amenizar as 



 
 
 

 
 

consequências do contato direto com os agentes químicos presentes em alguns materiais de 

limpeza. 

Já a periculosidade, menos frequente, diz respeito a atividades de limpeza que 

possuam uma categoria de risco diferente. Por exemplo, na limpeza de vitrais (esquadrias) 

com face externa a um edifício, certamente, esse tipo de risco é distinto do risco de lidar com 

água sanitária, pois nele é iminente risco à vida do trabalhador. 

O artigo Art. 193 da CLT, §1, assegura ao empregado que trabalhe em condições de 

periculosidade um adicional de 30% sobre o salário, não constando as gratificações, prêmios 

ou participações nos lucros da empresa. Já na convenção coletiva de trabalho, aborda-se da 

seguinte forma o tema: 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Assegura-se a percepção do adicional de periculosidade, na 
proporção do tempo de exposição em área de risco, àquele que legalmente faça jus à 
parcela, se a condição for estipulada mediante acordo coletivo de trabalho. (BRASIL, 
2017b). 

 

Para fins de adicional/compensação pecuniária nos proventos (salário), ainda no 

artigo 193 da CLT, § 2, dispõe-se que periculosidade e insalubridade não podem ser pagas ao 

mesmo tempo, ou seja, o trabalhador deve optar pela compensação que lhe for mais favorável. 

   

3.3 Alocação de recursos 

 

Realizada a caracterização dos espaços e da atividade de limpeza, em termos de 

sua insalubridade e periculosidade, cabe ao ente público a alocação dos recursos adquiridos 

(materiais, mão de obra e equipamentos) para a realização da limpeza de fato, sempre 

buscando o máximo de eficiência possível, em prol do bom uso do dinheiro público aplicado 

nessas finalidades, e é exatamente a partir desse ponto que serão delineadas algumas 

dificuldades inerentes a essa alocação. 

A primeira divisão dos recursos é feita por setores que possuem atividades e 

horários diferentes de atendimento. Ora, a primeira dificuldade surge da existência de 

demandas por materiais de limpeza distintos, em cada Secretaria, uma vez que pisos, áreas 

internas e externas, nesses órgãos, são diferentes e, além disso, em algumas situações, 



 
 
 

 
 

teremos adicional noturno (horários de atendimento diferentes), em outras, insalubridade e, 

até mesmo, os dois ocorrendo ao mesmo tempo.  

Isso faz com que o custo de limpeza, em cada situação, seja distinto e, a fim de que 

se possa elaborar um contrato de prestação de serviços, precisa-se conhecer o todo, ou seja, 

o custo total com o qual a empresa irá arcar, para chegar à informação de seu lucro. Também 

é necessário conhecer as partes que compõem esse todo, isto é, o custo por Secretaria. 

 

3.4 A mudança de posto para metragem 

 

Como consequência, por recomendação da IN-5, de 26 de maio de 2017 (BRASIL, 

2017a, p. 53, item 2), as informações necessárias para realizar a alocação de recursos passam 

do formato de “posto” para “metragem” (𝑚2). Isso implica alterações na alocação da mão de 

obra, as quais podem resultar em custos para o município. Nesse ponto, é bastante 

importante que o termo de referência estabeleça as diretrizes sobre a alocação dos insumos 

por metragem. Segue exemplo sobre como passa a ser distribuída a mão de obra, com o novo 

método: 

 

Tabela 3: Exemplo da forma de distribuir mão de obra para limpeza. 
Divisão por Posto de Trabalho 

  Posto 1 Posto 2  

Descrição Saguão Principal Saguão Principal 

Número de trabalhadores  1 1 

Metragem 500 400 

Divisão por Metragem 

   Saguão Principal Saguão Principal 

Número de trabalhadores  1,02 0,8 

Metragem 510 400 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Ou seja, se for fixado no contrato por metragem que a empresa deverá contratar 1 

trabalhador para cada 500 m², caso a área a ser limpa possua 510 m², a contratada não deverá 

fornecer o dobro de funcionários, pois aumentaria consideravelmente seus custos e, 

consequentemente, os preços percebidos pelo contratante. Assim, é necessária uma correta 



 
 
 

 
 

alocação dos recursos concomitante à elaboração do termo de referência dos contratos de 

limpeza, para evitar situações como essa.  

Uma sugestão para o termo de referência é indicar a metragem do contrato por 

completo e passar a responsabilidade de alocação de mão de obra para a empresa contratada, 

ou seja, para uma área de 510 m², como em nosso exemplo, na Tabela 3 , a contratante deverá 

pagar o equivalente a 1,02 trabalhadores, ficando por incumbência da contratada a melhor 

forma de alocação desses trabalhadores.  

 

3.5 Recursos 

Conforme já esclarecido, para a execução do trabalho de limpeza, são necessários três 

fatores: mão de obra, materiais e equipamentos. A proporção entre esses itens e o espaço a 

ser limpo também não é dada por instrução normativa vigente, já que, para se chegar a tal 

proporção, precisamos conhecer a qualidade dos produtos de limpeza utilizados. Por conta 

disso, usualmente, o contrato de limpeza estabelece um parâmetro para a qualidade dos 

produtos, normalmente associada a alguma norma, por exemplo, ABNT NBR ou ISO 9001. 

Tendo isso em vista, deve-se fazer a alocação da mão de obra, de acordo com as funções de 

cada cargo e suas respectivas metragens de produtividade. 

3.5.1 Mão de obra 

 

A mão de obra é composta por duas funções, a de servente e a de encarregado. Os 

cargos podem ser subdivididos em 30h e 44h semanais, sendo 44 horas para os que 

trabalham de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia e 4 horas no sábado; como alguns órgãos 

públicos não trabalham aos sábados, nesse caso, consideram-se 40 horas semanais. Já para 

cargos de 30 horas, trabalham-se 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Em alguns setores 

específicos, como hospitais, a escala pode ser de 12 x 36, sendo 12 horas trabalhadas por 36 

de descanso, com uma folga semanal.  



 
 
 

 
 

O cargo de encarregado se dá na proporção de 3% do número de serventes, na 

maioria das situações, podendo ser alterado para mais, em certos casos específicos, onde há 

exposição a situações de risco. 

No sistema de posto, onde um posto é igual a um trabalhador, a distribuição da 

mão de obra é mais simples, porém, as especificidades de cada área não são levadas em conta 

de forma tão acurada quanto no sistema de metragem.  

A fiscalização pelo sistema de posto ocorre na checagem do número de 

trabalhadores correspondentes a cada local de trabalho, ou seja, cabe ao fiscal averiguar se 

todos os trabalhadores designados para determinado local estão de fato lá. Já no sistema de 

metragem, a fiscalização se dará não somente no número de trabalhadores fornecidos, mas 

também e, principalmente, na checagem da limpeza em si de toda a metragem contratada 

para execução do serviço.  

 

3.5.2 Insumos 

 

A definição contratual da responsabilidade de compra dos materiais e 

equipamentos de limpeza é de extrema importância, pois o custo operacional, estocagem, 

controle, logística, distribuição e afins, relativos ao uso dos materiais, afetam de modo 

indireto outros custos que estão fora do escopo da limpeza. Por isso, destacam-se duas 

situações: 

Responsabilidade da contratante - quando a contratante se responsabiliza pela 

compra do material, ela fica mais segura com relação à sua quantidade e qualidade, mas 

precisa ficar atenta à forma de cálculo para representar o custo real da aquisição, estocagem 

e manuseio desses materiais.  

Responsabilidade da contratada - quando se delega essa função em contrato para 

a prestadora de serviços, o que normalmente é feito, incorre-se no risco da emprego de 

produtos de baixa qualidade; entretanto, direcionar esforços única e exclusivamente para a 

fiscalização do serviço prestado pode minimizar esse risco. 



 
 
 

 
 

Com relação à variedade dos itens adquiridos para realizar a atividade de limpeza, 

eles não mudam muito de contrato para contrato. Podem ser de consumo imediato 

(detergente, sabão, álcool) ou podem ser de consumo contínuo (vassoura, rodo, panos, luvas, 

EPI): os primeiros chamaremos de materiais de limpeza e os segundos, de equipamentos.  

 

3.5.3 Equipamentos 

 

No que diz respeito aos EPI, mesmo sendo equipamentos necessários à limpeza, 

eles se diferenciam dos demais, no que tange à responsabilidade por sua aquisição. Na prática, 

se o item é essencial para a atividade direta de limpeza (esponja), pode caber ao contratante, 

desde que ele opte pela aquisição do mesmo. Mas, se o item em questão for para proteção do 

trabalhador (luvas), cabe legalmente à empresa contratada fazer o fornecimento. 

Os EPI são aventais de PVC, botas de borracha, entre outros itens, de acordo 

Tabela 12; os demais recebem a classificação de uniformes, conforme exemplo na Tabela 11, 

que será exposta mais à frente, juntamente com sua descrição. 

 

3.6 Produtividade de mão de obra 

 

Para a contratação de mão de obra para processos de limpeza, cabe à contratante 

estabelecer a demanda necessária por unidade de trabalhador, de cada espaço específico que 

receberá o serviço de limpeza, e, para isso, há normas que orientam o ente público nesse 

sentido.  

Assim, seja área externa, seja interna, piso liso, frio, com ou sem carpete, cada 

metragem dessas áreas corresponderá a uma produtividade específica, prevista em norma. 

O padrão será metro quadrado por dia (m²/dia), 8 horas diárias, independentemente dos 

móveis, como mesas, cadeiras e demais itens que possam fazer parte do ambiente. Todos 

devem ser limpos e conservados. 



 
 
 

 
 

Contudo, o que é exatamente produtividade? É a quantidade de funcionários de 

cada cargo que se faz necessária para limpar uma determinada área fixa, a qual, conforme 

mencionado acima, passará a ser disposta por metro quadrado. 

A produtividade por metro quadrado aqui ressaltada se relaciona a uma 

estimação, de acordo com os parâmetros vistos tanto na IN-5 de 26 de maio de 2017 (p. 54-

55) quanto em outros cadernos técnicos. A produtividade, por ser diária, independe da carga 

horária semanal do trabalhador, em relação a 30 ou 44 horas semanais, e se a função exercida 

possui ou não insalubridade. 

A produtividade definida na IN-5 foi fixada para servente, que tem 8 horas de 

jornada diária de trabalho, para cada área, na seguinte conformidade: 

 

1) Áreas Internas: 

a) Pisos acarpetados: 800 m² a 1200 m²; 

b) Pisos frios: 800 m² a 1200 m²;  

c) Laboratórios: 360 m² a 450 m²;  

d) Almoxarifados/galpões: 1500 m² a 2500 m²;  

e) Oficinas: 1200 m² a 1800 m²;  

f) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 1000 m² a 1500 m²;   

g) Banheiros: 200 m² a 300 m². 

 

2) Áreas Externas: 

a) Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações: 1800 m² a 2700 m²; 

b) Varrição de passeios e arruamentos: 6000 m² a 9000 m²;  

c) Pátios e áreas verdes com alta frequência: 1800 m² a 2700 m²;  

d) Pátios e áreas verdes com média frequência: 1800 m² a 2700 m²; 

e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência: 1800 m² a 2700 m²;  

f) Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária: 100.000 m². 

 

 



 
 
 

 
 

3) Esquadrias Externas: 

a) Face externa com exposição a situação de risco: 130 m² a 160 m²;  

b) Face externa sem exposição a situação de risco: 300 m² a 380 m²;  

c) Face interna: 300 m² a 380 m². 

 

4) Fachadas Envidraçadas: 130 m² a 160 m² 

 

5) Áreas Hospitalares e assemelhadas: 360 m² a 450 m²  

A Instrução Normativa nº 5 preconizam ainda, no item 7: 

 
As áreas hospitalares serão divididas em administrativas e médico-hospitalares, 
devendo as últimas reportarem-se aos ambientes cirúrgicos, enfermarias, 
ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros que requeiram assepsia similar para 
execução dos serviços de limpeza e conservação. E considerar-se-á a limpeza de 
fachadas envidraçadas, externamente, somente para aquelas cujo acesso para 
limpeza exija equipamento especial, cabendo ao dirigente do órgão/entidade decidir 
quanto a oportunidade e conveniência desta contratação. (BRASIL, 2017a, p. 55). 

 

Os números sugeridos de produtividade pela IN-5 podem ser alterados, de acordo com 

a necessidade do órgão contratante, desde que se utilizem experiências passadas como 

parâmetro e que se atenda à maior economia possível em relação aos custos. 

Além da IN-5, têm-se ainda como referência, a título de orientação, os estudos da 

FEBRAC (Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e 

Conservação) e o caderno técnico do Estado de São Paulo – CadTerc-SP. 

Abaixo, apresentamos a produtividade para área interna e externa de limpeza predial, 

segundo o CadTerc-SP, volume 3: 

 

As produtividades adotadas são conservadoras e deverão ser adaptadas para 
situações específicas. Os números foram obtidos a partir de dados históricos de 
contratos dos órgãos da Administração Pública do Estado de São Paulo, do Governo 
Federal, de trabalhos produzidos por especialistas do ramo e da legislação federal 
vigente. (SÃO PAULO, 2019, p. 6). 
 

 

Na Tabela 4, observa-se que a produtividade fica um pouco abaixo da estabelecida 

pela IN-5, além de não ser definido um intervalo no qual a mesma possa se situar.   



 
 
 

 
 

Naturalmente, isso se deve ao caráter impositivo da norma técnica de São Paulo, que, 

diferentemente da instrução normativa, determina valores de produtividade a serem 

respeitados pelas repartições públicas do estado em questão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Tabela 4: Produtividade Área Interna – Limpeza Predial 

 
Fonte: CadTerc São Paulo (2019) 

 

 

Na sequência, vemos a produtividade para áreas externas, de acordo com o mesmo 

documento: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Tabela 5: Produtividade Área Externa – Limpeza Predial 

 
Fonte: CadTerc São Paulo (2019) 

 

A produtividade externa, em comparação com a média da IN-5, aparece igualmente 

um pouco abaixo, o que pode ser explicado pela mesma razão da produtividade interna. Em 

suma, o CadTerc é mais conservador que a IN-5 e torna explícito esse caráter, conforme 

referenciado acima.  

 

3.7 Algumas Considerações 

 

Conclui-se que os três fatores mencionados – mão de obra, materiais e 

equipamentos – têm seu uso sujeito à legislação vigente (insalubridade, carga horária, 

adicional noturno), mas é por meio de normas que possuem caráter de orientação (IN-5, 

CadTerc) que tais fatores têm sua utilização definida, principalmente no que diz respeito à 

produtividade.  

Não há obrigatoriedade no atendimento das considerações previstas na IN-5, no 

entanto, a correta observação do que ela dispõe evita questionamentos com relação ao uso 

dos recursos públicos.  

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

Serão focalizadas, nesta seção, planilhas de composição dos custos dos serviços de 

limpeza da Prefeitura Municipal de Londrina (PML), cuja exposição deve ser precedida de 

alguns cálculos e definições importantes, para seu pleno entendimento. Nesse sentido, 

versaremos sobre custos de mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, benefícios e 

despesas indiretas. 

 

Tabela 6: Produtividade – Guia “Entrada de Dados” 

PRODUTIVIDADE Servente 44h 

Área M² 

Áreas internas   

Pisos Acarpetados 1.200 

Pisos Frios 1.200 

Laboratórios 450 

Almoxarifado/Galpões 2.500 

Oficinas 1.800 

Com espaços livres - Saguão/Hall/Salão 1.500 

Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação 300 

    

Áreas externas   

Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações 2.700 

Varrição de passeios e arruamentos 9.000 

Coleta de detritos em pátios e áreas verdes (frequência diária) 100.000 

Pátios e áreas verdes - Alta frequência (1 vez/semana) 2.700 

Pátios e áreas verdes - Média frequência (1 vez/quinzena) 2.700 

Pátios e áreas verdes - Baixa frequência (1 vez/mês) 2.700 

    

Vidros externos   

Face externa - Frequência Bimestral (Sem Exposição a Situação de Risco)  380 

Face externa - Frequência Bimestral (Com Exposição a Situação de Risco)  160 

Face interna - Frequência Mensal 380 

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA – PML  



 
 
 

 
 

4.1 Produtividade 

 

Os custos com produtividade são todos aqueles que fazem a produção aumentar em 

escala, dada a definição de produtividade, que é a escala de produção no tempo, medido sobre 

uma base, como horas-homem, horas-máquina etc.  

No caso dos serviços de limpeza tratados neste caderno, será adotada a produtividade 

máxima diária, constante na IN 05/2017, exceto de sanitários e coleta de detritos, a qual 

nesse caso, será baseada no Estudo Técnico de Serviços Terceirizados do Estado de São Paulo 

– Caderno de Limpeza predial – Volume 3 (CadTerc). 

 

4.2 Custo de Mão de Obra 

 

 São caracterizados como custo de mão de obra todos aqueles gastos feitos com 

funcionários que utilizam sua força de trabalho para realizar um serviço ou transformar 

matérias-primas em produtos, dentre os quais temos o salário e outros benefícios. Também 

podemos frisar que são divididos em folha de salários e encargos sociais. 

 

4.3 Composição da Remuneração 

 
 
A remuneração é composta pelo salário normativo da categoria profissional acrescido 

dos adicionais previstos em lei e convenção coletiva adotada como referência, na composição 

do custo previsto. A Tabela 7 apresenta o piso salarial, gratificação e insalubridade para cada 

um dos cargos ligados aos serviços de limpeza da PML. 

 
Tabela 7: Piso Salarial, Gratificação e Insalubridade – Guia “Entrada de Dados” 

PISO SALARIAL, GRATIFICAÇÃO E 
INSALUBRIDADE 

Servente 
Servente com  
insalubridade 

Servente de 
fachada 

Servente de 
fachada  

(com risco) 
Encarregado 

Encarregado 
de fachada 

Salário-mínimo vigente 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 

Data-base da categoria 
1º de 

fevereiro 
1º de 

fevereiro 
1º de 

fevereiro 
1º de 

fevereiro 
1º de 

fevereiro 
1º de 

fevereiro 
Ano Acordo, Convenção ou Sentença 
Normativa em Dissídio coletivo 

2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Salário normativo 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.653,17 1.506,64 



 
 
 

 
 

Percentual a ser pago 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Valor do salário a ser pago 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.653,17 1.506,64 
Gratificação de função/Adicional de 
risco 

- - - 27,13 - 27,13 

Percentual de periculosidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Percentual de insalubridade 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Outros (especificar)       

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 
 

 

Salário-base: é o salário referente ao mês da data-base, normativo da categoria 

profissional, contido nos acordos, convenções ou dissídios. 

 

Insalubridade: Segundo o Art. 189 da CLT, serão consideradas insalubres as 

atividades que tragam prejuízo à saúde do empregado, acima dos limites fixados como 

tolerantes, em consequência da intensidade do agente nocivo e tempo de exposição. No que 

tange às atividades de limpeza, a Súmula TST nº 448 decide que a limpeza de banheiros 

públicos ou de grande circulação dá o direito ao empregado à insalubridade de grau máximo, 

que corresponde a 40%. 

 

Adicional de risco: De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho (2020), para 

trabalhadores fixos em serviços de limpeza de vidros e fachadas em alturas acima de 3 (três) 

metros, será pago o adicional de risco, no valor de R$ 27,13. Conforme consta na p. 7 do 

Caderno de Limite Técnico de Serviço de Limpeza do estado do Paraná, esse adicional de risco 

também é previsto para o encarregado de fachada. 

 

4.4 Benefícios 

 

 Os benefícios aos empregados são todos aqueles proporcionados através de acordos 

formais, fixados na legislação e/ou acordos/convenções coletivas. 

 

Vale-Transporte: Quanto ao vale-transporte, segundo a CLT, fica declarado que o 

empregador deve fornecer o benefício a seus empregados, visto que ele deve se locomover 



 
 
 

 
 

da sua residência até o local de trabalho. Ademais, esse benefício não é computado como 

salário e nem serve para fins de declaração de imposto de renda; quando o empregado estiver 

de férias, não recebera o vale-transporte, uma vez que não o utilizará. O pagamento deve ser 

feito através de bilhete eletrônico e somente na insuficiência de estoque de vale pelas 

operadoras poderá ser realizado em forma de dinheiro.  

Segundo o Art. 4º da Lei nº 7.418/85, 

 
[...] a concessão do benefício ora instituído implica a aquisição pelo empregador dos 
vales-transportes necessários aos deslocamentos do trabalhador no percurso 
residência-trabalho e vice-versa, no serviço de transporte que melhor se adequar”. 
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do 
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis por 
cento) de seu salário básico. 

 
 

 Abaixo, a Tabela 8 traz o valor do vale-transporte, a quantidade usada e o desconto 

por funcionário, praticados no município de Londrina. 

 
 

Tabela 8: Vale-Transporte – Guia “Entrada de Dados” 

VALE TRANSPORTE Servente 
Servente com  
insalubridade 

Servente de 
fachada 

Servente de 
fachada  

(com risco) 
Encarregado  

Encarregado 
de fachada 

Valor do vale-transporte R$4,25 R$4,25 R$4,25 R$4,25 R$4,25 R$4,25 
Quantidade diária utilizada 2 2 2 2 2 2 
Quantidade de dias por mês 21 21 21 21 21 21 
Desconto do funcionário 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Outro (especificar) - - - - - - 

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 

 

Auxílio-Alimentação: A cláusula décima terceira da CCT da categoria trata sobre o 

vale-alimentação, que será pago, exceto para postos que concedam alimentação no local e aos 

que trabalham em regime menor que 20 horas semanais. No parágrafo primeiro, fica 

caracterizado o desconto de 20% do valor indicado de R$ 414,00, conforme consta na Tabela 

9, valor esse que será atualizado a cada convenção. O parágrafo 8º ainda prevê que, se o 

empregado não tiver qualquer falta ao serviço, deverão ser pagos doze vales-alimentação, 

compreendendo onze vales mensais e um, em virtude das férias. No caso de falta, o mesmo 

parágrafo traz os valores reduzidos a cada caso. 



 
 
 

 
 

Tabela 9: Auxílio-Alimentação – Guia “Entrada de Dados” 

AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO Servente 
Servente com  
insalubridade 

Servente 
de 

fachada 

Servente de 
fachada  

(com risco) 
Encarregado  

Encarregado 
de fachada 

Auxílio-alimentação conforme CCT R$414,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 R$414,00 
Desconto permitido s/ auxílio-
alimentação 

-R$82,80 -R$82,80 -R$82,80 -R$82,80 -R$82,80 -R$82,80 

Outro (especificar) R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 

 

Auxílio-Saúde: Ficou acordado, na cláusula décima quinta da CCT, que as empresas 

concederão a todos os seus empregados o benefício de Assistência Médica, constando a 

relação das instituições que prestarão esse serviço. No caso de Londrina, os repasses serão 

feitos ao Instituto de Saúde do Trabalhador de Londrina, com valor estipulado, no acordo, de 

R$ 62,50 por trabalhador que preste serviços na região. Esses valores serão repassados até 

o dia 10 de cada mês, de acordo com o número de empregados indicado no CAGED do mês 

anterior. Esse benefício também não se estende a trabalhadores com jornadas inferiores a 20 

horas semanais. No parágrafo 6º, prevê-se multa, caso não seja cumprida essa obrigação. 

 

Benefício Social Familiar: Esse benefício tem como objetivo não apenas o bem-estar 

do trabalhador, mas também de sua família. Serve como apoio em situações de 

reestruturação da família, na ocorrência de falecimento, incapacitação total ou parcial do 

empregado, ou ainda para contribuir com conforto e adaptação no nascimento de filhos do 

trabalhador. Assim como o auxílio-saúde, no benefício social familiar, a empresa também terá 

que efetuar pagamento até dia 10 de cada mês, à empresa especializada indicada pela 

FEACONSPAR para gestão do benefício. Deverá ser pago o valor de R$ 20,50 por trabalhador, 

tomando-se por base a quantidade de empregados indicados no CAGED do mês anterior ou 

último mês informado ao Ministério do Trabalho. As especificações do benefício estão 

contidas na cláusula décima sexta da CCT 2020/2022. 

 

Fundo de Formação de Profissional: A cláusula vigésima segunda da CCT destaca 

que as empresas deverão cooperar para a formação e qualificação profissional, com o valor 

mensal de R$ 20,50 por empregado. Esse valor deverá ser destinado à Fundação do Asseio e 



 
 
 

 
 

Conservação do Estado do Paraná. O texto que segue, nos parágrafos 1º ao 7º, é destinado às 

especificidades desse fundo. A Tabela 10 mostra os valores de cada um desses benefícios 

abordados. 

 

Tabela 10: Outros Benefícios – Guia “Entrada de Dados” 

OUTROS BENEFÍCIOS Servente 
Servente com  
insalubridade 

Servente 
de 

fachada 

Servente de 
fachada  

(com risco) 
Encarregado  

Encarregado 
de fachada 

Auxílio-Saúde/Assistência médica R$62,50 R$62,50 R$62,50 R$62,50 R$62,50 R$62,50 
Benefício Social Familiar R$20,50 R$20,50 R$20,50 R$20,50 R$20,50 R$20,50 
Fundo de Formação profissional R$20,50 R$20,50 R$20,50 R$20,50 R$20,50 R$20,50 
Outros benefícios (especificar)             

Fonte: Planilha composição custos limpeza PML (2020) 

 

4.5 Uniformes e EPI 

 

 Os custos com uniformes e EPI, os quais são despesas feitas com o fornecimento dos 

equipamentos de proteção dos trabalhadores e também de seus uniformes, são gastos 

indiretos da empresa, pois não há como dimensionar quanto cada empregado vai produzir 

com cada uniforme e EPI; nesse caso, os EPI devem ser fornecidos de forma gratuita para os 

funcionários, e cada equipamento tem um período para ser trocado por um novo, como 

capacete de segurança: 18 meses, botina de segurança: 6 meses etc. 

Para estimativa do custo com uniformes e equipamentos de proteção individual, 

consideraram-se os itens e as quantidades mínimas necessárias para cada profissional, 

conforme definição da Diretoria de Saúde Ocupacional, sendo os valores unitários obtidos 

através de pesquisa de mercado, de acordo com o Decreto Municipal nº 1629/2019 

(LONDRINA, 2019). 

 

Tabela 11: Uniforme – Guia “Entrada de Dados” 
UNIFORME 

Uniforme - Descrição Unidade Preço Unitário 
Crachá de identificação transparente com presilha fixa  Unidade   R$    0,64  

Camisa de manga curta: unissex em 50% Algodão e 50% Poliéster  Unidade   R$   18,80  

Calça: unissex, com elástico em 100% Algodão.  Unidade   R$   28,90  
Conjunto de calça e camisa - uniforme operacional  Unidade   R$   78,33  
Meias: Branca, cano médio, no mínimo 70% algodão.  Par   R$    6,00  

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 



 
 
 

 
 

A tabela acima apresenta a relação de uniformes utilizados, enquanto, na Tabela 12, 

estão os EPI e seus respectivos preços unitários. 

 

Tabela 12: EPI – Guia “Entrada de Dados” 

Descrição Unidade 
Preço 

Unitário 
Luva de segurança em borracha natural (Látex), antiderrapante na face palmar e 
nos dedos, lisa na face dorsal e punho. Comprimento total de aproximadamente 
30 cm (cano médio). 

PAR  R$    2,88  

Bota de PVC com cano médio e solado impermeável e antiderrapante PAR  R$   27,89  
Botina de segurança confeccionada em vaqueta hidrofugada com biqueira de 
composite sem componentes metálicos e solado antiderrapante (bidensidade) 

PAR  R$   44,80  

Óculos de segurança para proteção solar em policarbonato com tratamento 
antirrisco e UV 

Unidade  R$    4,98  

Óculos de segurança para proteção em policarbonato óptico, com armação de 
nylon, hastes reguláveis, com filtro dos raios UVA/UVB. 

Unidade  R$    4,78  

Avental em PVC impermeável e forrado em poliéster com tiras soldadas 
eletronicamente. 

Unidade  R$    9,80  

Conjunto impermeável composto de jaqueta e calça (capa de chuva) 
confeccionado em tecido sintético emborrachado 

Unidade  R$   57,95  

Luva de segurança em couro tipo vaqueta, com elástico para ajuste no punho, 
cano curto (punho mínimo de 7 cm de comprimento). 

PAR  R$   11,00  

Conjunto de cinto paraquedista com 05 pontos de ancoragem, trava-quedas, 
talabarte modelo Y com ABS e mosquetão 

Unidade  R$ 157,50  

Capacete sem aba para trabalhos em altura classe B Unidade  R$    9,33  
Respirador semifacial descartável PFF1 com Válvula  Unidade  R$    1,23  

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 

  

4.6 Custo de Material de Limpeza/Equipamentos 

  

A participação dos valores correspondentes aos materiais, utensílios e equipamentos 

de limpeza necessários para a execução do serviço em relação ao preço final (m²) se dá em 

função da metodologia e do programa de trabalho utilizados por cada contratada, da 

produtividade e dos tipos de equipamentos disponibilizados para os serviços, dentre outras 

especificidades inerentes a cada empresa. 

Assim, em consonância com as metodologias adotadas tanto pela IN 5/2017 quanto 

pelo CadTerc, bem como tendo em vista a metodologia sugerida pela Nota Técnica do NIGEP 

(Anexo C), para cálculo desse item, estimou-se o percentual de 12% sobre o custo com a mão 

de obra de cada servente, podendo o percentual ser alterado na tabela “Materiais, Utensílios 



 
 
 

 
 

e Equipamentos e Outros Materiais de Limpeza”, da guia “Entrada de dados”, desde que 

respeitado o percentual unitário máximo previsto. 

4.7 Encargos Sociais   

 

Os dados apresentados neste caderno estão amparados pelas leis, conforme a 

Constituição Federal de 1988, Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e convenções 

coletivas de trabalho, referentes aos funcionários de limpeza com dedicação exclusiva ao 

município de Londrina. 

De acordo com DIEESE (2006), há diferentes conceitos de salário, o que leva também 

a conceitos diversos sobre encargos sociais, todavia, de maneira geral, refere-se às 

contribuições sociais pagas pelas empresas, ou seja, despesas que incorrem sobre a folha de 

pagamentos e não são revertidas ao trabalhador, em forma de benefícios integrais e diretos. 

As peculiaridades de cada contratada podem trazer variações a esses encargos, os quais 

poderão ser objeto de diligência nas renovações/prorrogações ou a qualquer tempo, durante 

a gestão contratual. 

Segundo o Anexo III da IN MARE nº 18/97 e jurisprudência do TCU, Acórdão nº 

1753/2008, os encargos sociais são divididos em quatro grupos, de “A” a “D”: 

 

4.7.1  Grupo A 

É composto por encargos básicos, obrigações incididas diretamente na folha de 

pagamentos, definidos na legislação vigente. A Tabela 13 traz os encargos que constituem o 

Grupo A: 

Tabela 13: Encargos Sociais e Trabalhistas – Guia “Entrada de Dados” 

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
LUCRO 
REAL 

LUCRO 
PRESUMIDO 

SIMPLES 
NACIONAL 

INSS 20,00% 20,00% 20,00% 
SESI/SESC 1,50% 1,50% 0,00% 
SENAI/SENAC 1,00% 1,00% 0,00% 
INCRA 0,20% 0,20% 0,00% 
SALARÍO-EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 0,00% 
SEBRAE 0,60% 0,60% 0,00% 
GIIL-RAT (Seguro Acidente de Trabalho) 6,00% 6,00% 3,00% 
FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 

             Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 



 
 
 

 
 

INSS: De acordo com o Art. 22, inc. I, da Lei nº 8.212/1991, o encargo atinente à 

Seguridade Social, por parte da empresa, deve ser de 20% sobre o total das remunerações 

pagas. Essa contribuição previdenciária deve ser recolhida mensalmente pela empresa.1 

 

SESI/SESC: O encargo para o Serviço Social do Comércio e Serviço Social da Indústria 

destina-se a programas de bem-estar social dos funcionários e seus familiares. Sua incidência 

é de 1,5% sobre a remuneração, conforme Art. 30 da Lei nº 8.036/1990. 

 

SENAI/SENAC: É a contribuição que objetiva custear escolas de aprendizagem 

comercial. Seu percentual é de 1%, contido no Art. 4º do Decreto-Lei nº 8.621/1946. 

 

SEBRAE: Esse item visa a dar suporte ao desenvolvimento de pequenas e médias 

empresas. A alíquota sobre a remuneração é de 0,60%. A fundamentação desses encargos 

encontra-se no Art. 1º do Decreto-Lei nº 2.318/1986 e no Art. 8º da Lei nº 8.029/1990. 

 

INCRA: Esse encargo consta no Decreto-Lei nº 1.146/1970 e é destinado a programas 

de aprendizagem de técnicas aplicadas no campo. É válido a todas as empresas, com 0,20% 

incidindo sobre as remunerações pagas. 

 

SALÁRIO-EDUCAÇÃO: De acordo com Art. 15 da Lei nº 9.424/1996 e Art. 1º do 

Decreto nº 6.003/2006, o percentual de 2,5% deverá ser incidido sobre as remunerações. 

Seu objetivo é financiar o Ensino Fundamental, tanto dos empregados quanto de sua prole.  

 

SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT) – A finalidade desse encargo é financiar 

os benefícios referentes a acidentes de trabalho. Seu percentual é definido pela multiplicação 

do Risco Ambiental do Trabalho (RAT) pelo Fator Acidentário de Prevenção (FAP). Segundo 

o Anexo V do Decreto nº 3.048, de 1999, tem-se a indicação de RAT de 3%, considerando-se 

 
1 É oportuno lembrar que está sendo tratada a contribuição que deve ser feita pela empresa; a parte do trabalhador 
não está inclusa. 



 
 
 

 
 

que o FAP pode variar em um intervalo de 0,5 a 2,0, a depender de cada empresa, conforme 

o Decreto nº 6.957/2009. No caso da Prefeitura Municipal de Londrina, utiliza-se o índice 

máximo permitido, de 2,0%. Logo, para fins de estimativa, leva-se em conta o percentual de 

6% (RAT x FAP = 3 x 2). 

 

FGTS: Com percentual de 8% a ser aplicado sobre as remunerações pagas pela 

empresa, esse encargo é vinculado a uma conta individual dos funcionários. Ele está descrito 

no Art. 7º, inc. III, da Constituição Federal de 1988 e, além disso, consta também no Art. 15 

da Lei nº 8.036/1990. 

Há elementos específicos para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme 

consta na Lei Complementar nº 123/2006, Art. 13: 

 
Art. 13.  O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento 
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: 
[...] 
VI - Contribuição Patronal Previdenciária – CPP para a Seguridade Social, a cargo da 
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto 
no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às 
atividades de prestação de serviços referidas no § 5º-C do art. 18 desta Lei 
Complementar. 

 
Ainda nos termos do Art. 13, o parágrafo terceiro determina: 

 
As Microempresas (ME) e Empresas de pequeno porte (EPP) optantes pelo Simples 
Nacional ficam dispensadas do pagamento das contribuições para as entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional e demais entidades de serviço 
social autônomo, tais como SESI, SESC, SENAI, SENAC, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO, 
SEST, SENAT, SEBRAE.  

 
 

Assim, é importante que o quadro “Encargos” da guia “Entrada de dados" seja 

corretamente preenchido pela empresa, respeitando-se seu enquadramento tributário. 

 

4.7.2  Grupo B 

 
O Grupo B relaciona-se aos benefícios concedidos ao trabalhador, sem que este tenha 

trabalhado. Fazem parte os encargos trabalhistas como férias, repouso semanal remunerado, 

feriados, acidente do trabalho, licença-paternidade, afastamento-maternidade, faltas 



 
 
 

 
 

justificadas, 13º salário, entre outros. Na planilha de composição dos custos de limpeza da 

PML, estão os seguintes itens: 

 

Tabela 14: Ausências Legais – Guia “Entrada de Dados” 
Descrição Duração Legal da Ausência 

Ausência justificada (incidência anual) 1 

Acidente trabalho (incidência anual) 15 

Afastamento por doença (incidência anual) 5 

Consulta médica filho (incidência anual) 2 

Óbitos na família (incidência anual) 2 

Casamento (incidência anual) 3 

Doação de sangue (incidência anual) 1 

Testemunho (incidência anual) 1 

Paternidade (incidência anual) 20 

Maternidade (incidência anual) 180 

Consulta pré-natal (incidência anual) 6 

Total Ausências legais - 

Reposição de férias 30 

Demissões sem justa causa - 

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 
 

 
Conforme a IN nº 5 (BRASIL, 2017a, p. 26), define-se o custo de reposição do 

profissional ausente como “[...] custo necessário para substituir, no posto de trabalho, o 

profissional que está em gozo de férias ou em caso de suas ausências legais, dentre outros.” 

Abaixo, segue descrição de alguns itens que compõem o Grupo B e que constam no Anexo VII 

da referida instrução normativa: 

 

Férias: O artigo 7º da Constituição Federal de 1988 institui a legalidade das férias. 

Nos Art. 129 e 130 da CLT, caracteriza-se sua periodicidade, ou seja, a cada doze meses, o 

funcionário terá o direito a férias de 30 dias corridos, se não tiver faltado mais de cinco vezes 

durante o ano. O Art. 130 ainda traz os casos de mais faltas anuais. Esse período de descanso 

terá que ser remunerado e acrescido de um terço, conforme a Constituição. 

O cálculo leva em conta a duração legal de 30 dias, a proporção de dias afetados e a 

incidência anual previstas na IN nº 5/2017- Caderno Técnico do Paraná 2019, os quais se 

explicitam na tabela “Percentuais” e/ou “Estimativas de Afastamento (incidência anual)” da 



 
 
 

 
 

guia “Entrada de dados”. A base de cálculo compreende a soma dos módulos: remuneração, 

benefícios, encargos e provisão para rescisão. 

Fórmula do percentual: 1/12 meses/30 dias x 
quantidade de dias de reposição apurada x 100 

 

Ausência por acidente de trabalho: A fundamentação desse item encontra-se no Art. 

131 da CLT, Art. 19 da Lei nº 8.213/1991 e Art. 75 do Decreto nº 3.048/1999, segundo os 

quais ao empregado que sofrer de alguma doença que acarrete o afastamento de suas 

atividades, em decorrência da função desempenhada no trabalho, os primeiros 15 dias serão 

pagos pela empresa e, a partir do 16º, ele terá o benefício previdenciário. Dessa forma, o 

empregador deve calcular uma estimativa de quantos dias, em um ano, poderá haver essa 

ocorrência e, assim, calcular o valor proporcional, baseado no salário do funcionário.  

 

Licença-paternidade: No Art. 7º, da CF/88, fica instituído que o prazo da licença-

paternidade é de cinco dias. Porém, para participantes do Programa Empresa Cidadã, 

instituído no Art. 1º da Lei nº 11.770/2008, esse prazo é prorrogado por 15 dias, totalizando 

20 dias de licença. Nesse caso, também é feita a estimativa, de acordo com o histórico da 

empresa, do número de trabalhadores que usufruem desse benefício, durante o período de 

um ano.  

 

Afastamento-Maternidade: Quando há o afastamento-maternidade, a empresa é 

reembolsada através do INSS, com o salário da beneficiária. Porém, o empregador terá que 

fazer a reposição da funcionária, acarretando em alguns custos, pois precisará, além da 

remuneração, pagar os demais encargos sociais. Essa licença tem sua previsão legal no Art. 

7º da CF/1988, Art. 392 da CLT e Lei nº 8.213/1991, onde se determina que é direito da 

gestante o afastamento por 120 dias, sem prejuízo à sua remuneração. Ademais, para 

empresas participantes do Programa Empresa Cidadã, o Art. 1º da Lei nº 11.770/2008 prevê 

a prorrogação por 60 dias desse prazo citado, estendendo o prazo total para 180 dias. Para 



 
 
 

 
 

ausências legais, utiliza-se a fórmula percentual abaixo. A base de cálculo compreende a soma 

dos módulos remuneração, benefícios, encargos e provisão para rescisão.   

 

1/12 meses/30 dias x quantidade de dias de reposição apurada x 100 

  

Observação: As estimativas de incidência anual poderão ser alteradas pelo proponente, 

de acordo com a realidade da empresa, através do preenchimento da tabela “Percentuais 

e/ou Estimativas de Afastamento (incidência anual)” da guia “Entrada de dados”, desde que 

respeitado o valor/percentual unitário máximo previsto. 

 

4.7.3  Grupo C 

 
Este grupo traz os encargos de natureza indenizatória, ligados à rotatividade do 

funcionário: 

 

Aviso Prévio Indenizado: Ocorre quando o funcionário é demitido sem prévio aviso, 

quando há o desligamento imediato da empresa. Nesse caso, segundo o Art. 487 da CLT, a 

empresa deve indenizá-lo com um salário integral.  

O prazo para o aviso prévio é de 30 (trinta) dias, acrescidos de 3 (três) dias por ano 

de serviço prestado na mesma empresa, conforme a Lei nº 12.506/2011: 

 

Art. 1º O aviso prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 
(um) ano de serviço na mesma empresa. 
Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo serão acrescidos 3 (três) dias 
por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 (sessenta) dias, 
perfazendo um total de até 90 (noventa) dias. (BRASIL, 2011b). 

 

Tendo em vista que o aviso prévio indenizado não é cumprido em labor, sendo pago 

pelo empregador como indenização, esse item da planilha prevê o custo com o pagamento 

dessas indenizações e, sendo as decisões de demitir prerrogativa do empregador, trata-se de 



 
 
 

 
 

 

 

custo variável, podendo ser alterado pelo proponente, em função de sua realidade, desde que 

respeitado o valor/percentual unitário máximo previsto. 

Utilizou-se, para formação do preço máximo, a estimativa de que 56,24% dos 

profissionais de serviço de limpeza foram demitidos, sendo que 5,55% desses fizeram jus ao 

aviso prévio indenizado, conforme p. 49 do Referencial Técnico de Custos do Ministério 

Público da União. A base de cálculo compreende os módulos de remuneração, benefícios, 13º 

salário e 1/3 de férias.  

 

Fórmula do percentual: Remuneração do empregado/12 meses do ano x percentual 

estimado de demissão x percentual estimado de demissão com aviso prévio indenizado x 100. 

Ou seja: 1/12 x 56,24% x 5,55% x 100 = 0,26% 

 

FGTS sobre aviso prévio indenizado: Essa incidência, embora não seja clara no Art. 

15 da 8.036/1990, no qual se fixa que o percentual de 8% de FGTS deve ser incidido na 

remuneração paga no mês antecedente, é validada pela jurisprudência, contida na Súmula 

TST 305. A base de cálculo compreende os módulos de remuneração, 13º salário e férias. 

 

Fórmula do percentual: Percentual do Aviso Prévio Indenizado (mencionado acima) x 8% 

(alíquota FGTS) 

 

Multa do FGTS do Aviso Prévio Indenizado: A previsão legal está no artigo 18 da 

Lei nº 8036/90, com redação dada pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e Lei 

Complementar nº 110/2001. 

Considerando ainda a Lei nº 13.932/2009, que extinguiu a contribuição social de 10% 

sobre a soma dos depósitos do FGTS, haverá incidência de 40% sobre o montante de FGTS 

depositado, em virtude do aviso prévio indenizado. Logo, para obtenção do percentual 

previsto, multiplicou-se o percentual da alínea acima pelo percentual da multa de 40%. A 

base de cálculo é a mesma do item acima. 



 
 
 

 
 

 

 

Observação: O índice de aviso prévio indenizado e suas incidências poderá ser revisto 

a partir do segundo ano de contrato, visto que, conforme a Lei nº 12.506/2011, o aviso prévio 

será acrescido de 3 (três) dias por ano de serviço prestado. O item “Aviso Prévio Indenizado” 

passaria a ser calculado da seguinte forma: 

 

 [(Remuneração do empregado/30 dias do mês x 33 dias) /12 meses do ano] x 

percentual estimado de demissão x percentual estimado de demissão com aviso prévio 

indenizado x 100.  

Sendo: [(1/12 / 30 x 33) /12] x 56,24% + 5,55% x 100 = 0,28% 

 

Aviso Prévio Trabalhado: Esse caso ocorre quando o funcionário é demitido, mas é 

avisado previamente, no prazo legal de 30 dias, conforme consta no Art. 7º da CF/1988. No 

Art. 488 da CLT, destaca-se que o empregado poderá trabalhar de forma reduzida em 2 horas 

diárias ou poderá também, faltar 7 dias corridos, sem que esses sejam descontados. O 

provisionamento do custo entra nesse período que o funcionário não estará trabalhando.  

Utilizou-se, para formação do preço máximo, a estimativa de que 56,24% dos 

profissionais de serviço de limpeza foram demitidos, sendo que 94,45% desses (100% - os 

5,55% considerados no cálculo do aviso prévio indenizado) fizeram jus ao aviso prévio 

trabalhado, conforme informações extraídas do Referencial Técnico de Custos do Ministério 

Público da União. A base de cálculo compreende os módulos de remuneração, benefícios, 13º 

salário e 1/3 de férias. 

 

Fórmula do percentual: Remuneração do empregado 30 dias do mês/12 meses do ano x 7 dias 

ausência x percentual estimado de demissão x percentual estimado de demissão com aviso 

prévio indenizado x 100  

Ou seja: 1/30/12 x 7 x 56,24% x 94,45% x 100 = 1,03% 

 

Incidência dos Encargos do Grupo A sobre o Aviso Prévio Trabalhado: Os artigos 

15 e 18 da Lei nº 8.036/90, o Regulamento da Previdência Social e a IN nº 5 (BRASIL, 2017a, 



 
 
 

 
 

p. 83), anexo VII, preveem a incidência dos encargos do Grupo A sobre o aviso prévio 

trabalhado. No caso específico da Prefeitura de Londrina, chegou-se ao valor de encargos 

básicos de 39,8%. Segue a fórmula: 

 

 (% de aviso prévio trabalhado x % do Grupo A) x 100 = % Resultado 

 

Multa do FGTS do Aviso Prévio Trabalhado: Esse item tem o mesmo embasamento 

que o item de multa do FGTS para aviso prévio indenizado. Sua previsão legal está na Lei nº 

8036/90, com redação dada pela Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, e Lei complementar 

nº 110/2001.  

Considerando ainda a Lei nº 13.932/2009, que extinguiu a contribuição social de 10% 

sobre a soma dos depósitos do FGTS, haverá incidência de 40% sobre o montante de FGTS 

depositado, em virtude do aviso prévio indenizado. Logo, para obtenção do percentual 

previsto, multiplicou-se o percentual da alínea acima pelo percentual da multa de 40%. A 

base de cálculo é a mesma do item acima. 

 

Observação: Os índices correspondentes ao aviso prévio trabalhado e suas incidências 

deverão ser excluídos a partir do segundo ano de contrato, visto que a indenização pelos 7 

dias será integralmente paga no primeiro ano de contrato. 

 

4.7.4  Grupo D 

 

Conforme Acórdão do TCU nº 1753/2008, “[...] corresponde à incidência dos encargos 

sociais básicos (grupo A) sobre os pagamentos nos momentos em que não há 

contraprestação de serviços pelo empregado (grupo B).” 

  



 
 
 

 
 

 

 

4.8 Custos Indiretos 

 

A Instrução Normativa nº 5/2017 define os custos indiretos como aqueles referentes 

à estrutura utilizada, organização e gestão do contrato. Trata-se de um percentual do que foi 

empregado pela empresa para apoio à execução do contrato, dentre os quais os gastos com 

aluguel, água, luz, telefone, funcionários da área administrativa, móveis e equipamentos de 

escritório, seguros, entre outros.  

Ainda na normativa, no item A, tem-se que, no caso do pagamento pelo fato gerador, 

deverá haver alguns procedimentos, quando a contratante pagará a contratada de acordo 

com o somatório dos módulos que estão dispostos no Anexo VII-D e segundo descrito abaixo: 

 
1. Módulo 1: Composição da Remuneração;  
2. Submódulo 2.2: Encargos Previdenciários e FGTS;  
3. Submódulo 2.3: Benefícios Mensais e Diários;  
4. Submódulo 4.2: Intrajornada;  
5. Módulo 5: Insumos; e  
6. Módulo 6: Custos Indiretos, Tributos e Lucro (CITL), que será calculado tendo por 
base as alíneas acima. (BRASIL, 2017a, p. 75). 

No caso da Prefeitura de Londrina, é adotado o valor de 3% para custos e despesas 

indiretas, de acordo com a planilha de custos.  

 

4.9 Lucro 

 

O Item XI, Anexo I, da IN 5/2017 conceitua o lucro como o provento resultante da 

atividade econômica realizada, cujo cálculo do percentual é dado pelo serviço efetivamente 

executado, conforme remuneração, encargos, insumos, entre outros. Para cálculo do lucro, 

deve-se utilizar a fórmula abaixo: 

 

 (Módulo 1 + Módulo 2 + Módulo 3 + Módulo 4 + Módulo 5 + Custos Indiretos) x % taxa de 

administração 

  



 
 
 

 
 

Trata-se de percentual incidente sobre a soma dos itens anteriores, sendo que, para o 

cálculo previsto, adotou-se o percentual de 6,79%, índice constante na IN 5/2017 e Caderno 

Técnico – Limpeza – Paraná. A Tabela 15 mostra as porcentagens praticadas pela Prefeitura 

de Londrina para custos/despesas indiretas e lucro. 

 
Tabela 15: Custos/Despesas Indiretas e Lucro – Guia “Entrada de Dados” 

CUSTOS/ DESPESAS 
INDIRETAS E LUCRO 

Servente 
Servente com  
insalubridade 

Servente 
de fachada 

Servente 
de fachada  
(com risco) 

Encarregado  
Encarregado 
de fachada 

Custos e Despesas indiretas (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
Lucro (%) 6,79% 6,79% 6,79% 6,79% 6,79% 6,79% 

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 

 

4.10 Tributos 

 
 

O Art. 3º da Lei nº 5.172/1996 define tributo como “[...] toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato 

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.” 

A IN 5/2017, em seu Anexo VII-D, arrola os seguintes tributos: PIS, COFINS e ISS. A 

planilha de custo de limpeza da PML traz a seguintes informações: 

  Tabela 16 – Tributos  

TRIBUTOS LUCRO REAL LUCRO PRESUMIDO SIMPLES NACIONAL 

PIS 1,65% 0,65% - 
COFINS 7,60% 3,00% - 

ISS 5,00% 5,00% - 

  Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML (2020) 

 
Há apenas alguns tributos que podem ser transferidos ao contratante. Já certos 

tributos diretos, como Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL), não podem constar na planilha orçamentária. Deve-se cotar tributos 

municipais, estudais e federais que incidem sobre a prestação de serviços.  

  



 
 
 

 
 

4.10.1 PIS 

 

O Programa de Integração Social foi instituído através da Lei nº 7/1970. Esse tributo 

tem por objetivo financiar o abono dos trabalhadores de baixa renda e seguro-desemprego, 

incorrendo sobre o faturamento mensal da empresa. A sua incidência sobre serviços de 

limpeza e seu respectivo percentual são expostos na Lei nº 10.637/2002 e na Lei nº 

10.833/2003.  

 

4.10.2 COFINS 

 

A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social é prevista no Art. 195 da 

CF de 1988 e instituída pela Lei nº 70/1991. É cobrada sobre o faturamento da empresa, 

portanto, recai no valor dos serviços, objeto do contrato, conforme consta na Lei nº 

10.833/2003. 

Para formulação do preço máximo previsto, foram consideradas as alíquotas de 1,65% 

para o PIS e 7,60% para a COFINS, as quais foram aplicadas sobre o valor apurado para a 

prestação de serviço, bem como se procedeu com o desconto de 9,25% (1,65% + 7,60%) 

sobre o valor dos itens considerados insumos da prestação de serviço, conforme previsão 

contida nas Leis Federais nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, as quais tratam do regime de 

não-cumulatividade, preconizando que poderão ser descontados os créditos calculados de 

PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) sobre os bens e serviços utilizados como insumos na 

prestação de serviços.  

 Tais percentuais devem ser revistos pela empresa proponente, de modo que reflitam 

o seu enquadramento tributário, seja ele Lucro presumido, seja Lucro Real com regime 

cumulativo ou não cumulativo dos encargos. Segundo Orientação do governo federal, quando 

tributada pelo regime de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS, a empresa deve cotar 

na planilha de custos as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas contribuições. 

 

Na elaboração dos termos de referência e editais, os órgãos e entidades deverão 
exigir que os licitantes, quando tributados pelo regime de incidência não-cumulativa 



 
 
 

 
 

de PIS e COFINS, cotem na planilha de custos e formação de preços (que detalham os 
componentes dos seus custos) as alíquotas médias efetivamente recolhidas dessas 
contribuições. 
 Isso porque as empresas submetidas a tal regime, conforme normativos vigentes(1), 
podem realizar o abatimento de créditos apurados com base em custos, despesas e 
encargos, tais como insumos, aluguéis de máquinas e equipamentos, vale transporte, 
dentre outros, fazendo com que os valores dos tributos efetivamente recolhidos 
sejam inferiores às alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,60% (COFINS). 
 Para a comprovação das alíquotas médias efetivas, poderão ser exigidos os 
documentos de Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD-Contribuições) para 
o PIS/PASEP e COFINS dos últimos 12 (doze) meses anteriores à apresentação da 
proposta, ou outro meio hábil, em que seja possível demonstrar as alíquotas médias 
efetivas. 
A comprovação das alíquotas médias efetivas deverá ser feita no momento da 
repactuação ou da renovação contratual a fim de se promover os ajustes necessários 
decorrentes das oscilações dos custos efetivos de PIS e COFINS. (BRASIL, 2019b). 
 
 
 

4.10.3 ISS 

 

O Art. 156 da CF de 1988 indica que compete aos municípios instituir impostos sobre 

serviços de qualquer natureza. E, na Lei Complementar nº 116/2003, assevera que o fato 

gerador é a prestação dos serviços constantes em lista anexa à norma, fixando como alíquota 

máxima o percentual de 5%.  

  

4.10.4 Simples Nacional 

 

A empresa enquadrada no Simples Nacional, além de alterar seu enquadramento 

tributário na planilha de custos, guia “Entrada de dados”, deverá informar também sua 

Tabela e faixa de enquadramento, respectivamente. 

A alíquota “DAS” deve ser informada na mesma guia, a qual não deverá considerar os 

percentuais relativos ao IRPJ e CSLL. Em caso de empresa enquadrada na 6ª Faixa da tabela 

constante na Lei complementar nº 155/2016, a mesma deverá informar, além da sua alíquota 

“DAS”, a alíquota de ISS. 
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ANEXOS 



 
 
 

 
 

ANEXO A – Relação de Itens, Unidade de Medida e Valores de Produtos de Limpeza 
PRODUTOS DE LIMPEZA 

Descrição UNIDADE 
Valor 

Unitário 

Quantidade 
estimada* 
(MENSAL) 

Custo Mensal 

ÁGUA SANITÁRIA: Produto saneante, líquido, alvejante, desinfetante e bactericida, para uso 
geral, apresentando composição de hipoclorito de sódio com teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% 
p/p., hidróxido de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio como estabilizante e água. 
Essência neutra. Frascos de 01 LITRO, íntegros, contendo nome do fabricante e endereço, 
instruções gerais de uso, nome do responsável técnico, selo de segurança do INMETRO e 
Registro no Ministério da Saúde ou Notificado na ANVISA/MS 

LITRO       1,69           867,00            1.465,23  

ÁLCOOL LÍQUIDO - Indicado para desinfecção de superfície conforme legislação em vigor, com 
data de fabricação, validade e número de lote na embalagem individual. 

LITRO       4,21           351,00            1.477,71  

AMONIACAL –DETERGENTE - Detergente amoniacal concentrado. Indicado para limpeza de 
pisos, paredes, azulejos e superfícies em geral. Remove com facilidade os mais variados tipos 
de sujidades como graxas e gorduras, inclusive de roupas. Remoção parcial de ceras e 
impermeabilizantes. Facilmente removido pelo enxágue. Possui alta detergência. Diluição: 1:10 
/ 1:150 (Galão de 5 litros) 

GALÃO     16,11           165,00            2.658,15  

BUCHA DE LAVA LOUÇAS UNIDADE       0,49           271,00               133,87  

CERA ACRÍLICA INCOLOR – galão de 5L GALÃO     17,95               6,00               107,70  

CERA LIQUIDA INCOLOR/ VERMELHA - Especial para encerar e dar acabamento em pisos com 
intenso trânsito de pessoas. Com brilho instantâneo notável, dispensa o uso de enceradeira, 
proporciona efeito antiderrapante e possui secagem rápida. Usar puro sobre o piso limpo e seco 
com auxilio de rodo e pano ou Mop. (Galão de 5 litros) 

GALÃO     46,55           128,00            5.958,40  

DESINFETANTE LÍQUIDO - 2LT. Descrição: alto poder desinfetante, germicida e bactericida - 
fragrância floral ou lavanda - atender as normas técnicas vigentes e registro no órgão 
competente 

UNIDADE       2,93           134,00               392,62  

DESINFETANTE LÍQUIDO - 5LT. Descrição: alto poder desinfetante, germicida e bactericida - 
fragrância floral ou lavanda - atender as normas técnicas vigentes e registro no órgão 
competente 

UNIDADE       5,17           328,00            1.695,76  

DETERGENTE CONCENTRADO NEUTRO - Detergente biodegradável líquido transparente, 
galão com 5 litros. Indicado para limpeza de pisos, paredes, pias, banheiros, fórmicas e demais 
superfícies laváveis esmaltadas ou pintadas. 

GALÃO     11,07           341,00            3.774,87  

DETERGENTE EM PÓ PARA USO GERAL- Indicado para limpeza geral de pisos, paredes, 
calçadas e demais superfícies laváveis. 1 KG 

KG       3,48             78,25               272,31  

ESPONJA DE AÇO - Esponja de lã de aço. Embalagem plástica com 08 unidades, com no mínimo 
60gr, com data de validade, composição e informações do fabricante estampada na embalagem. PACOTE       1,22           184,00               224,48  

ESPONJA DE LAVAR CHÃO/PISO UNIDADE       2,00             78,00               156,00  

ESPONJA DUPLA FACE- Esponja de fibra sintética, dupla face, para uso geral de limpeza, 
medindo aproximadamente de 100x60x20mm, composição e informações do fabricante 
estampada na embalagem.  

UNIDADE       0,34           393,00               133,62  

FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE - Fibra indicada para limpeza manual de superfícies com 
sujeiras difíceis de tirar. Usada especialmente para limpeza de sujeiras de maior dificuldade. 
Dimensões aproximadas: 102 x 260 mm 

UNIDADE       2,01           239,00               480,39  

FLANELA BRANCA - Flanela branca de pano para limpeza geral. 100% Algodão Dimensões 
aproximadas: 40 X 60 cm 

UNIDADE       1,38           395,00               545,10  

LIMPA PEDRAS: Para limpeza de pedras minerais, calçadas e pisos de qualquer natureza não 
esmaltados – 1 litro 

LITRO       3,52           128,00               450,56  

LIMPA VIDROS - Indicado para limpar superfícies como vidros, fórmicas, espelhos em geral, 
cristais e peças acrílicas. Fácil aplicação. Não necessita enxágue. Secagem rápida remove 
resíduos de fuligem e poeira, excelente poder desengordurante, deixando um suave aroma no 
ambiente. (Galão de 5 litros) 

GALÃO     10,00           122,00            1.219,39  

LUSTRA MÓVEIS 200 ML: Emulsão aquosa cremosa, perfumado, para superfícies em geral. 
UNIDADE       3,58           127,00               454,03  

MULTI USO LIMPADOR 500 ML-Produto saneante, líquido, limpador instantâneo multiuso para 
limpeza geral pesada, concentrado, biodegradável, antialérgico. Frascos de 500 ml, com bicos, 
apresentando rotulagem contendo nome do fabricante, instruções gerais de uso. Registro no 
Ministério da Saúde ou Notificado na ANVISA. 

UNIDADE       2,25           513,00            1.153,74  

PANO DE CHÃO ALVEJADO - Pano para limpeza de chão, alvejado em tecido 100% algodão com 
tramas fechadas, branco, medidas aproximadas de 70 X 40 cm, com duas faces e acabamento 
nas bordas. Pacotes com no mínimo 10 unidades. 

PACOTE     25,20           461,45          11.628,54  



 
 
 

 
 

PANO DE LIMPEZA - Pano para limpeza geral, alvejado em tecido 100% algodão, medidas 
mínimas de 40x76cm, acabamento nas bordas. Pacotes com no mínimo 10 unidades. PACOTE     27,35             97,45            2.665,26  

SABÃO DE COCO EM BARRA: Produto em barras sólidas de alta qualidade. Testado 
dermatologicamente 

UNIDADE       1,44             95,00               137,09  

SABÃO EM BARRAS -Produto em barras sólidas de alta qualidade para limpeza em geral, 
glicerinado, antialérgico, sódico, contendo conservantes. Testado dermatologicamente. 
Essência neutra. Cada pedra, pesando aproximadamente 200gr cada unidade, deve vir 
agrupada em pacotes contendo 05 unidades, isentos de umidades, íntegros, apresentando 
rotulagem contendo nome do fabricante, instruções gerais de uso, Registro no Ministério da 
Saúde ou Notificado na ANVISA, posteriormente embalados em caixas de papelão. 
EMBALAGEM COM 5 UNIDADES. 

PACOTE       4,75           156,25               741,41  

SABÃO EM PÓ TIPO 1-Produto saneante para higienização de vestuário e afins, tensoativo 
aniônico, alcalinizantes, fosfatos, sais inorgânicos, contendo branqueador óptico, tenco-
adjuvantes, biodegradável. Essência floral ou lavanda. Embalagens de 01 kg, íntegras, isentas 
de umidade, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante, instruções gerais de uso, 
Registro no Ministério da Saúde ou Notificado na ANVISA, posteriormente embalados em caixas 
de papelão. 

KG       3,29           179,17               589,28  

SABÃO LAVA ROUPA LÍQUIDO CONCENTRADO - Produto saneante, para higienização de 
vestuário e afins, tenso-ativoaniônicoalcalinizantes, fosfatos, sais inorgânicos, contendo 
branqueador óptico, tenco-adjuvantes, biodegradável. Essência floral ou lavanda. Galão de 05 
litros, íntegras, apresentando rotulagem contendo nome do fabricante e endereço, instruções 
gerais de uso, nome do responsável técnico, Registro no Ministério da Saúde ou Notificado na 
ANVISA/MS. 

GALÃO     18,25             29,00               529,25  

SACO DE LIXO 200 L: Saco plástico para lixo, em polietileno, reforçado, cor preta, capacidade 
200 litros, 18 micras. Pacotes íntegros, contendo 100 unidades cada, com etiqueta identificando 
capacidade e quantidade. 

PACOTE     89,00             42,00            3.738,00  

SACO DE LIXO PRETO – 20 LT – Saco Plástico para lixo em polietileno, reforçado, sanfonado nas 
laterais e costura eletrônica no fundo, capacidade de 20 litros, cor preta, pacote com 100 
unidades. 

PACOTE     11,75           102,50            1.204,38  

SACO DE LIXO PRETO – 30 LT – Saco Plástico para lixo, em polietileno, reforçado, cor preta, 
capacidade 30 litros, 5 micras. Pacotes íntegros, contendo 100 unidades cada, com etiqueta 
identificando capacidade e quantidade. 

PACOTE     12,66             71,50               905,19  

SACO DE LIXO PRETO 100 - LT-Saco Plástico para lixo, em polietileno, reforçado, cor preto, 
capacidade 100 litros, 0,06 MICRAS. Pacotes íntegros, contendo 100 unidades cada, com 
etiqueta identificando capacidade e quantidade. Prazo de validade indeterminado 

PACOTE     35,14           156,30            5.492,38  

SACO DE LIXO PRETO - 40 LT - Saco Plástico para lixo, em polietileno, cor preta, capacidade 40 
litros. Produto em conformidade com a norma NBR 9191. Pacotes contendo 100 unidades cada. 

PACOTE       5,85             52,50               307,13  

SACO DE LIXO PRETO - 60 LT-Saco Plástico para lixo, em polietileno, reforçado, cor preto, 
capacidade 60 litros, 0,008 micras. Pacotes íntegros, contendo 100 unidades cada, com etiqueta 
identificando capacidade e quantidade. Prazo de validade indeterminado 

PACOTE       8,35           111,50               931,03  

SACO NÃO ALVEJADO PARA USO GERAL UNIDADE       3,25           136,00               442,00  

SACO PLÁSTICO VERDE P/ LIXO RECICLÁVEL - 100LT. Descrição: medidas mínimas: 75cm x 
105cm, espessura mínima: 0,05 micras. Embalagem c/ 100 un. Deve atender as normas técnicas 
vigentes 

PACOTE     21,92             68,00            1.490,22  

SAPONÁCEO EM PÓ-300 gr – Sapólio em pó para limpeza em geral embalagem com 300 g UNIDADE       1,48           125,00               185,00  

                             -    

 SOMA          53.740,09  

     

CRÉDITO DE PIS E COFINS 9,25% -R$     4.970,96  

VALOR MENSAL FINAL    R$   48.769,13  

* As quantidades com casas decimais são em virtude de existir locais que não necessitam de um pacote ou um quilo de determinado item por mês. 

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML, guia “Produtos de Limpeza” (2020) 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

ANEXO B – Relação de Itens, Unidade de Medida, Vida Útil e Valores de Outros 
Materiais/Utensílios de Limpeza 

OUTROS MATERIAIS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA 

Descrição Unidade 
Vida Útil 
estimada 

(em Meses ) 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

Valor total 
Depreciação 

Mensal 

BALDE PLASTICO 10 L-Material resistente, com alça metálica, sem 
tampa.  

UNIDADE 4            133,0             3,89               517,37             129,34  

BALDE PLASTICO 20 L-Material resistente, com alça metálica, sem 
tampa.  

UNIDADE 4              89,0             6,06               539,34             134,84  

CABO EXTENSOR DE LIMPAR VIDRO OU CABO TELESCÓPIO: com 
mínimo de 3 metros 

UNIDADE 6              46,0           27,99            1.287,54             214,59  

DESENTUPIDOR DE PIA (CABO CURTO): altura aproximada de 20 cm UNIDADE 6              79,0             2,79               220,41               36,74  

DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO: em borracha, cabo longo em 
madeira com medida aproximada de 67cm 

UNIDADE 6              33,0             5,72               188,76               31,46  

DISCO DE LIMPEZA: para uso em enceradeiras e lavadoras em tarefas 
de tratamento/ lavagem de pisos.  

UNIDADE 6              41,0           13,11               537,51               89,59  

ESCOVA DE LAVAR MANUAL-Escova com cepa/ cerdas de 
polipropileno com base de madeira. Pega confortável, encaixe perfeito 
na mão para uso de destros e canhotos. 

UNIDADE 6            120,0             1,94               232,80               38,80  

ESCOVA DE ROUPA: confeccionada em madeira com cerdas de nylon, 
formato oval. 

UNIDADE 6            115,0             1,51               173,65               28,94  

ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO: Para limpeza de vasos sanitários, 
dimensões aproximadamente 34 x 8 cm – com cerdas circulares, 
permite uma melhor limpeza da borda do vaso. Com cabo plástico. 

UNIDADE 6            126,0             2,50               315,00               52,50  

ESFREGÃO COM ESPUMA: Cabo padrão em madeira, com medidas 
aproximadas de base de limpeza de 30 cm x 15 cm, com espuma de 
aproximadamente 5 cm de espessura colada na parte inferior da base. 

UNIDADE 6            126,0             4,23               532,35               88,73  

ESPANADOR DE PENA, CABO APROXIMADAMENTE DE 40 CM UNIDADE 6              21,0             9,54               200,34               33,39  

MANGUEIRA DE JARDINAGEM: para limpeza de pátio externo. 50 
metros 

UNIDADE 12              58,0           86,67            5.026,86             418,91  

PÁ PARA LIXO CABO LONGO: Pá plástica com perfil de borracha UNIDADE 6            112,0             3,14               351,68               58,61  

PASSADOR DE CERA: Uso doméstico com espuma retangular medindo 
aproximadamente 4,5 x 30 cm, cabo de madeira revestido medindo 
aproximadamente 1,20 m, com gancho na ponta para pendurar. 

UNIDADE 4              21,0             3,82                 80,22               20,06  

PEGA FIBRA AZUL-Suporte manual para utilização de fibras abrasivas 
de limpeza 

UNIDADE 4              95,0           10,77            1.023,15             255,79  

RODO DE ESPUMA COM CABO- Base resistente de madeira, cabo de 
madeira. Ideal para lavar e secar pisos, azulejos, paredes e vidros; Com 
esponja de boa qualidade, absorvente que permite o uso de 
detergentes e desinfetante. 

UNIDADE 2            175,0             6,46            1.130,50             565,25  

RODO DE MADEIRA 40 CM -Rodo de puxar água. Em madeira com 
base de 40 cm, com 2 borrachas paralelas com fixação resistente na 
base. Com cabo tamanho padrão. 

UNIDADE 4            138,0             3,44               474,72             118,68  

RODO DE MADEIRA 60 CM-Rodo de puxar água. Em madeira com base 
de 60 cm, com 2 borrachas paralelas com fixação resistente na base. 
Com cabo tamanho padrão. 

UNIDADE 4              66,0             5,86               386,43               96,61  

RODO DE PLÁSTICO PARA PIA - em plástico c/ base de 
aproximadamente14 cm. Com 1 borracha de aproximadamente 
24mm e fixação resistente na base, tamanho padrão. 

UNIDADE 6              22,0             4,47                 98,34               16,39  

VASSOURA DE NYLON: Com cerdas de nylon com comprimento 
aproximado de 20 cm, base plástica, carreiras de tufos homogêneos e 
justapostos, de modo a preencher toda a base, com cabo de madeira 
plastificado e rosqueado, com comprimento mínimo de 120 cm e 
ponteira plástica.  

UNIDADE 4            131,0             5,24               686,31             171,58  

VASSOURA DE PALHA-Em madeira, tamanho padrão. UNIDADE 4            182,0           10,98            1.998,36             499,59  
VASSOURA DE PIAÇAVA, com base em madeira resistente, com 
dimensões mínimas de 60 x 4,5 cm, cerdas com comprimento mínimo 
de 5 cm, dispostas em no mínimo 04 carreiras de tufos homogêneos e 
justapostos, de modo a preencher toda a base. A fixação das cerdas à 
base deverá ser firme e resistente. Cabo em madeira, reto, rosqueável, 
com comprimento mínimo de 120 cm e ponteira plástica. 

UNIDADE 4              59,0           21,30            1.256,70             314,18  



 
 
 

 
 

ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA: Aspirador de pó e água (com acessórios), 
de baixo ruído. Mínimo de 1300W. 

UNIDADE 60              35,0         226,50            7.927,50             132,13  

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: Lavadora de alta pressão para 
lavagem de piso externo com potência mínima de 1500W 

UNIDADE 60              43,0         396,39          17.044,77             284,08  

ENCERADEIRA INDUSTRIAL: Enceradeira industrial com disco e 
demais acessórios. Mínimo de 300mm.  

UNIDADE 60              24,0      1.195,00          28.680,00             478,00  

ESCADA MANUAL: Escada manual de alumínio, tipo cavalete, com 
mínimo de 4 degraus 

UNIDADE 60              64,0         107,00            6.848,00             114,13  

SOMA  R$   77.758,61   R$   4.422,91  
CRÉDITO DE PIS E COFINS 9,25% -R$     409,12  

VALOR MENSAL FINAL    R$   4.013,79  

Fonte: Planilha de composição dos custos de limpeza da PML, guia “Utensílios de Limpeza” (2020) 

 
 
  



 
 
 

 
 

ANEXO C – Parecer Técnico NIGEP referente ao percentual sobre custos de materiais de 

limpeza e equipamentos. 

 


