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RESUMO 

 

 

Título: 

Identificação das boas práticas de contratação de serviço de limpeza nas unidades do IFMT. 

 

Objetivo do trabalho: 

O presente trabalho tem por objetivo geral, identificar o conjunto de boas práticas de 

contratação de serviço terceirizado de limpeza predial que levam aos menores valores 

praticados e sua relação com as normativas, e, a partir disso, avaliar os espaços de 

aperfeiçoamento dos custos para racionalização destes junto a outras unidades do IFMT. Para 

a consecução do objetivo geral, tem-se como objetivos específicos: a) comparar os valores 

praticados nos contratos de serviço de limpeza das unidades do IFMT e sua relação com as 

normativas; b) identificar e comparar os parâmetros e procedimentos considerados no processo 

de contratação adotados pelas unidades; c) verificar as boas práticas das unidades que 

apresentam menor custo na contratação de serviços de limpeza (benchmarks) e seus 

determinantes; e, e) avaliar os espaços de aperfeiçoamento dos custos para racionalização destes 

junto às demais unidades. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

Para alcançar os objetivos deste estudo, primeiro foi realizada uma pesquisa documental para 

levantar as informações sobre as contratações de serviço de limpeza no ano de 2019, e assim, 

definir a amostra da pesquisa. Após isso, foram coletados os dados dos contratos para 

identificação dos valores praticados e as áreas contratadas por cada unidade do IFMT. Para 

verificar os preços pagos pelos Campi por metro quadrado e suas diferenças, foi calculada a 

média ponderada dos valores considerando a proporção de cada tipo de área em relação à área 

total a ser limpa. A identificação das unidades com os menores valores contratados foi feita por 

meio da aplicação do Método de Borda de apoio à decisão, a partir disso, para a verificação da 

hipótese da pesquisa foi realizado o levantamento dos fatores de análise de comparação com a 

IN MPDG nº 05/2017 e atribuído os scores de classificação para cada unidade analisada. Assim, 

com a classificação de Borda e os scores de comparação com a IN, a correlação foi verificada 

pelo Método de Correlação de Spearman. Com a identificação dos Campi que contratam o 

serviço de limpeza pelos menores preços por metro quadrado, foi aplicado o questionário 

semiestruturado junto a essas unidades. A partir das respostas dessas unidades, buscou-se 

identificar as boas práticas adotadas no processo de contratação de serviço de limpeza predial, 

e posteriormente, foram avaliados e calculados os espaços de aperfeiçoamento dos custos para 

racionalização destes junto às demais unidades estudadas do IFMT. 

 

Resultados:  

Pela pesquisa, foi possível identificar que duas das sete unidades do IFMT analisadas 

conseguem contratar o serviço de limpeza predial por preços menores que as demais, 

considerando os valores praticados no ano de 2019. Os principais resultados deste estudo 

sugerem que: (i) há diferenças consideráveis entre os valores pagos pelo serviço de limpeza nos 

Campi do IFMT, (ii) dentre as boas práticas podemos destacar a adequada elaboração do projeto 

do serviço, variações de produtividade em função da realidade observada e a consideração das 

peculiaridades de cada ambiente para o ajuste da frequência de limpeza, (iii) a projeção de 

racionalização dos custos permitiria uma redução média de cerca de 30% do valor dos contratos 

das unidades com custos maiores de contratação analisadas. 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

Implicações práticas: 

Com a presente pesquisa, pretende-se contribuir com a melhoria dos gastos destinados aos 

custos operacionais das unidades do IFMT quanto a contratação de serviço terceirizado de 

limpeza predial. As etapas da pesquisa permitiram identificar fatores determinantes dos custos 

contratuais, as diferenças entre os valores pagos e as práticas que podem ser adotadas pelas 

demais organizações a fim de racionalizar os custos dos contratos. 

 

Originalidade e contribuições:  

O procedimento apresentado nesta pesquisa é original e se desenvolve a partir da análise da 

contratação de serviços terceirizados de limpeza das instituições de ensino do IFMT. Ademais, 

contribui para a melhoria da utilização dos recursos públicos no que se refere a contratação de 

desses serviços, podendo ser aplicado em qualquer órgão da Administração Pública que busque 

otimizar o desempenho na gestão de seus recursos. A contribuições deste estudo tem aderência 

com a linha de atuação científico-tecnológica: Estratégia e Operações. 

 

Projeção da produção Técnica/Tecnológica:  

O produto técnico/tecnológico derivado desta pesquisa, é o procedimento de análise do 

processo de contratação de serviço de limpeza. Pode ser enquadrado no Eixo 1 – Produtos e 

Processos. O produto possui aplicabilidade, considerando as boas práticas de contratação 

identificadas e os pontos de aperfeiçoamento para racionalização dos gastos que pode ser 

adotado por outras organizações. E ainda, trará inovação, tendo em vista que a instituição não 

possui um processo de análise de suas contratações de serviço terceirizado voltado para a 

redução dos custos operacionais e acarretará em mudanças e melhorias no processo de 

contratação de serviço de limpeza. Por fim, possui média complexidade, pois resulta da 

combinação de diversas análises e conhecimentos normativos, para tornar sua utilização prática. 

 

Palavras-Chave: Serviço de Limpeza, Terceirização, Boas Práticas, Custos. 

 

  



 
 
 
 

 

 
 

ABSTRACT 

 

Title: 
Identification of good contracting practices for cleaning services at IFMT units. 

 

 

Objective of the work: 

The present work has as general objective to identify the set of good practices of contracting 

outsourced building cleaning service that lead to the lowest practiced values and its relation 

with the norms, and, from that, to evaluate the spaces of improvement of the costs for 

rationalization these with other IFMT units. In order to achieve the general objective, the 

specific objectives are: a) to compare the values practiced in the cleaning service contracts of 

the IFMT units and their relationship with the regulations; b) identify and compare the 

parameters and procedures considered in the contracting process adopted by the units; c) verify 

the good practices of the units that have the lowest cost in hiring cleaning services (benchmarks) 

and their determinants; and, e) to evaluate the cost improvement spaces for their rationalization 

with the other units. 

Procedures / Method for solving the problem: 

In order to achieve the objectives of this study, a documentary research was first carried out to 

gather information about cleaning service hires in 2019, and thus define the research sample. 

After that, the contract data were collected to identify the practiced values and the areas 

contracted by each IFMT unit. To verify the prices paid for Campi per square meter and their 

differences, the weighted average of the values was calculated considering the proportion of 

each type of area in relation to the total area to be cleaned. The identification of the units with 

the lowest contracted values was made through the application of the Decision Support Edge 

Method, from there, to verify the research hypothesis, the analysis factors were compared with 

the IN MPDG nº 05/2017 and assigned the classification scores for each unit analyzed. Thus, 

with the Edge classification and the comparison scores with the IN, the correlation was verified 

by Spearman's Correlation Method. With the identification of Campi that hire the cleaning 

service at the lowest prices per square meter, the semi-structured questionnaire was applied to 

these units. Based on the responses of these units, we sought to identify the good practices 

adopted in the process of contracting building cleaning services, and subsequently, spaces for 

improving costs to rationalize these with the other units studied at the IFMT were evaluated 

and calculated. 

Results: 

Through the research, it was possible to identify that two of the seven IFMT units analyzed are 

able to hire the building cleaning service at lower prices than the others, considering the values 

practiced in the year 2019. The main results of this study suggest that: (i) there are differences 

between the amounts paid for the cleaning service in the IFMT Campuses, (ii) among the good 

practices, we can highlight the adequate elaboration of the service project, productivity 

variations according to the observed reality and the consideration of the peculiarities of each 

environment for the adjustment cleaning frequency, (iii) the projection of cost rationalization 

would allow a average reduction of about 30% in the value of contracts for units with higher 

contracting costs analyzed. 

 

 



 
 
 
 

 

 
 

Practical implications: 

 

With this research, it is intended to contribute to the improvement of the expenses destined to 

the operational costs of the IFMT units regarding the contracting of an outsourced building 

cleaning service. The research steps allowed identifying factors that determine contract costs, 

the differences between the amounts paid and the practices that can be adopted by other 

organizations in order to rationalize contract costs. 

Originality and contributions: 
The procedure presented in this research is original and develops from the analysis of the 

contracting of outsourced cleaning services from the IFMT teaching institutions. In addition, it 

contributes to the improvement in the use of public resources with regard to the contracting of 

these services, which can be applied in any Public Administration body that seeks to optimize 

performance in the management of its resources. The contributions of this study adhere to the 

line of scientific-technological action: Strategy and Operations. 

Projection of Technical / Technological production: 

The technical / technological product derived from this research, is the procedure for analyzing 

the cleaning service contracting process. It can be framed in Axis 1 - Products and Processes. 

The product has applicability, considering the good hiring practices identified and the points of 

improvement for rationalizing expenses that can be adopted by other organizations. And yet, it 

will bring innovation, considering that the institution does not have a process for analyzing its 

contracts. 

Keywords: Cleaning Service, Outsourcing, Good Practices, Costs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Governo Federal promulgou a Lei 9.491/1997, que prevê a desestatização de 

atividades antes prestadas pelo serviço público e consideradas não estratégicas. Neste sentido, 

a referida Lei trata da possibilidade da Administração Pública envidar esforços em funções 

fundamentais para a nação, tais como educação, segurança e saúde, deveres do Estado, 

transferindo a terceiros as atividades de apoio (BRASIL, 1997). 

No âmbito público, a terceirização foi inserida como alternativa de redução da máquina 

estatal, prevendo a descentralização das atividades da Administração Federal, visando diminuir 

a atuação do Estado nas atividades consideradas não essenciais, tendo como propósito a redução 

dos gastos públicos e o aumento da qualidade dos serviços prestados. O exposto concorda com 

o dito por Vieira (2004), “a Administração Pública vem adotando a terceirização de mão-de-

obra, especialmente nos últimos anos, como forma de reduzir os quadros do Estado na 

realização de suas atividades”. 

No contexto brasileiro, as atividades administrativas e operacionais dos órgãos públicos 

são regidas por leis e por normas internas. O processo de licitação é regido pela Lei 8.666/1993 

que regulamentou o Art. 37 da Constituição Federal de 1988 e pela Lei n° 10.520/2002, que 

instituiu a modalidade de licitação denominada pregão (BRASIL, 1993; BRASIL, 2002). Estes 

são os marcos jurídicos regulatórios, onde todos os processos da gestão de contratos e de 

licitações em empresas públicas devem estar fundamentados (MENDES e BIASI, 2011). 

Considerando a previsão legal da Lei 9.632/1998, que dispõe sobre a extinção de cargos 

no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, os serviços de 

limpeza e conservação estão incluídos dentre os que são passíveis de serem terceirizados. 

Conforme anexo da referida Lei, um dos cargos extintos é o de servente de limpeza, posto 

fundamental para a conservação e limpeza dos ambientes públicos, haja vista a necessidade de 

asseio em ambientes organizacionais, podendo ser objeto de execução indireta (BRASIL, 

1998). 

A limpeza predial, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações, está inserida no 

conceito de serviços complementares de apoio administrativo e envolve a ocupação 

denominada faxineiro ou auxiliar de limpeza ou servente de limpeza. 

Especificamente, estes são serviços continuados, ou seja, aqueles cuja interrupção pode 

comprometer a continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação 

deva estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente (BRASIL, 2017).  
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Atualmente, a terceirização no ambiente público é permitida conforme previsão legal 

que traz a Instrução Normativa nº 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (MPDG), que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de 

serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional. No Art. 7º, § 1º da referida IN, define-se que: “A Administração 

poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos cargos extintos ou em extinção, tais 

como os elencados na Lei nº 9.632, de 7 de maio de 1998” (BRASIL, 2017). 

Nesse aspecto, cabe ressaltar que a inexistência dos serviços de limpeza, afeta 

potencialmente as atividades fins da administração pública (GARCIA, 2010). Não obstante, 

afeta não somente o âmbito público, mas qualquer ambiente, seja ele organizacional ou não. 

Condições físicas adequadas no trabalho, tais como higiene, ergonomia, ventilação, entre outros 

interferem na produtividade das organizações (SILVA et al., 2009). 

O serviço de limpeza é contratado com base na área física a ser limpa, estabelecendo-se 

uma estimativa do custo por metro quadrado, levando em conta a peculiaridade, a 

produtividade, a periodicidade e a frequência de cada tipo de serviço. Para cada tipo de área 

física, o valor do metro quadrado é definido a partir de uma planilha de custos e formação de 

preços (BRASIL, 2017). 

Assim, nas bases de produtividade fixadas inicialmente pela Instrução Normativa 

MARE nº 18/1997, do então Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, e 

posteriormente atualizadas pelas demais normativas, IN MPOG nº 02/2008 e IN MPDG nº 

05/2017, formou-se o modelo de contratação de serviços de limpeza que passou a ser utilizado 

pela administração pública como um todo. Atualmente, a norma de regência é a IN MPDG n° 

05/2017, referência nacional, que substituiu a IN MPOG nº 02/2008, no entanto, as premissas 

ainda são as mesmas supracitadas. 

Para a contratação do serviço de limpeza, existem medidas de produtividade que de 

acordo com o Anexo I da IN 05/2017, é definida como “a capacidade de realização de 

determinado volume de tarefas, em função de uma determinada rotina de execução de serviços, 

considerando-se os recursos humanos, materiais e tecnológicos disponibilizados, o nível de 

qualidade exigido e as condições do local de prestação do serviço” (BRASIL, 2017). 

Desde a IN nº 13/1996 do Ministério da Administração e Reforma do Estado, os serviços 

de limpeza, no âmbito do Poder Executivo Federal, têm referência de preços-limite, publicadas 

anualmente (MOREIRA e COSTA, 2011).  

A IN 05/2017 estabelece padrões mínimos e máximos de produtividade, indicando que 

cada órgão o adote em suas instalações e também fixa anualmente limites para o pagamento da 
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limpeza predial por metro quadrado, levando em conta classificação em áreas internas das 

instalações, áreas externas, esquadrias e fachadas (BRASIL, 2017). 

Em síntese, por meio da instrução normativa, o Governo Federal define padrões de 

produtividade genéricos, que servem para todos os órgãos e que, conjugados com o preço 

estimado do “homem-mês” determinam os preços-limite em cada estado. 

Embora os padrões de contratação dos serviços estejam normatizados, o valor pago 

pelos serviços de limpeza apresenta diferenças significativas quando comparadas unidades 

similares. Talvez, pelo fato de que a normativa não estabelece diretrizes em como calcular os 

índices de produtividade, como estabelecer a periodicidade adequada, a frequência com que as 

tarefas devem ser executadas e como mensurar as produtividades de cada tipo de área. 

Para reduzir essa assimetria, cabe aos órgãos do Governo Federal na fase de 

planejamento, elaborar um adequado projeto de serviço de limpeza, considerando, sobretudo, 

as rotinas efetivamente necessárias, com os respectivos esforços, no lugar do simples emprego 

indiscriminado das instruções normativas. 

Com isso, os valores pagos pelo serviço de limpeza por metro quadrado não estariam 

sujeitos a variações desproporcionais, havendo uma uniformização dos preços nos mais 

diversos tipos de órgãos públicos federais. 

Dependendo de mudanças contextuais, como o país da localização e o tipo de 

construção, estima-se que a limpeza é um serviço exigente que representa de 20 a 45% do custo 

operacional das construções (STRAND, 2000; BJØRBERG, LARSEN e ØISETH, 2005; 

STOY e JOHRENDT, 2008; MADRITSCH, STEIXNER, OSTERMANN e STAUDINGER, 

2008).  

Stoy (2008) destaca que ao planejar os custos operacionais de edifícios, os custos de 

limpeza devem ser tratados com a mesma importância que os custos de energia, visto que os 

custos de limpeza de edifícios usados publicamente podem atingir 20% dos custos gerais de 

gerenciamento de instalações e, portanto, são quase tão altos quanto os custos de energia. 

Macsporran e Tucker (1996) apontam que o custo médio dos serviços de limpeza de 

edifícios de escritórios australianos representavam 19% do custo operacional total. Esses 

valores são apoiados por Stoy e Johrendt (2008), que afirmam que os custos de limpeza dos 

prédios administrados pelo proprietário representam uma parcela aproximada de 20% dos 

custos operacionais.  

Em escritórios noruegueses, Bjørberg, Larsen e Øiseth (2005) estimaram que o custo da 

limpeza nos edifícios representa 33% do custo operacional total, enquanto Madritsch, Steixner, 

Ostermann e Staudinger (2008) estimaram que a limpeza representasse 39,1% do custo 
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operacional nas instalações de cuidados de longa duração da Áustria. Essa conclusão é apoiada 

por Strand (2000), que descobriu que os custos de limpeza representam de 35 a 45% do custo 

total das operações de edifícios em 114 autoridades locais norueguesas.  

No que concerne aos dados elucidados, no Brasil, verifica-se a similaridade com o que 

é apresentado por Santos (2014), que diz que a limpeza predial representa um terço de tudo que 

os órgãos federais gastam no elemento de despesa “locação de mão-de-obra”. 

No Brasil, as despesas do Governo Federal com serviço de limpeza e conservação em 

2019 foi superior a R$ 2,5 bilhões. Deste montante, o Ministério da Educação foi responsável 

por uma parcela de mais de R$ 906 milhões, isto significa que quase R$ 1 bilhão foram gastos 

com serviços de limpeza associados ao MEC, segundo dados oficiais do Ministério do 

Planejamento, obtidos por meio do Painel de Custeio. 

Em que pese a relevância dos gastos, esses resultados ilustram que o custo de serviço 

de limpeza predial não deve ser subestimado, pois representa uma grande parte do custo total 

das operações (KLUNGSETH e BLAKSTAD, 2016).  

Santos (2014) afirma que no setor público, o crescimento dos gastos com limpeza é 

surpreendente, e aparece com mais evidência quando o serviço é terceirizado. Ainda, aponta as 

universidades federais como maiores consumidoras dos serviços de limpeza no Governo 

Federal. 

O Governo do Reino da Arábia Saudita preocupado com o alto custo de despesas 

operacionais e contratos de limpeza das universidades, adotou iniciativas para identificar 

soluções inovadoras para esses desafios, como os programas Saudi Vision 2030 e Programa de 

Equilíbrio Fiscal que pedem o aumento da eficiência dos gastos operacionais através da adoção 

de metodologias de boas práticas. Para o Ministério da Educação Saudita com as práticas 

adotadas, ficou claro que as despesas operacionais do orçamento e os contratos de limpeza 

foram reduzidos nos anos de 2018 e 2019 (ALSAYYARI, ALBLAWI, NAWAB e ALOSAIMI, 

2019). 

No que concerne a redução de gastos operacionais no Brasil, a Constituição da 

República Federativa de 1988, no art. 37, trata dos princípios aos quais a União, Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios terão que obedecer. Entre estes princípios, está o da eficiência, 

que foi incluído em 1998 pela Emenda Constitucional nº 19/1998 (BRASIL, 1988; BRASIL, 

1998). Comentando o referido artigo, Benz e Sicsú (2010) afirmam que eficiência é uma 

qualidade da ação administrativa que deve buscar a maior realização prática com o menor 

dispêndio possível. 
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Destarte, no setor público, embora o objetivo não seja o lucro, mas a melhora de 

indicadores sociais, através da prestação de serviços e da produção de bens públicos, a gestão 

de custos também atua no sentido da eficiência do uso dos recursos (MOTTA, 2010). 

Nesse contexto, a SAMF-MT, Superintendência de Administração do Ministério da 

Fazenda em Mato Grosso, desenvolveu nova modelagem da contratação dos serviços de 

limpeza (embora ainda sob a vigência da IN nº 02/2008), pautada no planejamento efetivo do 

serviço, gerenciando os determinantes de custo, resultando em uma economia superior a 50% 

em relação aos padrões de referência do Ministério do Planejamento. A metodologia considerou 

as peculiaridades de cada ambiente a ser limpo, transformando as produtividades individuais 

de cada espaço físico em espaço virtual, com produtividade padronizada, para simplificar a 

precificação (SANTOS, BRITO e SILVA, 2016).  

Corroborando com essa abordagem de planejamento efetivo, Zagatto (2015) aponta que 

é falsa a sensação de que o serviço de limpeza é trivial e fácil de ser estimado, planejado e 

executado. O autor ressalta que a contratação de serviços de limpeza requer um projeto com 

metodologia própria, baseado em estudos e levantamentos empíricos.  

Em geral, no processo de contratação de serviço de limpeza, conforme aponta Moreira 

e Costa (2011), há grande preocupação com a planilha de custos, principalmente com encargos 

sociais, mas pouca atenção é dedicada aos níveis de produtividade, ao projeto do serviço e 

aferição de desempenho. 

Em sua pesquisa, Santos (2014) legitima com esta observação, que pouca atenção é 

destinada aos aspectos de mensuração de área física, produtividade, frequência, nível de serviço 

esperado e outros elementos que podem representar impacto extremamente significativo nos 

gastos com a contratação de serviço de limpeza. 

O autor ainda aponta em seu estudo, com base no material analisado, a produtividade 

como fator determinante do aspecto econômico nos contratos de serviços de limpeza, assim 

como fica claro que a produtividade é, por sua vez, determinada por fatores como: projeto do 

prédio, tecnologia, qualidade, projeto do serviço, ambiente institucional, experiência. 

Embora existam os parâmetros fixados pelo Governo Federal para a contratação dos 

serviços de limpeza, é certo que numa primeira contratação os detalhamentos de rotinas e a 

precisão das produtividades não serão perfeitos, e, portanto, haverá contratempos contratuais 

para ajustá-los. Com o tempo a administração ganhará a experiência necessária (ZAGATTO, 

2015). 

Conforme relata Santos (2014), pouca preocupação vem sendo demonstrada a alguns 

aspectos relevantes na contratação de serviços. No sentido de não haver uma abordagem mais 
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geral e sistemática do planejamento, projeto e acompanhamento da execução, bem como, não 

se discutem os determinantes dos custos e não há compartilhamento de informações entre os 

órgãos, troca de experiências, parâmetros de produtividades, resultados obtidos, preços, 

qualidade e relatórios de problemas. 

Ainda, no que tange aos padrões de produtividade estabelecidos pela IN, a norma 

estabelece diretrizes básicas, mas deixa certa flexibilidade para o gestor adaptar a contratação 

de serviço de limpeza à sua realidade, considerando as características locais, regionais e as 

peculiaridades da instituição. O que costuma ocorrer é a apatia administrativa, a adoção 

irrefletida do padrão genérico, sem estudos de particularidades, necessidades, demandas, 

especificidades, sem projeto (SANTOS, BRITO e SILVA, 2016). 

Assim, cada órgão público mantém seu processo individual, isolado, com seus próprios 

problemas e soluções. Comparativos e benchmarking não são procedimentos incentivados pela 

normativa federal (LACERDA e CAULLIRAUX, 2007). 

Decerto, não se ignora que a normatização trouxe benefícios. Antes, não havia critérios. 

Dois órgãos em prédios iguais podiam ter custos de limpeza díspares (ZAGATTO, 2015). A 

discussão destes aspectos é extremamente relevante tanto em termos operacionais, quanto em 

termos econômicos (SANTOS, 2014). 

A informação acerca dos custos pode servir a muitos propósitos. Machado e Holanda 

(2010) nos apresentam uma finalidade especialmente relevante neste contexto: permitir 

comparações entre os custos de atividades semelhantes em organizações diferentes, com o 

objetivo de estimular a melhoria do desempenho. 

Ao observar os gastos com limpeza predial, Zagatto (2015) destaca a necessidade de 

inovações nas diversas etapas da contratação, buscando o aumento da eficiência e da 

economicidade e propõe que na fase de planejamento seja realizado um verdadeiro projeto da 

solução de limpeza, considerando, sobretudo, as rotinas efetivamente necessárias, com os 

respectivos esforços, no lugar do emprego indiscriminado das instruções normativas. 

Esses fatores fundamentam e justificam a importância deste estudo quanto à análise das 

contratações dos serviços terceirizados de limpeza. Dada a realidade de gastos dispendidos 

pelas Instituições Públicas para o atendimento da demanda deste seguimento e a necessidade 

de identificar as práticas adotadas pelas unidades que baseadas nas normativas, conseguem os 

menores custos na contração desses serviços. 

Neste sentido, considerando a temática supracitada, as peculiaridades dos Campi do 

IFMT no que se refere às características das áreas objeto de contratação de serviço terceirizado 

de limpeza predial, e, diante do contexto em que: i) ocorre diferenças nos preços praticados 
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pelas unidades; ii) existem normativas que orientam o processo de contratação de serviço de 

limpeza na Administração  Pública; iii) há diversidade no detalhamento das áreas e nos 

parâmetros de produtividade adotados pelos Campi do IFMT nas planilhas de formação preços, 

buscar-se-á responder a seguinte pergunta: quais as práticas de contratação adotadas nos 

processos de licitação pelas unidades que obtiveram os menores custos nos contratos de serviço 

de limpeza? 

Na busca por responder ao questionamento, tem-se como hipótese de pesquisa que as 

unidades que estabelecem um maior detalhamento das áreas com base na IN MPDG nº 05/2017, 

são as que obtém os melhores custos contratuais. 

A Figura 1 ilustra os desdobramentos para obtenção da resposta ao problema de 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Desdobramentos da hipótese da pesquisa. 

 

Não 

Hipótese: As unidades que estabelecem 

maior detalhamento das áreas com base 

na IN 05/2017 são as que obtém os 

melhores custos contratuais. 
 

Quanto maior o detalhamento 

da planilha de formação de 

preços com base na IN 

05/2017, melhores são os 

custos da contratação? 

Sim 

Por que as unidades com 

piores resultados não realizam 

o detalhamento conforme a IN 

05/2017? 

Como as unidades que 

conseguiram os melhores 

custos contratuais procederam 

para obter esses resultados? 

Quais foram as práticas 

adotadas pelas unidades que 

obtiveram os melhores custos 

contratuais? 
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As respostas destas perguntas, apresentadas na Fig. 1, podem auxiliar na caracterização 

de boas práticas de contratação para todas as unidades do IFMT. 

 

1.1 Objetivos 

 

A fim de responder este questionamento, este trabalho tem como objetivo geral, 

identificar o conjunto de boas práticas de contratação de serviço terceirizado de limpeza predial 

que levam aos menores valores praticados e sua relação com as normativas, e, a partir disso, 

avaliar os espaços de aperfeiçoamento dos custos para racionalização destes junto a outras 

unidades do IFMT.   

Para a consecução do objetivo geral, os objetivos específicos são os seguintes: 

a) Comparar os valores praticados nos contratos de serviço de limpeza das unidades do 

IFMT e sua relação com as normativas. 

b) Identificar e comparar os parâmetros e procedimentos considerados no processo de 

contratação adotados pelas unidades. 

c) Verificar as boas práticas das unidades que apresentam menor custo na contratação 

de serviços de limpeza (benchmarks) e seus determinantes. 

d) Avaliar os espaços de aperfeiçoamento dos custos para racionalização destes junto 

às demais unidades. 

 

1.2 Justificativa 

 

A pesquisa é justificada por subentender-se que à medida que se conhece os fatores 

determinantes do sucesso de desempenho na contratação de serviços terceirizados das 

instituições públicas, tem-se um ganho de eficiência na construção de boas práticas voltadas 

para o planejamento e para a gestão dessas organizações. 

O serviço de limpeza, sozinho, pode representar de 20 a 40% do orçamento operacional 

das instalações prediais (Campbell, 2011; Stoy e Johrendt, 2008; Madritsch, 2009). 

Anualmente, no Instituto Federal de Mato Grosso são gastos mais de 7 milhões com serviço de 

limpeza predial, esse montante representa cerca de 30% dos custos operacionais da Instituição. 

Como é um problema comum a várias instituições, inclusive outros Institutos Federais, 

há ampla possibilidade de disseminação das práticas organizacionais para os mesmos. Desse 
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modo, essa pesquisa visa o direcionamento de esforços para se estabelecer procedimentos 

baseados em boas práticas para o gerenciamento mais eficiente desses recursos. 

Pretende-se, enfim, apresentar um modelo propositivo de análise de procedimentos de 

contratação de serviço terceirizado de limpeza, a fim de identificar as boas práticas adotadas, 

que pode ser empregado por outras Instituições. Com tal modelo a Administração Pública tem 

muito a ganhar, tanto de forma imediata, com a redução de custos contratuais, como no longo 

prazo, na troca de conhecimentos e internalização das práticas utilizadas mais eficientes. 

De forma mais específica, acredita-se contribuir para as organizações pesquisadas, em 

particular, aos gestores públicos, para criar critérios que auxiliem a administração pública na 

tomada de decisão e pela possibilidade de divulgação de situações de benchmarking e, também, 

à academia, por incentivar estudos acadêmicos envolvendo desempenho de instituições 

públicas no setor de serviços de limpeza. 

Ainda, pretende-se contribuir com a reflexão de gestores públicos, usuários e estudiosos 

de áreas afins sobre a importância da eficiência dos recursos públicos, considerando que esta 

deve conciliar qualidade e gastos eficientes. 

Apresentados e discutidos os principais elementos da literatura que permeiam e dão 

contexto a esta pesquisa, parte-se, agora, para os fundamentos teóricos dos serviços de limpeza, 

sua definição, características, métodos e parâmetros de contratação, modelos de execução, entre 

outros aspectos. 

Esta pesquisa está estruturada em seções iniciando-se com a introdução; seguindo, 

apresenta-se uma abordagem teórica baseada na revisão bibliográfica que aborda o conceito de 

terceirização no setor público, contratação de serviços de limpeza na Administração Pública 

Federal, estudos com abordagem em serviço de limpeza e parâmetros de contratação de serviço 

de limpeza. Em seguida, são delineados os procedimentos metodológicos, o caso de estudo e 

resultados, e por fim, as conclusões e as referências bibliográficas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, apresenta-se uma abordagem teórica sobre os principais elementos 

relacionados com a temática da pesquisa: o conceito de terceirização e breve histórico; a 

terceirização no setor público; a contratação de serviços de limpeza na Administração Pública 

Federal; apresenta-se também alguns estudos com abordagem em serviço terceirizado de 

limpeza; fatores determinantes dos custos de serviço de limpeza, bem como o fator 

produtividade em serviços de limpeza e algumas boas práticas identificadas em serviços de 

limpeza. 

  

2.1 Terceirização: aspectos e breve histórico 

 

Terceirização é uma adaptação da palavra inglesa outsourcing que, em sua tradução 

literal, significa fornecimento vindo de fora (MOURA, 2016). Segundo Delgado (2014) a 

expressão terceirização resulta de neologismo da palavra terceiro, compreendido como 

intermediário, interveniente.  Neste sentido, o neologismo foi construído pela área de 

administração de empresas, visando enfatizar a descentralização empresarial de atividades para 

outrem, um terceiro à empresa (CAFFARO, 2010). 

A terceirização é definida como um processo planejado de transferência de atividades 

para serem realizadas por terceiros (PAGNONCELLI, 1993; GIOSA, 1997; SANTOS, 2002; 

DI PIETRO, 2009). Tem como objetivo, alcançar melhores resultados concentrando os esforços 

da empresa em sua atividade principal (QUINN e HILMER, 1994; GIOSA, 2003; DI PIETRO, 

2009).  

O advento da terceirização surgiu como necessidade de modernização da gestão de 

serviços, para a adequação das novas demandas do mercado (GIOSA, 1997). Se caracteriza 

como uma técnica moderna de administração e se baseia em um processo de gestão, no qual 

acarreta mudanças estruturais, culturais, de procedimentos, de sistemas e controles, distribuída 

em toda a malha organizacional (GIOSA, 2003). 

Segundo Reis (2011) o tema terceirização não é algo desconhecido, sendo, de fato, 

atuante tanto no meio público quanto no privado, em todas as esferas empresariais. A 

terceirização se insere como uma prestação de serviço, em que o vínculo com a Administração 

Pública não é feito com o trabalhador, mas sim com a empresa terceirizada, dessa forma o que 

se contrata é o serviço e não o trabalhador em si. 
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Na definição de Pereira e Souza (2014) a terceirização é a contratação de uma empresa 

prestadora de serviços para a realização de atividade que poderia ser desenvolvida pela própria 

contratante. Assim, a organização deixa de contratar diretamente empregados, transferindo para 

terceiros, empresas especializadas, determinadas funções que não configuram atividade-fim, 

podendo apenas terceirizar atividades-meio, que não constituem o objeto principal da 

organização (MARTINS, 2009). 

Conforme traz Quinn e Hilmer (1994), a terceirização de serviços refere-se à seleção 

por uma organização, por meio de competitividade, dos fornecedores externos para executar 

determinadas funções. Assim, a organização pode se concentrar em atividades mais precisas e 

valiosas. Liu (2013) considera a terceirização de serviços como transferir a gestão contínua de 

um determinado serviço a um terceiro, conforme termos de um contrato de serviço. 

Tradicionalmente, a terceirização tem sido aplicada às atividades meio, e não às 

atividades-fim. A atividade-fim, é a principal atividade da organização. Enquanto a atividade-

meio, é tratada como acessória, intermediária, ligada às necessidades de apoio, com destaque 

para os setores de alimentação, limpeza, transporte, vigilância e jardinagem (QUEIROZ, 1998; 

KARDEC e CARVALHO, 2007). 

A terceirização não é um assunto novo, muito embora o termo terceirização seja recente 

e sua prática no Brasil difundida largamente somente a partir de 1990. No cenário mundial, o 

processo de terceirização teve início durante a segunda guerra mundial, período em que as 

indústrias de armamento, visando aumentar a produção de materiais bélicos, passaram a 

transferir para parceiros externos parte de seu processo produtivo. O conflito acabou, mas a 

ideia não só ficou, como evoluiu e consolidou-se como uma técnica administrativa eficaz, 

quando aplicada de forma adequada (OLIVEIRA, 1996; GIRARDI, 1999). 

Já Leiria (1995) afirma que a terceirização se consolidou nos Estados Unidos a partir da 

década de 50, como prática de administração empresarial, com o desenvolvimento acelerado da 

indústria. Ao longo dos anos, a terceirização se tornou uma prática comercial bastante comum 

e tem sido usada pelas organizações, independentemente do tamanho e tipo (DI GREGORIO, 

MUSTEEN e THOMAS, 2009; LACITY, KHAN e YAN, 2016; AGBURU, NYIANSHIMA e 

AKURAUN, 2017). 

Neste mesmo período, as empresas multinacionais trouxeram para o Brasil, a ideia de 

terceirização. Como exemplo, as empresas automobilísticas, começaram a terceirizar a 

produção de componentes utilizados na fabricação de automóveis (DRUCK, 2016; MOURA, 

2016). Essas empresas passaram a comprar peças de fornecedores externos, para poder dar 
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maior foco as suas atividades principais de produção (LAPA, MOREIRA, GUEDES e ROZAR, 

2013; LAPA, 2015). 

Inicialmente denominada de contratação de serviços de terceiros, a terceirização no 

Brasil era aplicada apenas para reduzir os custos de mão-de-obra, não possuindo como meta 

gerar ganhos de qualidade, eficiência, especialização, eficácia e produtividade (GIRARDI, 

1999). 

O processo de terceirização no Brasil tem crescido rapidamente. Ele se justifica, 

principalmente, pela dedicação especial das empresas às atividades principais e transferência 

daquelas secundárias a empresas externas (EMMENDOERFER e SILVA, 2009).  

Utilizando-se de um padrão de trabalho organizado, onde a terceirização ocupa lugar 

central, com a mundialização do capital a terceirização passou a ser vista como símbolo da 

modernidade empresarial. Desta forma, o modelo aplicado em outros países foi acolhido pelas 

empresas brasileiras (DRUCK, 2016; MOURA, 2016). 

Historicamente, a terceirização constitui um fenômeno largamente difundido no mundo 

moderno. Neste sentido, Giosa (1995) afirma que a prática da terceirização não é novidade no 

mundo dos negócios. Há muitos anos, nas empresas do primeiro mundo e no Brasil, se pratica 

a contratação, via prestação de serviços, de empresas específicas, que não cabem ser 

desenvolvidas no ambiente interno da organização. 

 

2.2 Terceirização no setor público 

 

Na Administração Pública, a terceirização veio como uma alternativa para a redução de 

gastos, sendo comum terceirizar serviços de menor complexidade como segurança, manutenção 

e limpeza de espaços e edifícios, coleta do lixo e sistemas de informação (FERRAZ, 2009). 

A terceirização de serviços pelo Estado é um processo de gestão onde algumas 

atividades são repassadas a terceiros, ficando o Estado concentrado apenas nas atividades 

próprias e de império, que são indelegáveis, baseado na fundamentação da legislação que 

disciplina a contratação de obras, bens e serviços (GIOSA, 1997). Pode compreender a 

produção de bens e serviços, dependendo da necessidade da organização, geralmente na área 

de limpeza, vigilância ou ainda para serviços temporários (MARTINS, 2012). 

No serviço público brasileiro, o marco evolutivo da terceirização ocorreu a partir da 

publicação do Decreto-Lei nº 200/1967, com a descentralização das atividades da 

Administração Federal (FERNANDES, 1996). Esse decreto é o início de uma grande reforma 

que se estabelece na Administração Pública, com a diminuição da atuação do Estado nas 
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atividades consideradas não essenciais, ou atividades-meio, e promoveu nas empresas públicas, 

ao realizar parceria com terceiros, a redução dos gastos (OLHER, COSTA e TEIXEIRA, 2015).  

O mencionado dispositivo legal, em seu Art. 10, § 7°, recomendava a terceirização, nos 

seguintes termos: 

 

Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 

descentralizada.  

§ 7°. Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da 

máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização 

material das tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, 

mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente 

desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução (BRASIL, 1967). 

 

 

Na década de 1960, o setor público brasileiro começou a normatizar a terceirização, 

impulsionado pelas experiências internacionais. O Decreto-Lei nº 200/67, primeira tentativa de 

reforma gerencial da Administração Pública, que buscava mexer na rigidez burocrática do 

Estado brasileiro, estimulava a contratação de empresas especializadas em atividades-meio para 

que o Estado pudesse melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle. Mas faltava especificar com clareza quais seriam as atividades 

terceirizáveis (COSTA, 2008). 

Para esclarecer o assunto, foi publicada, em 1970, a Lei nº 5.645, que estimulava a 

delegação a terceiros dos serviços de conservação, transporte, limpeza e outros semelhantes 

(SANTOS, 2014). 

No desenvolvimento do texto, as legislações e normas foram abordadas de forma a 

esclarecer as regras de contratação de serviços terceirizados para o Poder Público. A legislação 

básica que regulamenta a prestação de serviços terceirizados é composta, em ordem 

cronológica, conforme abordado no Quadro 1:  

 

Quadro 1 - Legislação sobre a Contratação de Serviços na Administração Pública. 

Dispositivo legal  Data  Assunto  

Decreto-Lei nº 200/67  25/02/1967  Dispõe sobre a descentralização da Administração 

Federal e diretrizes para a Reforma Administrativa.  

Constituição Federal de 

1988  

05/10/1988  O Artigo 37, inciso XXI, estabelece que as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante licitação pública.  

Lei nº 8.031/1990 

(Revogada) 

12/04/1990 Cria o Programa Nacional de Desestatização, e dá 

outras providências 

Lei nº 8.666/1993  21/06/1993  Institui normas para Licitações e Contratos na 

Administração Pública.  
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Instrução Normativa 

MARE nº 13/1996  

(Revogada) 

30/10/1996 Disciplina a contratação de serviços de vigilância, 

de limpeza e conservação, executados de forma 

contínua em edifícios públicos. 

Decreto nº 2.271/1997 

(Revogado)  

07/07/1997  Dispõe sobre a contratação de serviços pela 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional. 

Lei nº 9.491/1997 09/09/1997 Altera procedimentos relativos ao Programa 

Nacional de Desestatização, revoga a Lei n° 8.031, 

de 12 de abril de 1990, e dá outras providências 

Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 18/1997  

(Revogada) 

22/12/1997  Disciplina a contratação de serviços executados de 

forma indireta e contínua, celebrados por órgãos ou 

entidades integrantes do Sistema de Serviços 

Gerais (SISG). 

Lei nº 9.632/1998  07/05/1998  Dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional.  

Lei nº 10.520/2002 17/07/2002 Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, modalidade de 

licitação denominada pregão, para aquisição de 

bens e serviços comuns. 

Decreto nº 4.547/2002 27/12/2002 Dispõe sobre a extinção de cargos efetivos no 

âmbito da Administração Pública Federal. 

Decreto n° 5.450/2005 31/05/2005 Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para 

aquisição de bens e serviços comuns. 

Instrução Normativa 

SEGES/MPOG nº 

02/2008 (Revogada)  

30/04/2008 Dispõe sobre regras e diretrizes para a contratação 

de serviços, continuados ou não. 

Instrução Normativa 

SEGES/MPDG nº 

05/2017 

26/05/2017 Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento 

de contratação de serviços sob o regime de 

execução indireta no âmbito da Administração 

Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

Decreto nº 9.507/2018 21/09/2018 Dispõe sobre a execução indireta, mediante 

contratação, de serviços da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional e das 

empresas públicas e das sociedades de economia 

mista controladas pela União. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Conforme estabelecido no Art. 37 da Constituição Federal de 1988, a Administração 

Pública nem sempre dispõe de meios próprios para prover as necessidades da coletividade, no 

cumprimento da sua missão de gerenciar os serviços públicos, por isso, tem a necessidade de 

adquirir bens, serviços e obras junto à iniciativa privada, cujas contratações só podem ser 

celebradas por processo licitatório, e que seja assegurada a igualdade de condições entre os 

concorrentes (OLIVEIRA, ALMEIDA e LOPES, 2013). 

Especificamente sobre o âmbito público, o Governo Federal promulgou em setembro 

de 1997, a Lei 9.491 que prevê a desestatização de atividades antes prestadas pelo serviço 
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público e consideradas não estratégicas, como é o caso dos serviços de limpeza e conservação 

dos ambientes de trabalho. 

Um dos fatores de maior relevância para o desenvolvimento da terceirização no setor 

público foi a extinção de cargos públicos, prevista com a publicação da Lei nº 9.632/1998, que 

dispõe sobre a extinção de cargos no âmbito da Administração Federal direta, autárquica e 

fundacional e o Decreto nº 4.547/2002, que dispõe sobre a extinção de cargos efetivos no âmbito 

da Administração Federal (BRASIL, 1998; BRASIL, 2002). 

Assim, para suprir a necessidade desses postos de trabalho, desde a Constituição de 

1988, que instituiu os princípios da Administração Pública, a licitação se tornou obrigatória 

para toda a Administração Pública. Atualmente, as licitações e contratos públicos da 

administração federal são regidos pelas regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, que 

regulamentou o Art. 37 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei n° 10.520/2002, que 

instituiu a modalidade de licitação denominada pregão (BRASIL, 1993; BRASIL, 2002). 

Com base no Art. 23 da Lei 8.666/1993, a licitação é fundamentada como o 

procedimento administrativo para contratação de serviços ou aquisição de produtos pelo 

governo, tendo como objetivo a igualdade, transparência e a legitimidade, a fim de que estas 

práticas administrativas sejam orientadas para a busca do interesse público como objetivo final 

(SILVA e CARVALHO, 2017). 

A garantia da observância desses princípios no processo de contratação pública, foi dada 

com a regulamentação da licitação por meio da Lei nº 8.666/93, que constitui normas gerais 

para licitações e contratos administrativos de serviços terceirizados, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Assim, na seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração, a licitação é processada e julgada em estrita conformidade com os 

princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, 

probidade administrativa e vinculação ao instrumento convocatório (BRASIL, 1993).  

A obrigatoriedade da licitação na modalidade pregão para aquisição de bens e serviços 

comuns é estabelecida pelo Decreto n° 5.450/2005, em seu Art. 4º “Nas licitações para 

aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial 

a utilização da sua forma eletrônica” (BRASIL, 2005). 

Na licitação modalidade pregão, o Termo de Referência é o documento base para a 

elaboração do instrumento convocatório que consiste no ato administrativo que dá publicidade 

à licitação, convocando os interessados para a disputa e fixando as regras indispensáveis para 

o processamento do procedimento licitatório (FONSECA, 2014). Com a publicação do 
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instrumento convocatório, fica disponibilizado aos interessados o edital contendo todos os 

requisitos para a contratação pública. 

Há ainda, outras normativas que disciplinam pontos específicos e complementares do 

Estatuto de Licitações, por exemplo, a Instrução Normativa nº 05/2017, do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre as regras e diretrizes do 

procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da 

Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional (BRASIL, 2017). 

O processo de terceirização tornou-se um meio de desverticalizar, ou seja, reduzir o 

tamanho do Estado, com o objetivo de tornar as organizações mais flexíveis sob o argumento 

de facilitar as mudanças requeridas pela sociedade (SANTOS, ANDRADE e LIMA, 2019). 

No entanto, a possibilidade de terceirização não dispensa a responsabilidade da 

administração pública de fiscalizar a prestação dos serviços prestados por outra organização, 

sendo necessária, a avaliação periódica dos níveis de qualidade da prestação do serviço 

terceirizado, agora como função exógena à instituição pública (BRASIL, 1993). 

Considerando a extinção de cargos no âmbito da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional, os serviços de limpeza e conservação podem ser terceirizados na 

esfera pública. Tendo em vista que um dos cargos extintos foi o de servente de limpeza, posto 

fundamental para a conservação e limpeza dos ambientes públicos (BRASIL, 1998). 

A partir disso, a Administração Pública tem se modificado e procurado atender às 

demandas crescentes e diversas da sociedade. Apesar de não existir uma forma universal de 

gerir os recursos públicos, é preciso assegurar e promover a eficiência na administração pública. 

(BULECA e MURA, 2014). Afinal, a terceirização no serviço público não é apenas a 

transferência de uma atividade meio, mas sim a subcontratação de um serviço que é fiscalizado 

e requerido seu melhor (VILELA e SOUSA, 2017). 

Nesta conjuntura de serviços, as despesas relacionadas às instalações e prédios, também 

chamados de custos de ocupação, estão entre os mais elevados nas organizações, atrás somente 

dos gastos com pessoal (KORKA, OLOUFA e THOMAS, 1997; AXCELL e RATCLIFF, 

2001; MADRITSCH, STEIXNER, OSTERMANN e STAUDINGER, 2008). 

Aragão (2014) entende que quanto às organizações públicas, provavelmente, fatores 

políticos influenciam na decisão de terceirizar mais do que o custo ou a estratégia. Da mesma 

forma, Castro (2015) argumenta que as terceirizações são influenciadas pelo contexto político, 

econômico e social, podendo constituir em motivações determinantes nas escolhas por parte 

dos governantes para contratá-las e possibilitar a transferência de algumas atividades-meio para 

suprir as atividades finalísticas da empresa estatal.  
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Nos países ocidentais e no Japão, houve numerosos casos onde a terceirização é 

praticada para simplificar as funções de governo. No caso da limpeza urbana do lixo, por 

exemplo, economiza-se despesas de pessoal e melhora a qualidade do serviço e sua eficiência. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Administração Interna Japonês, cerca 

de 40% (quarenta por cento) da limpeza do lixo é terceirizada para o setor comercial e as 

despesas são apenas 1/3 (um terço) das despesas quando esta função é gerida pelo setor público 

(LIU, 2013). 

Cerca de 80% (oitenta por cento) do lixo nos Estados Unidos da América - EUA, é 

limpo pelo setor comercial, triplicando assim, a eficiência. No Canadá, a privatização da 

limpeza do lixo economiza mais de 30% (trinta por cento) das despesas incorridas quando esta 

função é gerida pelo setor público (LIU, 2013). 

Se bem gerenciado, a terceirização possibilita acarretar benefícios às organizações 

públicas que a implementam, como aumento da produtividade, qualidade e a redução dos 

custos. Além disso, descentraliza atividades para a esfera privada, permitindo ao Estado se 

concentrar em suas atividades principais (ALMEIDA e LIMA, 2018). 

Tal entendimento é consoante a alegação feita por Ashraf e Uddin (2017), considerando 

que os conceitos da nova administração pública tratam da redução sistêmica de custos, adoção 

de medidas de produtividade, bem como o esforço pela condução de processos mais eficientes 

e econômicos. Semelhante ao movimento observado na administração privada, que tornou as 

administrações menores e mais competitivas. 

 

2.3 Contratação de serviços de limpeza na Administração Pública Federal 

 

Os serviços de limpeza e conservação podem ser terceirizados na esfera pública, 

considerando a previsão legal da Lei 9.632 de maio de 1998, que em seus anexos I e II, extinguiu 

cargos que não tinham destinação final, ou seja, aqueles que apoiam as atividades fundamentais 

da Administração Pública. Um dos cargos extintos foi o de servente de limpeza, posto 

fundamental para a conservação e limpeza dos ambientes públicos, haja vista, a necessidade de 

asseio em ambientes organizacionais, podendo ser objeto de execução indireta (BRASIL, 

1998). 

Em 1997, com a Instrução Normativa/MARE n° 18/1997, é disciplinada a contratação 

de serviços a serem executados de forma indireta e contínua, celebrados por órgãos ou entidades 

integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, sendo revogada posteriormente com a 
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publicação da Instrução Normativa nº 2/2008 pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação (SLTI) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  

O primeiro normativo federal a detalhar como contratar serviços foi a Instrução 

Normativa MARE n° 18/1997, exigindo que sempre que possível, houvesse uma unidade de 

medida como parâmetro de avaliação de resultados. No caso da limpeza, elegeu-se a área física 

a ser limpa, a fim de estabelecer o preço por metro quadrado, levando em conta a peculiaridade, 

a produtividade, a periodicidade e a frequência em cada tipo básico de área (SANTOS, 2014). 

Para definir o valor a ser pago, estabeleceu-se uma planilha de custos e formação de 

preço decompondo o serviço em seus elementos primários de custo e acrescentando a eles a 

margem de lucro, a fim de estabelecer o preço “homem-mês” a ser contratado e, baseado na sua 

produtividade parametrizada, quanto isso representa em cada metro quadrado a ser limpo.  

Com bases nesses parâmetros, foram estabelecidos preços-limite por metro quadrado 

em cada tipo de área e em cada estado da federação, publicados anualmente, para servir de teto 

às contratações dos órgãos federais. Em 2008, a IN n° 18/1997 foi revogada pela IN MPOG nº 

02/2008. 

 Anualmente, é publicado pelo Ministério responsável, o Caderno Técnico, que 

apresenta a metodologia utilizada para determinação dos valores limites para a contratação dos 

serviços de limpeza e conservação no âmbito da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional para cada Unidade da Federação. 

A fixação dos valores limites para os serviços de limpeza e conservação e os estudos de 

fatores de formação de custos para o estabelecimento de preços mínimos e máximos são 

balizados em conformidade com a legislação trabalhista, tributária e previdenciária, bem como 

a Convenção Coletiva de Trabalho – CCT (BRASIL, 2019). 

Conforme apontado por Santana (2009) na IN nº 02/2008, atualmente substituída pela 

IN 05/2017, a terceirização de serviços na Administração Pública é um tema complicado e 

desafiador. E ainda, que a referida normativa trouxe para o atual contexto muitas determinações 

já afiançadas pela lei, doutrina e jurisprudência. 

A supramencionada norma federal estabelece padrões de produtividade a serem 

adotados nas contratações das Administração Pública e fixa anualmente os limites máximos 

para o pagamento da limpeza predial por metro quadrado, considerando a classificação das 

áreas internas das instalações, áreas externas, esquadrias e fachadas, cada qual com seu preço 

máximo permitido. 
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As fases e etapas que devem ser observadas no processo de contratação, conforme a 

Instrução Normativa nº 05 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MPDG, 

de 26 de maio de 2017, são apresentadas de forma sintetizada no Quadro 2:  

 

Quadro 2 - Fases e Etapas do Processo de Contratação de Serviços Terceirizados. 

Fase Etapa IN/MPDG 

05/2017 

Planejamento da 

Contratação 

Procedimentos Iniciais Art. 21 ao 23 

Estudos Preliminares Art. 24 

Gerenciamento de Riscos Art. 25 ao 27 

Termo de Referência ou Projeto Básico Art. 28 ao 32 

Seleção do 

Fornecedor  

Ato convocatório Art. 34 

Parecer jurídico Art. 36 

Adjudicação e homologação Art. 37 

Formalização e publicação do contrato Art. 38 

Gestão do Contrato 

Gestão e fiscalização da execução do contrato 

Art.39 ao 63 Designação de gestor e fiscais do contrato 

Acompanhamento e fiscalização do contrato  
Fonte: Elaborado pela autora conforme IN MPDG nº 05/2017. 

 

 

A presente pesquisa se concentra na fase de Planejamento da Contratação, de forma 

mais específica, na etapa de elaboração do Termo de Referência e demais anexos. 

O modelo de fornecimento por metro quadrado limpo se baseia no uso da produtividade 

para a definição dos preços de referência. Devido às restrições legais para contratação de mão 

de obra é o modelo mais difundido no setor público (PRADO FILHO, GÜIDO, TEIXEIRA e 

RIBEIRO, 2016).  

Deste modo, o Quadro 3 demonstra categorias com os índices de produtividade adotados 

por servente em uma jornada de oito horas diária, conforme Anexo VI-B da IN MPDG nº 

05/2017. 

 

Quadro 3 - Índice de produtividade de limpeza. 

Áreas Internas 
Produtividade (m²) 

Mínima Máxima 

Pisos acarpetados 800 1200 

Pisos frios 800 1200 

Laboratórios 360 450 

Almoxarifados/galpões 1500 2500 

Oficinas 1200 1800 

Áreas com espaços livres: saguão, hall e salão 1000 1500 

Banheiros 200 300 

Áreas Externas 

Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às 

edificações 

1800 2700 
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Varrição de passeios e arruamentos 6000 9000 

Pátios e áreas verdes com alta frequência 1800 2700 

Pátios e áreas verdes com média frequência 1800 2700 

Pátios e áreas verdes com baixa frequência 1800 2700 

Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com 

frequência diária 

100.000 

Esquadrias Externas 

Face externa com exposição a situação de risco 130 160 

Face externa sem exposição a situação de risco 300 380 

Face interna 300 380 

Fachadas Envidraçadas 130 160 

Áreas Hospitalares e assemelhadas 360 450 
Fonte: Elaborado pela autora conforme IN MPDG nº 05/2017. 

 

Os preços-limite são calculados a partir da planilha de custos e formação de preços. Na 

planilha são utilizados parâmetros como: remuneração, encargos e benefícios, custos de 

rescisão e reposição de profissional ausente, insumos diversos, custos indiretos, tributos e lucro, 

conforme ilustrado no Quadro 4. Esta planilha está melhor detalhada no Anexo A desta 

dissertação. 

 

Quadro 4 - Modelo de cálculo do valor por empregado. 

 Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) 

A Módulo 1 – Composição da Remuneração 

B Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários 

C Módulo 3 – Provisão para rescisão 

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

E Módulo 5 – Insumos diversos 

Subtotal (A + B +C+ D+E) 

F Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro 

 Valor total por empregado 
Elaborado pela autora com base na IN MPDG n° 05/2017.  

 

Embora os parâmetros para formação de preços da planilha apresentados no Quadro 4 

não são objeto de análise, com base nas definições do Caderno Técnico dos Serviços de 

Limpeza, para melhor compreensão, estes seguem brevemente descriminados abaixo: 

I - Remuneração: soma do salário-base percebido pelo profissional, em contrapartida 

pelos serviços prestados, com os adicionais cabíveis, tais como hora extra, adicional de 

insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviço, adicional de risco de 

vida e demais que se fizerem necessários. 
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II - Encargos sociais e trabalhistas: custos de mão de obra decorrentes da legislação 

trabalhista e previdenciária, estimados em função das ocorrências verificadas na empresa e das 

peculiaridades da contratação, calculados mediante incidência percentual sobre a remuneração. 

III - Provisão para rescisão: é considerada como custo a provisão para rescisão de 

todos os contratos de trabalho, durante todo o período de execução dos serviços. Considera-se 

que uma parcela dos trabalhadores trabalhará durante o período de aviso prévio, enquanto outra 

parcela será indenizada e haverá a necessidade de substituição imediata. 

IV - Custo de reposição do profissional ausente: 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. 

V - Insumos: uniformes, materiais, utensílios, suprimentos, máquinas, equipamentos, 

entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços. 

VI - Custos indiretos, tributos e lucro:  

a) Custos indiretos são todos os gastos envolvidos diretamente na execução dos serviços, 

que podem ser caracterizados e quantificados, mas não são passíveis de serem apropriados a 

uma fase específica, a exemplo do preposto para acompanhamento do contrato, etc. As despesas 

indiretas, embora associadas à produção, não estão relacionadas especificamente com o serviço 

e sim com a natureza de produção da empresa, ou seja, são gastos devidos à estrutura 

administrativa e à organização da empresa que resultam no rateio entre os diversos contratos 

que a empresa detém.  

b) Tributos: são gastos relacionados com o recolhimento de contribuições, impostos e 

taxas que incidem diretamente no faturamento, tais como PIS, COFINS, ISSQN, etc.  

c) Lucro: ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado mediante 

incidência percentual sobre o efetivamente executado pela empresa, a exemplo da remuneração, 

benefícios mensais e diários, encargos sociais e trabalhistas, insumos diversos e custos 

indiretos. 

 Esses elementos formam o preço “homem-mês”, ou seja, quanto se estima pagar 

mensalmente pelos serviços prestados por um funcionário terceirizado em jornada de trabalho 

pré-estabelecida, em geral de quarenta e quatro horas semanais. Divide-se, então, esse valor, 

pela produtividade esperada, ou seja, quantos metros quadrados um servente limpa durante a 

sua jornada diária. Esse cálculo gera o preço-limite daquele tipo de área. 

Assim, definido o valor do homem-mês conforme a categoria do trabalhador e as 

especificidades das atividades que desempenhará, segue-se para o cálculo do valor por metro 

quadrado, considerando o levantamento, classificação das áreas a serem limpas e a 
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produtividade adotada para casa tipo de área. O Quadro 5, mostra este cálculo para melhor 

compreensão. 

 

Quadro 5 - Modelo de planilha de preço por m2 (IN MPDG n° 05/2017). 
Tipo de área Produtividade (I) 

(1/m²) (1) 

Número de Postos 

Sugeridos 

Preço do homem-

mês ( II ) 

Subtotal (R$/m²) 

( I ) x ( II ) 

Área Interna - Pisos frios 

Servente          

Preço por m² total - Área Interna - Pisos frios   

 

Área Interna - Pisos acarpetados  

Servente         

Preço por m² total - Área Interna - Pisos acarpetados   

  

Área Interna – Laboratórios 

Servente           

Preço por m² total - Área Interna - Laboratórios    

  

Área Interna - Banheiro com insalubridade 

Servente          

Preço por m² total - Área Interna - Banheiro com insalubridade   

  

Área Interna – Almoxarifado 

Servente          

Preço por m² total - Área Interna - Almoxarifado    

          

Área Interna - Áreas com espaços livres (saguão, corredores e similares) 

Servente          

Preço por m² total - Área Interna - Áreas com espaços livres (saguão, 

corredores e similares) 

  

          

Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária 

Servente          

Preço por m² total - Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas 

verdes com frequência diária 

  

          

Esquadrias Externas – Face externa sem exposição à situação de risco 

Servente          

Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face externa sem exposição à 

situação de risco 

  

          

Esquadrias Externas – Face interna 

Servente          
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Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face interna   

          

Fachada Envidraçada 

Servente          

Preço por m² total - Fachada Envidraçada   

Fonte: Elaborado pela autora com base na IN n° 05/2017 e Caderno Técnico 2019. 

 

Feita a definição e quantificação das áreas objeto de contratação, para exemplificar o 

cálculo para formação de preço por metro quadrado de uma determinada área a ser limpa, segue 

no Quadro 6, uma situação hipotética de uma área interna de 6.000 metros quadrados, com uma 

produtividade de 1.200 m2/8 horas: 

 

Quadro 6 - Modelo de cálculo de área por m2. 
Tipo de área Produtividade (I) 

(1/m²) (1) 

Número de Postos 

Sugeridos 

Preço do homem-

mês ( II ) 

Subtotal (R$/m²) 

( I ) x ( II ) 

Área Interna - Pisos frios 

Servente  0,00083 

Cálculo:  

(1/1200) 

5 

Cálculo: 

(0,00083*6000) 

R$ 3.300,79 R$ 2,74 

Cálculo: 

(0,00083*3.300,79) 

Preço por m² total - Área Interna - Pisos frios  2,74 

Fonte: Elaborado pela autora, com base na IN nº 05/2017. 

 

Definidos os preços a serem pagos por metro quadrado e os valores mensais para a 

contratação do serviço de limpeza, da mesma forma que ilustrado no Quadro 6, a Figura 2 

demonstra a distribuição dos elementos formadores da planilha de custos e formação de preços 

apresentada pela empresa contratada pelo Campus Alta Floresta, conforme Pregão 03/2018.  

Figura 2 - Distribuição percentual dos elementos formadores do custo homem-mês. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do Pregão 03/2018 do Campus Alta Floresta. 
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A metodologia de contratação de serviço de limpeza, deixou a cargo exclusivo do 

contratante o planejamento do serviço, os detalhes de procedimentos a serem executados, sua 

frequência e periodicidade, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados, 

produtividade mínima esperada, cuidados, deveres, disciplina, gestão da qualidade, 

informações a serem prestadas e controles a serem adotados. À empresa contratada cabe apenas 

executar o serviço conforme as instruções do contratante (SANTOS, 2014). 

No que se refere à contratação de serviços terceirizados de limpeza, as experiências com 

o uso do modelo por metro quadrado limpo, baseado em produtividade são inúmeras no setor 

público, difundido no estado de São Paulo, desde a publicação da primeira versão do estudo 

técnico para os serviços de limpeza e conservação predial do Cadastro de Serviços 

Terceirizados - CADTERC. Esse modelo é aplicado em praticamente 100% das contratações 

dos serviços de limpeza pelos órgãos públicos paulistas. Também, por meio da publicação de 

cadernos técnicos e portarias específicas, o modelo de contratação da limpeza por metro 

quadrado limpo é bastante difundido na Administração Pública Federal (PRADO FILHO et al.; 

2016). 

Hoje, especialmente no setor público, o planejamento é realizado de forma exclusiva 

pelo contratante, antes de licitar o serviço. O contratado apenas executa o que foi pré-formatado 

pelo governo, nos mínimos detalhes (SANTOS, 2014). 

 

2.4 Estudos com abordagem em serviços terceirizados de limpeza 

 

Há pesquisas que abordam diversos aspectos do serviço de limpeza no setor público, 

como fiscalização, gestão de contratos e qualidade do serviço prestado. Há ainda, abordagens 

como a análise comparativa entre a internalização e a terceirização de serviços de limpeza e 

conservação, vigilância e segurança em uma instituição pública (PACHECO, KRONBAUER, 

LEITE e DANTAS, 2018); os aspectos críticos (qualidade) da limpeza do ambiente de uma 

Instituição Federal de Ensino (VILELA e SOUZA, 2017). 

A forma de implementação e gerenciamento dos serviços terceirizados de limpeza no 

Campus I da UFPB (ALMEIDA e LIMA, 2018); a análise da gestão/fiscalização do contrato 

de serviços de limpeza da UFSC (LAPA, 2015), ambas com abordagem qualitativa por meio 

de entrevistas. 

Cabe ressaltar que, no tocante à fiscalização de contratos, Simoni (2018) apresenta um 

estudo sobre a análise crítica do modelo de cálculo do custo da contratação dos serviços 

terceirizados de limpeza com foco nas transações relativas à fiscalização dos contratos. 
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Destaque-se que esta pesquisa foi desenvolvida no IFMT, mesma organização objeto do 

presente estudo. 

Apresenta-se no Quadro 7, e de forma mais detalhada no decorrer do texto, estudos 

identificados sobre o tema de serviço terceirizados de limpeza, com abordagens qualitativas do 

tema, destacando análises da gestão, fiscalização e qualidade dos serviços de limpeza predial 

em Instituições Públicas. 

 

Quadro 7 - Estudos sobre serviço de limpeza. 

 Autor, ano Objetivo e Metodologia 

F
IS

C
A

L
IZ

A
Ç

Ã
O

 D
E

 C
O

N
T

R
A

T
O

S
 

Lapa (2015) 

Analisar a fiscalização do contrato de serviços de limpeza e conservação 

prestados por empresa terceirizada à Universidade Federal de Santa 

Catarina. O estudo teve uma abordagem qualitativa, o procedimento 

adotado foi a análise bibliográfica e documental, sendo embasado em 

informações coletadas por meio de entrevistas estruturadas, contemplando 

as seguintes categorias de análise: caracterização; capacitação; atribuições 

e qualidade. 

Cunha (2016)  

Abordou a análise de como é realizada a gestão e a fiscalização de 

contratos de terceirização de serviços continuados, com dedicação 

exclusiva de mão de obra no Instituto Federal Goiano. O autor utilizou a 

pesquisa aplicada, qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental, 

fundamentada em referências bibliográficas e legislação pertinente, bem 

como em análise de processos, documentos e aplicação de questionários 

a servidores técnico-administrativos do IF Goiano que atuam como 

gestores e fiscais de contratos. 

Cunha (2017)  

De caráter qualitativo-quantitativo, com abordagem exploratória e 

descritiva, a pesquisa da autora teve como objetivo geral apresentar uma 

análise comparativa do grau de execução das atividades de fiscalização e 

do nível de importância atribuído pelos servidores fiscais à atividade de 

fiscalização de contratos de terceirização em uma IFES. A abordagem 

teórica foi baseada em conceitos de contratos administrativos, suas 

características e principais modalidades, assim como noções gerais sobre 

fiscalização de contratos, as atividades de fiscalização e a 

responsabilidade da Administração e dos fiscais. 

Simoni (2018) 

Fazer uma análise crítica do modelo de cálculo do custo da contratação 

dos serviços terceirizados de limpeza no IFMT e sugerir uma alternativa 

de tratamento dos custos de transação relativos à fiscalização dos 

terceirizados. Aplicou-se a metodologia de investigação, a coleta dos 

dados foi por meio de análise de legislação, documentos internos, 

questionários diagnósticos, entrevistas aos servidores envolvidos no 

processo de fiscalização, cálculos estatísticos e análises comparativas. 

G
E

S
T

Ã
O

 D
E

 

C
O

N
T

R
A

T
O

S
 Wong, Leung e 

Gilleard (2013) 

Investigar a eficiência do Departamento de Facilities Management na 

gestão de serviços terceirizados de limpeza e vigilância de nove edifícios 

em Hong Kong. O estudo propõe a Análise Envoltória de Dados (DEA) 

como uma ferramenta de análise de dados adequado para superar as 

dificuldades de benchmarking. 

Almeida e Lima 

(2018)  

Analisar a forma que foi implementado e gerenciado os serviços 

terceirizados de limpeza no Campus I da Universidade Federal da Paraíba. 

A pesquisa é de abordagem qualitativa, descritiva e interpretativista. 

Assim, para coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas 
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com gestores de centro, e para a interpretação dos dados foi realizada a 

análise do discurso. 

Pacheco, 

Kronbauer, 

Leite e Dantas 

(2018) 

Realizar uma análise comparativa entre os valores pagos as empresas 

terceirizadas que prestam os serviços de limpeza e conservação, vigilância 

e segurança e os valores reais de uma possível internalização desses 

serviços em uma instituição pública na região Centro-Oeste. Os dados 

utilizados foram coletados por meio de análise documental, a partir de 

sites governamentais, relatórios do sistema financeiro, orçamentário e 

contábil, e visitas na instituição que possibilitaram o acesso aos processos 

de pagamentos e outros documentos. 

Santos, Andrade 

e Lima (2019) 

Analisar os editais, contratos e a prestação de serviços terceirizados nas 

áreas administrativa, manutenção, conservação, limpeza e vigilância em 

uma instituição pública federal localizada em Minas Gerais. Com o intuito 

de verificar a aplicação dos princípios constitucionais da Administração 

Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência) na terceirização. Para atingir os objetivos da pesquisa foi 

realizado um estudo de caso e utilizados dados primários e secundários, 

os quais foram submetidas à análise de conteúdo. 

Q
U

A
L

ID
A

D
E

 D
O

 S
E

R
V

IÇ
O

 

Oliveira (2016) 

Para tanto, o estudo de caso, teve como objeto a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos, teve por objetivo analisar a influência da gestão de 

contratos na redução de custos e na melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pelas empresas contratadas. Com a realização de pesquisa por 

meio de entrevistas com gestores administrativos e operacionais de 

contratos de vigilância e limpeza, visando identificar novas variáveis não 

elencadas na literatura. 

Vilela e Souza 

(2017) 

Analisar os aspectos críticos da limpeza do ambiente de trabalho 

compartilhado por servidores de uma Instituição Federal de Ensino. O 

estudo adotou a abordagem qualitativa e se classificou quanto aos fins 

como uma pesquisa descritiva. Para a coleta de dados optou-se por roteiro 

de entrevistas semiestruturadas. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa bibliográfica. 

 

No que se refere a pesquisas sobre a gestão dos serviços terceirizado de limpeza, uma 

análise de benchmarking interno foi realizada pelo Departamento de Facilities Management de 

uma empresa em nove edifícios de Hong Kong, para determinar a unidade mais eficiente quanto 

à execução dos serviços de limpeza, manutenção e segurança, com a proposta da Análise 

Envoltória de Dados (DEA) como ferramenta de análise dos dados (WONG, LEUNG e 

GILLEARD, 2013) 

Prado Filho et al. (2016) apontam em sua pesquisa, algumas das boas soluções que estão 

sendo utilizadas para contratar, serviços de apoio, como de segurança, vigilância eletrônica, 

jardinagem, limpeza, manutenção predial, recepção, transporte de pessoas ou pequenas cargas, 

entre outros. O trabalho teve como objetivo, apresentar alternativas para a contratação desses 

serviços, pois abrangem valores elevados, têm impacto na qualidade das atividades finalísticas 

e na qualidade de vida no trabalho. No estudo, são abordados por exemplo, os ganhos que 

podem ser obtidos a partir da sinergia gerada pela integração de serviços de gestão predial. 
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O tema tratado por Silva Filho e Costa (2003) abordou a questão da terceirização no 

serviço público em três aspectos. A contextualização histórica sobre o assunto, onde são 

abordados os aspectos legais sobre o tema e os vários problemas jurídicos surgidos no início 

deste processo no Brasil. A Segunda parte, aborda um aspecto de cunho gerencial, enfatizando 

os cuidados que devem ser tomados pelas entidades públicas na gestão de um contrato de 

terceirização de mão-de-obra. Enquanto que a terceira parte enfatiza uma iniciativa exitosa de 

um hospital público de grande porte que conseguiu reduzir os custos do seu contrato de 

terceirização de mão-de-obra, na área de asseio, limpeza e conservação, em aproximadamente 

31% do seu valor mensal, contudo, sem comprometer a qualidade do serviço. 

Pacheco (2015) procurou dimensionar e comparar o custo pago pela mão de obra 

terceirizada, neste caso vigilância e limpeza, para as atividades de apoio pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRS) e o custo estimado dessa mão-de-obra no mercado de 

trabalho, para qualificar e verificar o grau de dissonância entre ambos. 

Em seu estudo, Zagatto (2015) objetiva demonstrar no caso específico das contratações 

de serviços de limpeza pela Administração Pública, o autor analisa os impactos da falta de 

especialidade na contratação dos serviços, como o regime jurídico e o arcabouço referencial 

técnico vêm vinculando a Administração a situações antieconômicas e ineficientes sem que, na 

maioria dos casos, os gestores percebam a gravidade dos desperdícios perpetrados.  

Para tanto, foram apresentados os problemas decorrentes da utilização indiscriminada 

das Instruções Normativas, na época da pesquisa do Ministério do Planejamento Orçamento e 

Gestão (MPOG), como referência de produtividade e de custo nas estimativas para as 

contratações, falhas relacionadas à própria generalidade das normas, ou utilização genérica e 

deficiências materiais reveladas pelos indícios de subdimensionamento das produtividades 

(ZAGATTO, 2015). 

A exitosa experiência da SAMF-MT, órgão de apoio logístico do Ministério da Fazenda 

em Mato Grosso, é relatada por Santos, Brito e Silva (2016) onde os autores descrevem o novo 

modelo de contratação de serviços de limpeza predial, adotado em 2015 pela Superintendência 

de Administração do Ministério da Fazenda em Mato Grosso e os resultados obtidos. 

Também, destaca-se a pesquisa de Santos (2014) que teve como objetivo, identificar por 

meio dos parâmetros de contratação, os elementos determinantes dos custos contratuais de 

serviço de limpeza de 41 Universidades Federais, utilizando o método de benchmarking com 

as 4 instituições mais eficientes e as 5 menos eficientes nos gastos com limpeza. 

Uma análise da influência da gestão de contratos na redução de custos e na melhoria da 

qualidade dos serviços prestados pelas empresas contratadas foi realizada por Oliveira (2016). 
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Para tanto, o estudo de caso teve como objeto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, 

com a realização de pesquisa por meio de entrevistas com gestores administrativos e 

operacionais de contratos de vigilância e limpeza, visando identificar novas variáveis não 

elencadas na literatura. 

Em âmbito internacional existem trabalhos que comparam custo e qualidade de serviços 

de limpeza executados por empresas terceirizadas versus execução direta, sem abordar a 

questão dos parâmetros de contratação: como a análise de determinantes de custo dos serviços 

de limpeza em escritórios privados na Suíça, levando em conta os aspectos de estratégias e 

objetivos dos gestores (STOY e JOHRENDT, 2008); Estudos de caso em Universidades 

Americanas que adotaram práticas alinhadas à indústria da limpeza e seus padrões de 

desempenho (CAMPBELL, 2011); Estudo sobre os serviços de terceirização e a relação custo-

benefício na Universidade Cooperativa Moshi (MSOFE, 2017); Analisar o custo-benefício dos 

serviços de limpeza no Hospital Mahalapye (CALI, COGSWELL, BUZWANI, OHADI e 

AVILA, 2016); Descobertas sobre práticas de terceirização em pequenas empresas de serviços 

na Islândia (EDVARDSSON, ÓSKARSSON e DURST, 2020). 

Estudos voltados para a terceirização de serviços e de forma mais específica de limpeza 

predial, também têm sido desenvolvidos no Brasil, como pode ser observado no Quadro 8.
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Quadro 8 - Pesquisas nacionais e internacionais sobre serviço de limpeza. 

Autor, ano Objetivo Resultados 

Silva Filho e 

Costa (2003) 

Abordar a questão da terceirização no serviço público em um 

hospital público de grande porte por meio da análise financeira 

do contrato de serviço de limpeza. 

Com a racionalização das tarefas de todos os zeladores que prestam serviços em todos 

os setores do hospital, o trabalho gerou uma redução de 43 zeladores que implicou 

na redução do valor mensal do contrato em mais R$ 41.095,53, que representou uma 

redução percentual  de 31,91% do valor total do contrato. 

Cesarotti e Di 

Silvio (2006) 

Definir padrões nacionais para equilibrar e controlar a evolução 

dos serviços das instalações e impulsionar os serviços de 

facilities management rumo à excelência organizacional na 

Itália. O método escolhido para o desenvolvimento do padrão 

italiano foi mesclar técnicas, estratégias e aspectos 

organizacionais com o objetivo de padronizar o sistema de 

contratação, oferecendo aos prestadores de serviços a chance de 

melhorar a eficiência e a qualidade, ajudando as organizações 

de saúde a obter um serviço melhor, mais confiável e mais 

barato. 

A norma italiana não só melhorou os serviços, mas também forneceu sistemas de 

controle adequados para a terceirização de organizações. Neste contexto de ganha-

ganha, espera-se conduzir continuamente os serviços de facilities management para 

a excelência organizacional. Este estudo é específico para o sistema de saúde 

nacional italiano e apresenta um método sistemático para melhorar os serviços de 

facilities management do hospital. No entanto, a dinâmica estratégicas descritas são 

comuns a muitos outros contextos. 

Stoy (2008) 

Este estudo consiste em uma análise teórica da literatura 

especializada, revelando fatores relevantes dos custos de 

limpeza e dados coletados em um estudo empírico de 111 

edifícios de escritórios na Suíça. Assim, os indicadores de custo 

de limpeza e os fatores relevantes para os custos de limpeza 

foram focados.  

Com relação aos direcionadores de custos, tanto as características quanto o uso da 

construção influenciam significativamente nos custos. No entanto, os fatores 

decisivos são as estratégias de gestão (como o grau de terceirização da gestão da 

propriedade) e os principais objetivos do proprietário. As relações causais entre 

estratégias (por exemplo, estratégias de terceirização) e custos podem ser 

consideradas hipóteses bem substanciadas. 

Campbell 

(2011) 

Os estudos de caso destacam quatro universidades que 

implementaram algumas práticas inovadoras de gerenciamento 

eficiente de serviços de zeladoria utilizando padrões 

mensuráveis e negócios atualizados. 

Essas universidades não apenas melhoraram sua limpeza geral, mas também 

experimentaram economias significativas. 

Nemec, 

Sumpíková e 

Merickova  

(2013) 

Análise da experiência em terceirização de serviços internos 

como limpeza, refeição, manutenção, TI, transporte e segurança 

em organizações públicas e privadas na República Tcheca e na 

Eslováquia. Os dados que analisaram todas as dimensões 

importantes da terceirização no setor privado foram coletados 

por meio de questionários. 

Os dados mostram que as decisões de terceirização no setor público são realmente 

caóticas, sem nenhuma análise real. Em tais condições, existe o alto risco da 

terceirização não oferecer melhorias de eficiência. A prática do setor privado pode 

servir parcialmente como referência positiva e fonte de aprendizado para a 

terceirização em organizações públicas. 

Santos (2014) 

Identificar por meio dos parâmetros de contratação, os 

elementos determinantes dos custos contratuais de serviço de 

limpeza de 41 Universidades Federais. 

Existem expressivas diferenças de custo de limpeza nas universidades federais 

brasileiras, explicadas, principalmente, pelas diferentes produtividades adotadas 

pelas instituições em seus contratos. As produtividades, por sua vez, são 

consequência de outros fatores, que podem ser identificados como determinantes de 

custos da limpeza predial. 

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Merickova
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Pacheco (2015) 

Dimensionar e comparar o custo pago pela mão de obra 

terceirizada de vigilância e limpeza, para as atividades de apoio 

pela UFRS e o custo estimado dessa mão-de-obra no mercado 

de trabalho, para qualificar e verificar o grau de dissonância 

entre ambos. Foram analisados fatores não financeiros que 

impactam na mão-de-obra terceirizada da Universidade. 

Os resultados obtidos demonstraram a necessidade do estabelecimento de uma 

evolução administrativa, que poderá ser o projeto de carreira pública celetista para 

atividades de apoio. 

Cali, Cogswell,  

Buzwani, Ohadi 

e Avila (2016) 

Analisar o custo-benefício dos serviços de limpeza no Hospital 

Mahalapye em Botswana, com uma abordagem de custeio 

baseado em atividades e benefícios monetizados, ponderando 

os custos considerando duas alternativas: o outsourcing e o 

insourcing. Com base em uma pesquisa de qualidade de serviço 

a fim de auxiliar os administradores de hospitais a tomar 

decisões de terceirização baseadas em evidências. 

Após o ajuste por qualidade do serviço, verificou-se que a terceirização oferece maior 

vantagem que o insourcing. A terceirização é vantajosa em termos de custo depois 

de considerar a qualidade. A relação custo-benefício de 1,06, significa que a 

terceirização retornaria seis centavos em valor para cada dólar investido. 

 

Klungseth e 

Blakstad (2016) 

Descrever e discutir serviços de limpeza internos em 

instalações de contextos nacionais diferentes, um na Noruega e 

outro no Reino Unido, a fim de obter uma melhor compreensão 

das práticas atuais. Os estudos de caso basearam-se em 

entrevistas semiestruturadas e aprofundadas e em revisões de 

documentos. 

Os casos demonstram que os serviços de limpeza interna podem ser estruturados e 

gerenciados de diferentes maneiras, particularmente no que diz respeito à divisão de 

serviços, ao gerenciamento de contratos de funcionários e de clientes, à extensão do 

controle, à cadeia de comando, à liderança autogerenciada, horas de serviço de 

limpeza e uso de terceirização. 

Oliveira (2016) 

Analisar a influência da gestão de contratos na redução de 

custos e na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas contratadas. 

Os resultados revelaram que na percepção dos respondentes, o construto Gestão de 

Contratos exerce influência positiva nos construtos Redução dos Custos e Qualidade 

de Serviços. Ficou evidenciado que os modos como a gestão de contratos conduzem 

à redução de custos e melhoria da qualidade dos serviços. 

Prado Filho et 

al. (2016) 

Apresentar alternativas para a contratação de serviços de apoio, 

como de segurança, vigilância eletrônica, jardinagem, limpeza, 

manutenção predial, recepção, transporte de pessoas ou 

pequenas cargas, entre outros. 

A comparação entre os preços de referência dos modelos de fornecimento team 

cleaning e modelo m² limpo, indicam que o modelo do team cleaning pode gerar 

redução de custos da ordem de 8,10% se comparado com o modelo do m² limpo, 

amplamente adotado no setor público. 

Santos, Brito e 

Silva (2016) 

Descrever o modelo de contratação de serviços de limpeza 

predial, adotado em 2015 pela SAMF-MT, pautada no 

planejamento efetivo do serviço, gerenciando os determinantes 

de custo. A metodologia levou em conta as peculiaridades de 

cada ambiente a ser limpo, transformando as produtividades 

individuais de cada espaço físico em espaço virtual, com 

produtividade padronizada, para simplificar a precificação. 

A economicidade, em função do planejamento criterioso e do gerenciamento eficaz 

dos determinantes de custos, foi materializada pela redução em mais de 50% nos 

gastos, em comparação com os padrões da IN 02/2008 do Ministério do 

Planejamento. 
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Msofe (2017) 

 

O estudo sobre os serviços de terceirização e a relação custo-

benefício na Universidade Cooperativa Moshi, cobriu quatro 

objetivos: determinar os fatores que influenciaram a 

Universidade a se comprometer com a terceirização dos 

serviços; examinar a contribuição dos processos de 

terceirização para obtenção de uma relação custo-benefício; 

estabelecer até que ponto a terceirização de serviços reduziu os 

custos operacionais rumo à obtenção de uma relação custo 

benefício e melhorar a eficiência institucional. 

Os resultados do estudo indicaram que o fator que influencia a organização a buscar 

serviços de terceirização foi o desejo de reduzir custos e a necessidade de liberar 

recursos da organização, de modo a focar em suas atividades principais. A 

terceirização de serviços reduziu custos operacionais e melhorou a eficiência 

institucional por meio da redução de funcionários internos, como custos de 

recrutamento, salários, treinamento, horas extras, contribuição que a universidade 

teve que pagar empregado, como seguro de saúde, fundos de previdência social e 

outros subsídios. E também, terceirizando algumas atividades trabalhistas intensivas, 

como segurança e limpeza, a universidade reduziu muito os custos. 

Koch e 

Eitzinger (2019) 

Enfoca a descrição e o conteúdo do benchmarking e os 

possíveis erros que podem ocorrer ao usar benchmarks 

altamente agregados sem considerar as características 

específicas dos clusters, no caso de custos com serviços de 

limpeza em hospitais na Áustria. 

Os resultados mostram que o benchmarking regular com dados agregados, 

frequentemente usado na prática, não pode ser recomendado. Os autores consideram 

o uso de um benchmarking detalhado como significativo e intencional. Para fazer um 

benchmarking detalhado, é essencial identificar e coletar as informações e fatores de 

influência. O estudo modela explicitamente o viés de um exercício de benchmarking 

simplista demais para custos de limpeza em hospitais, que se deve à desconsideração 

dos fatores de custo e à agregação de categorias de áreas não comparáveis. 

Anderson, 

Cronk, Best, 

Radin, Schram, 

Tracy e  

Bartram (2020)  

Desenvolver um modelo para orientar o orçamento para o 

serviço de saúde ambiental (EHS) nas unidades de saúde 

(HCFs), com base em 47 estudos. Foram identificadas boas 

práticas com base em uma revisão de diretrizes adicionais 

selecionadas para o custo de EHS e HCFs. 

O modelo de práticas compreende dez etapas em três fases: planejamento, coleta de 

dados e síntese. As partes interessadas desenvolvem um plano de custo; e identificar 

fontes de dados (planejamento), executam seu plano de custo e avaliam a qualidade 

dos dados (coleta de dados). Por fim, as partes interessadas calculam os custos e 

divulgam os resultados (síntese). 

Edvardsson, 

Óskarsson e 

Durst (2020) 

 

Apresentar descobertas sobre práticas de terceirização em 

pequenas empresas de serviços na Islândia, onde o foco 

principal está nas empresas de serviços com uso intensivo de 

conhecimento. 

 

Os motivos para o aumento da terceirização são os custos redução e razões 

estratégicas, como foco nas competências essenciais e busca de conhecimento 

externo. Em comparação com outras, as empresas com conhecimento intensivo estão 

cada vez mais terceirizando serviços de limpeza, segurança entre outros. Os gerentes 

dessas empresas percebem maior economia de custos como conseqüência da 

terceirização, com uma  redução de custos alcançada em 48,3%. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa bibliográfica. 
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2.5 Fatores determinantes dos custos de serviço de limpeza 

 

No setor público, a gestão de custos também atua no sentido da eficiência do uso dos 

recursos, embora o objetivo não seja o lucro, mas a melhora de indicadores sociais, através da 

prestação de serviços e da produção de bens públicos (MOTTA, 2010). 

Determinantes de custo são as variáveis que explicam o comportamento dos custos. A 

literatura convenciona uma classificação dos determinantes de custos em estruturais e 

operacionais. Estruturais são os determinantes que se referem a decisões estratégicas e estáveis 

da organização (SHANK e GOVINDARAJAN, 1997), que permanecem por longo tempo e são 

pouco flexíveis (PANARELLA, 2010). Enquanto que os operacionais são aquelas causas de 

custos dependentes da capacidade e habilidade de execução (SHANK e GOVINDARAJAN, 

1997; QUESADO e RODRIGUES, 2007), em termos de eficácia, (meta atingida) e eficiência 

(custo mínimo), sofrendo maior variação no tempo. (PANARELLA, 2010). 

A literatura cita entre os determinantes estruturais a tecnologia, o ambiente institucional 

e o projeto do serviço. Como exemplos de determinantes operacionais existem o grau de 

complexidade, a qualidade, a capacidade de aprendizagem (PANARELLA, 2010; COSTA, 

2011; SOUZA e MEZZOMO, 2012). A produtividade pode ser confundida como determinante, 

mas é, na verdade, consequência e não a causa (SANTOS, BRITO e SILVA, 2016). 

Estudos de Stoy e Johrendt (2008) especificamente na limpeza predial, apontaram como 

determinantes de custo: o projeto do prédio, a intensidade de uso dos ambientes, a frequência 

de limpeza, a quantidade de usuários e a localização. 

Esses fatores influenciam os custos da limpeza predial e estão reunidos em um 

determinante mais abrangente: o projeto do serviço, seu planejamento. A literatura identifica 

que o principal fator determinante do custo de um produto ou serviço, tanto para o produtor 

quanto para o usuário, é seu projeto (ROCHA, 1999). 

A produtividade é citada como determinante de custo, embora seja, de fato, elemento 

que influencia diretamente os custos de um produto ou serviço, ela é também causada pelos 

demais fatores que interferem na capacidade de execução (SANTOS, 2014). 

Os autores Stoy e Johrendt (2008) destacam em sua pesquisa, 15 fatores de custo 

relevantes derivados de estudos da literatura e entrevistas com especialistas que seguem 

descritos no Quadro 9: 
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Quadro 9 - Fatores de custos de serviço de limpeza predial apontados na literatura. 

Fator de custo Descrição 

Áreas de fachada (%) 

 

Como os custos de limpeza também contêm os da fachada, sua 

sensibilidade a variações deve ser examinada. O aumento nas 

áreas de fachadas está associado a maiores custos de limpeza. 

Layout interior 
Diferentes layouts de escritório também afetam os custos de 

limpeza. Amplos espaços físicos exigem, em princípio, menos 

esforço de limpeza do que os cubículos de escritório. 

Percentagem de áreas circundantes 

Similar às fachadas, as áreas circundantes fazem parte do custo 

total da limpeza. Portanto, pode-se supor que um aumento nas 

áreas circundantes levará a um aumento nos custos de limpeza. 

Tamanho da propriedade 
A influência do tamanho absoluto da propriedade nos custos de 

limpeza é determinada com base na área útil do piso. Os custos 

diminuem à medida que o tamanho da propriedade aumenta. 

Intervalos de limpeza 

 

O impacto do intervalo de limpeza é direto e fácil de identificar. 

Portanto, deve-se supor que um aumento nos intervalos 

resultará em um aumento nos custos. 

Área útil por local de trabalho 

Supõe-se que o tempo gasto na limpeza dependa amplamente 

do número de funcionários que trabalham no prédio ou na área 

a ser limpa. O tempo associado à limpeza e, portanto, o custo 

será reduzido proporcionalmente à proporção entre a área útil 

do piso e o número de locais de trabalho existentes. 

Duração da utilização 

A duração do uso é vista como um potencial impulsionador de 

custos. Durações mais longas de utilização também resultam 

em um processo de limpeza mais demorado, pois haverá um 

maior acúmulo de poeira, sujeira etc. Isso possivelmente 

aumentaria os custos por área limpa. 

Percentagem de espaço vago Áreas que não estão em uso geralmente não requerem limpeza. 

Nível salarial 

Do ponto de vista teórico, o nível salarial é um fator relevante, 

uma vez que os custos de limpeza são em grande parte 

compostos por despesas com pessoal. 

Grau de terceirização de serviços de 

gerenciamento de propriedades 

Os gerentes imobiliários entrevistados atribuíram um efeito de 

redução de custos à terceirização de serviços, citando 

principalmente serviços de limpeza como exemplo. Isso é 

atribuído ao alto grau de profissionalismo dos serviços 

prestados por terceiros. 

Objetivo principal do proprietário: 

maximização dos benefícios (em 

relação ao ocupante, a terceiros, 

público), minimização de custos 

Os entrevistados citaram os principais objetivos do proprietário 

e do gerente como fatores com impacto direto nos custos. O 

objetivo de minimização de custos é percebido como tendo um 

efeito negativo na intensidade da limpeza e, portanto, um efeito 

redutor nos custos. Objetivo principal do gerente: 

maximização dos benefícios (em 

relação ao ocupante, a terceiros, 

público), minimização de custos 

Percentagem de áreas de 

estacionamento de veículos 

Os especialistas citaram vários tipos diferentes de utilização da 

área que eles acreditam ter um efeito positivo ou negativo nos 

custos de limpeza. De qualquer forma, as áreas de 

estacionamento de veículos requerem menos insumo em termos 

de limpeza do que as áreas de escritórios. 

Percentagem de áreas de circulação 

Diferentemente das áreas de estacionamento de veículos, as 

áreas de circulação exigem uma entrada particularmente alta 

em termos de limpeza, pois atrairão mais sujeira, poeira etc. 

Percentagem de áreas arrendadas 

A parcela de áreas arrendadas é um fator relevante, pois essas 

áreas geralmente têm requisitos de limpeza mais baixos e, 

portanto, custos mais baixos. 

Fonte: Adaptado de Stoy e Johrendt (2008). 
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Acerca do tamanho da área a ser limpa, Stoy e Johrendt (2008), também destacam que 

amplos espaços físicos, em geral, exigem menos esforço de limpeza que cubículos de escritório. 

Espaços pequenos, com muita mobília, aumentam a complexidade dos procedimentos e 

dificultam o uso de tecnologia, assim como áreas com muitas paredes tendem a exigir mais 

tempo no processo de limpeza. 

Na literatura, Costa (2011) ressalta um determinante de custos citado como arranjo 

físico. Na pesquisa do autor, o arranjo físico diz respeito à disposição de maquinário, fluxos e 

desenho de processos, aspectos ligados à movimentação e locomoção no local de trabalho. 

Porém, no contexto de contratação de serviço de limpeza, importam os aspectos do tipo de 

construção, materiais de acabamento empregados, mobília e ocupação dos espaços e como esses 

elementos interferem na produtividade da limpeza a ser executada. São aspectos, portanto, 

ligados ao conceito de projeto do prédio (SANTOS, 2014). 

Segundo Stoy e Johrendt (2008) os fatores mais relevantes para a variação de custos de 

limpeza na análise, foram a estratégia de gestão. De acordo com os autores, quanto mais 

terceirizado o serviço, menor o custo. 

Ainda, sobre os fatores que influenciam os custos de serviço de limpeza, Axcel e Raftclif 

(2001) afirmam que o projeto do prédio e os materiais empregados podem influenciar na 

limpabilidade, o nível de dificuldade para limpeza do espaço físico, sendo, dessa forma, 

elementos determinantes de custos. 

Santos (2014) diz que as causas da diferença de desempenho entre as universidades da 

amostra de sua pesquisa são os determinantes de custo, assim, os fatores identificados em sua 

pesquisa seguem sintetizados no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Determinantes de custos de serviço de limpeza identificados por Santos (2014). 

Determinante Efeitos sobre custos 

Tecnologia 
O setor de limpeza profissional pode obter significativos ganhos de eficiência ao 

empregar métodos, técnicas, materiais, insumos e equipamentos especializados. 

Experiência 

As universidades mais eficientes demonstram ter aproveitado sua experiência em 

contratações anteriores para modificar o projeto da contratação, em face das 

características das áreas a serem limpas, suas necessidades e demandas. 

Ambiente institucional 

É o principal determinante de custos no grupo de universidades menos eficientes, 

caracterizado pela norma federal de referência, com produtividades genéricas. Ao 

não aproveitar suas experiências e outros fatores determinantes de custo para 

modificar o projeto da contratação, essas universidades deixam de aproveitar 

potencial de melhoria de desempenho. 

Projeto do serviço 

No modelo de contratação do setor público brasileiro, é o contratante quem elabora 

o planejamento e a especificação detalhada do serviço. As universidades mais 

eficientes adotam frequências e periodicidades de limpeza diversas em relação à 

norma federal, enquanto as instituições menos eficientes tendem a copiar a referência 

normativa. O projeto do serviço de limpeza afeta diretamente a produtividade, ao 

detalhar como e quando cada atividade deve ser realizada. 
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Qualidade 

Relacionada ao grau de conformidade do serviço em comparação com as 

expectativas do contratante. Tem caráter bastante subjetivo, agravado pela ausência 

de especificação clara dos resultados esperados da limpeza que se contrata, além de 

envolver mecanismos de controle inadequados. 

Competências e 

habilidades 

O treinamento dos faxineiros terceirizados é uma exigência de todas as universidades 

pesquisadas. Entretanto, o alto turnover no setor, motivado pelos baixos salários e 

condições precárias de trabalho, se apresenta como obstáculo para incremento maior 

de produtividade. 

Projeto do prédio 

Diz respeito aos materiais construtivos, layout, tipos de instalações, mobiliário e 

equipamentos, arquitetura, decoração, dispersão das instalações, estado de 

conservação. Interfere na capacidade de limpeza, técnicas a serem empregadas, 

questões operacionais. 

Quantidade de usuários 

Influencia o volume e tipo de materiais necessários, assim como a frequência com 

que a limpeza precisa ser executada. Locais de uso constante, como banheiros 

coletivos, exigem maior atenção e isso reduz a produtividade. Ao mesmo tempo, 

locais com baixo tráfego de usuários como os almoxarifados e galpões podem ter 

produtividades maiores em função do uso pouco frequente. Esses fatores, entretanto, 

somente terão efeito se houver efetividade no projeto do serviço. 

Fonte: Adaptado da pesquisa de Santos (2014). 

No que concerne aos determinantes de custos identificados na literatura, é possível 

encontrar variações de nomenclatura entre os autores, mas certa homogeneidade na essência do 

determinante especificado. 

 

2.5.1 O fator produtividade em serviço de limpeza 

 

A produtividade dos serviços de limpeza é um tema estudado por diversas entidades, 

como a Association of Physical Plant Administrators - APPA. No Brasil, as maiores referências 

sobre o assunto vêm do setor público. Em 1996, o governo do estado de São Paulo foi pioneiro 

em estabelecer critérios de produtividade para os serviços de limpeza. A Administração Pública 

Federal por meio do Ministério do Planejamento, também é outra referência no uso do modelo 

por produtividade (PRADO FILHO et al., 2016).  

É certo que numa primeira contratação os detalhamentos de rotinas e a precisão das 

produtividades não serão perfeitos, e, portanto, haverá alguns contratempos contratuais para 

ajustá-los, o que é natural em qualquer mudança. Com o tempo a administração ganhará a 

experiência necessária (ZAGATTO, 2015). 

O modelo de fornecimento por metro quadrado limpo se baseia no uso da produtividade 

para a definição dos preços de referência. Devido às restrições legais para contratação de mão 

de obra é o modelo mais difundido no setor público (PRADO FILHO et al.; 2016). 

Destarte, Santos (2014) aborda que a Polícia Federal de Mato Grosso utilizava os 

parâmetros genéricos do Governo Federal para contratação de serviço de limpeza predial, e, em 

2012 reformulou seus parâmetros, cujo novo planejamento foi baseado no exame de dimensões 

e características das áreas existentes, histórico de necessidades, experiência com rotinas, tarefas 
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e práticas, tempo necessário para execução de tarefas e consumo de materiais. Com isso, passou 

a gastar quase a metade do que suas congêneres em outros estados, que continuam praticando 

os padrões genéricos nacionais. 

Assim, cabe destacar que, conforme afirmam Prado Filho et al., (2016) deve-se evitar o 

mau hábito de apenas repetir os procedimentos de compra adotados em processos licitatórios 

anteriores ou copiar editais de outras organizações sem a adequada adaptação. E nunca se deve 

esquecer que o dimensionamento adequado do objeto que vai se adquirir ou contratar evita 

desperdícios e reduz despesas. 

Com o foco na relevância dos gastos, Zagatto (2015) aponta certo amadorismo nas 

contratações públicas de serviços de limpeza e conservação e um total desinteresse pelo 

“projeto da solução”. Em seu estudo, ainda com base na IN 02/2008, são analisados os impactos 

da falta de especialidade na contratação dos serviços de limpeza, que, ao mesmo tempo, é causa 

e consequência da utilização desavisada de parâmetros fixados pelo Governo Federal. 

No que se refere à produtividade adotada pelas normas, Zagatto (2015) faz um 

comparativo com os padrões americanos: os valores de produtividade indicados na IN (no 

estudo, a IN 02/2008), mostram-se claramente subdimensionados, se comparados com padrões 

estabelecidos na norma ISSA  540, divulgada pela instituição americana ISSA – The Worldwide 

Cleaning Industry Association, que desde 1923 dedica-se ao estudo de Facility Management. 

Assim, para a mensuração da mão de obra com base na ISSA 540, é necessário 

relacionar e contabilizar individualmente os esforços para cada uma das atividades, como: 

remoção de lixo, limpeza de móveis etc. Enquanto que na estimativa pela IN isso não é 

necessário, pois no valor fechado (600 m2/dia) estão supostamente incluídas todas as atividades 

necessárias à manutenção do ambiente limpo (ZAGATTO, 2015). 

Destarte, a revogação da IN vigente a época do estudo, foi mensurada a comparação 

com a norma vigente atualmente, conforme disposto na Quadro 11. 

Quadro 11 - Comparativo entre ISSA 540, IN 02/2008 e 05/2017 (Área interna de 10.000 m2). 

Referencial ISSA 540 IN 02/2008 IN 05/2017 

Atividades 

consideradas 

• Remoção de lixo: 0,144 funcionários 

• Limpeza de todas as superfícies horizontais de até 1,50 

m de altura (móveis): 1,789 funcionários 

• Aspiração, remoção de manchas e lavagem do piso de 

carpete: 2,622 funcionários 

• Limpeza detalhada dos cantos, quinas e rodapés: 0,054 

funcionários 

• Limpeza de paredes e divisórias: 0,118 funcionários 

Limpeza de 

áreas internas 

 

Limpeza de 

áreas internas 

 

 5  

Funcionários 
17  

funcionários 

8 

Funcionários* 

Fonte: Adaptado de Zagatto (2015). 

*Cálculo feito considerando a produtividade máxima (1.200 m2) da IN nº 05/2017. 



 
 
 

54 
 

 
 

Ressalta-se a dimensão da diferença, caso adotadas as produtividades do ISSA 540, em 

condições idênticas, o quantitativo de funcionários se reduziria a quase metade, se comparado 

ao obtido com base na IN 05/2017. 

Hoje, especialmente no setor público, o planejamento é realizado de forma exclusiva 

pela contratante, antes de licitar o serviço. O contratado apenas executa o que foi pré-formatado 

pelo Governo, nos mínimos detalhes (SANTOS, 2014). 

Assim, se o contratante é quem descreve exatamente o que e como deve ser feito o 

trabalho, deixa-se de privilegiar a lógica de terceirizar como meio de atingir maior eficiência 

pela experiência de quem executa o serviço, o agente especializado. O Projeto de Lei nº 

4.330/2004, tinha como proposta permitir que a empresa prestadora atue no planejamento dos 

serviços (SANTOS, 2014). 

Contudo, conforme Zagatto (2015) o uso das normativas possui aspectos perversos a 

serem considerados. O primeiro deles decorre da própria natureza da generalização: perigosa e 

temerária, vulnera as especificidades das situações concretas. Segundo o autor, o problema está 

no que a norma não trouxe, como o estudo das particularidades, propor detalhamentos, projetar 

a limpeza das respectivas instalações, realizar levantamentos empíricos. 

Destarte, a IN surgiu para ser um balizador genérico no que foi salutar, porém os 

gestores acabaram terceirizando o projeto dos serviços de limpeza para a normativa, e esta, pela 

generalidade mencionada, e por fragilidades próprias, não representa um meio adequado para 

tanto. Os gestores devem verdadeiramente justificar os quantitativos propostos para a execução 

dos serviços de limpeza, não apenas formalmente, para dizer que “a estrutura está dentro dos 

limites mínimos definidos pela IN” (ZAGATTO, 2015). 

Em seu estudo, Zagatto (2015) levanta problemas causados pelo uso indiscriminado das 

Instruções Normativas como referência de produtividade e de custo nas estimativas para as 

contratações, deficiências relacionadas à própria generalidade das normas, ou utilização 

genérica, e deficiências materiais reveladas pelos indícios de subdimensionamento das 

produtividades. Ambas representam um alto risco de contratos superfaturados. 

O modelo do team cleaning, desenvolvido pelo mercado de limpeza profissional 

americano, a fim de realizar os serviços de limpeza de forma mais produtiva, é uma técnica 

inspirada no lean manufacturing, que foi criado inspirado no sistema Toyota de produção e que 

trazia enormes diferenças em produtividade, qualidade, desenvolvimento de produtos. Nesse 

modelo as tarefas são realizadas em horários alternativos (intervalos de trabalho e os horários 

noturnos), simplificadas e redistribuídas aos faxineiros treinados na forma de quatro técnicas 

de limpeza: limpeza das superfícies, aspiração dos ambientes, limpeza dos banheiros, sanitários 
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e outros ambientes específicos, e operação de apoio (coleta de lixo, reposição de materiais, etc.) 

(PRADO FILHO et al.; 2016). 

O team cleaning também é ofertado por empresas brasileiras, com ganhos significativos 

em termos da produtividade. A empresa Vikings apresenta produtividades da ordem de 143 m² 

por hora com o uso do processo tradicional, e 314 m² por hora, com o uso do team cleaning 

(MARCONDES, 2013). 

A Tabela 1 a seguir apresenta a comparação das produtividades adotadas pelas quatro 

diferentes referencias.  

Tabela 1 - Produtividades em m² dos serviços de limpeza. 

Tipo de 

ambiente 

Vikings processo 

tradicional 

Vikings team 

cleaning 

IN MPDG 

05/2017 

Cadterc 

SP 

APPA 
 

Área Interna – 

Piso frio 
1.144 2.512 800 a 1200 750 892 

Área interna – 

banheiros e 

sanitários 

1.144 2.512 200 a 300 750 210 

Fonte: Adaptado de PRADO FILHO et al. (2016). 

 

Foi realizada uma comparação entre os métodos de limpeza, em que os resultados da 

modelagem dos serviços de limpeza tiveram como base as possibilidades de execução 

utilizando o modelo com foco na contratação do m² limpo conforme CADTERC de São Paulo, 

em comparação com o inovador modelo team cleaning (PRADO FILHO et al.; 2016). 

Em resumo, os preços de referência dos dois modelos de fornecimento propostos 

indicam que o modelo do team cleaning pode gerar redução de custos da ordem de 8,10% se 

comparado com o modelo do m² limpo amplamente adotado no setor público.  

 

Tabela 2 - Comparação dos modelos de serviços de limpeza. 

Modelo Valor por m2 (R$) Cálculo 

Modelo team cleaning 5,39 (A) 

Modelo m2 limpo 5,87 (B) 

Redução de custos -8,10% (C)=(A)/(B)-1 
 Fonte: Adaptado de PRADO FILHO et al. (2016). 

 

No Brasil, conforme relatório da CGU, a produtividade é destacada como o fator mais 

relevante nos custos dos serviços de limpeza, respeitadas as particularidades de cada tipo de 

área (CGU, 2015). Desde a normatização das contratações de limpeza, através da Instrução 

Normativa MARE nº 18/1997, vem sendo definida uma produtividade mínima por jornada de 
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trabalho de oito horas.  A IN MPDG nº 05/2017, dentre outros parâmetros, atualizou as 

produtividades mínimas. 

Não obstante estes valores, o órgão ou entidade contratante poderá adotar índices de 

produtividade diferenciados dos estabelecidos na norma, desde que devidamente justificado nos 

Estudos Preliminares e aprovados pela autoridade competente. E ainda, os licitantes podem 

apresentar produtividades superiores aos mínimos estabelecidos, desde que permitido no edital, 

conforme dispõe o item 11 do Anexo VI-B da IN MPDG nº 05/2017 (BRASIL, 2017).  

O relatório da CGU de 2015 apresenta uma pesquisa de padrões de produtividade 

adotados no setor de limpeza e conservação, inclusive fora da Administração Pública, para 

tentar balizar se as produtividades encontradas, superiores ao padrão de referência da SLTI/MP 

seriam excepcionais. Para tanto, buscou-se estudos feitos por órgãos públicos e artigos de 

revistas especializadas no setor ou de organizações de representação setorial. Os índices de 

produtividade que foram obtidos estão listados na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3 - Padrões de produtividade pesquisados. 
ESTUDO Áreas 

Internas 

% IN 

02/2008 

% IN 

05/2017* 

FONTE 

Estudo UFMG 1.800 200% 125% https://www.ufmg.br/dlo/limpeza_estatisticas.shtml 

Contrato UFMG 

nº 17/2013 

1.200 100% 50% https://www.ufmg.br/dlo/limpeza_contratos_vigentes.s

html 

Vikings – 

zoneamento 

individual 

1.144 91% 43% http://www.revistainfra.com.br/portal/Textos/?Entrevist

as/14078/LIMPEZAversus-TECNOLOGIA 

Vikings   - 

Equipes  

2.512 319% 214% http://www.revistainfra.com.br/portal/Textos/?Entrevist

as/14078/LIMPEZAversus-TECNOLOGIA 

BICSc – British 

Institute of  

Cleaning Science 

2.976 396% 272% http://britishcleaningcouncil.org/~britishc/library_archi

ve/cleaningstandards/BICSc%20Cleaning%20Standard

s%20Specifications%20Table.pdf 

Cleaning 

Consultant  

Services, Inc. 

2.160 260% 170% http://www.cmmonline.com/articles/230412-bidding-

in-healthcareenvironments 

 

ICAN – 

International 

Custodial 

Advisors Network 

2.160 260% 170% http://www.icanatex.com/Answer.asp?ID=299 

National 

ProClean Corp. 

2.160 260% 170% http://www.nationalproclean.com/id139.html 

 

Cleaning 

Consultant 

Services, Inc. 

3.780 530% 372% http://www.cmmonline.com/articles/what-does-

cleaning-cost-3 

 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de CGU (2015). 

*Cálculo inserido pela autora. 

 

Moreira e Costa (2011), comentam que o estudo que originou a IN nº 02/2008 trazia 

recomendações para atingir maior eficiência e menor custo na contratação de limpeza e entre 

as ideias estavam a gestão ativa dos serviços e estudos de produtividade da mão de obra e dos 

insumos. Pouco disso, entretanto, acabou refletido no texto da norma.  
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Na essência, o novo regulamento manteve as premissas da normativa original. A grande 

preocupação foi revisar a metodologia da planilha de custos, principalmente em relação aos 

percentuais de encargos sociais (MOREIRA e COSTA, 2011). Desse modo, a IN estabelece o 

elo entre as contratações e o planejamento da Instituição, o que demonstra o cuidado da 

Administração com a gestão estratégica no serviço público (CUNHA, 2017). 

Há grande preocupação com a planilha de custos, principalmente encargos sociais, mas, 

pouca atenção é dedicada aos níveis de produtividade, ao projeto do serviço e aferição de 

desempenho (MOREIRA e COSTA, 2011).  

Importante destacar que “o principal fator determinante do custo de um produto ou 

serviço, tanto para o produtor quanto para o usuário, é seu projeto, e esse custo vai além do 

preço” (ROCHA, 1999).  

O projeto, neste caso, se refere ao planejamento da contratação do serviço terceirizado, 

logo, na perspectiva do órgão contratante, que elabora a especificação do serviço para submetê-

lo à licitação, é na fase de projeto o momento mais importante para determinação dos custos 

envolvidos durante a execução. E é nessa fase que a empresa especializada poderia atuar com 

mais flexibilidade, transformando sua experiência em alternativas mais eficientes de prestação 

do serviço, interferindo no projeto de tal forma a influenciar com mais intensidade nos custos 

totais do contrato (SANTOS, 2014). 

 

 

2.6 Boas práticas em serviços de limpeza 

 

Nesse contexto, a Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em 

Mato Grosso - SAMF-MT, desenvolveu nova modelagem da contratação dos serviços de 

limpeza (embora ainda sob a vigência da IN nº 02/2008), pautada no planejamento efetivo do 

serviço, gerenciando os determinantes de custo, resultando em uma economia superior a 50% 

em relação aos padrões de referência do Ministério do Planejamento. A metodologia considerou 

as peculiaridades de cada ambiente a ser limpo, transformando as produtividades individuais 

de cada espaço físico em espaço virtual, com produtividade padronizada, para simplificar a 

precificação (SANTOS, BRITO, SILVA; 2016). 

Campbell (2008) destaca em sua pesquisa, algumas abordagens inovadoras que estão 

sendo introduzidas de forma eficiente nos serviços de zeladoria, utilizando padrões mensuráveis 

e práticas atualizadas. Os estudos de caso abordados destacam quatro universidades que 

implementaram essas práticas. Essas universidades não apenas melhoraram sua limpeza geral, 
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como também experimentaram economias significativas. As práticas implantadas podem ser 

observadas de forma mais detalhada no Quadro 12. 

 

Quadro 12 - Práticas implantadas no estudo de Campbell (2008). 

Estudo de Caso Práticas implantadas/finalidade Resultados 

Estudo 1:  

Universidade de 

Massachusetts 

(Campus Center) 

Executar um perfil de construção: 
determinar exatamente a área e que tipos 

de superfície lavável existente precisam 

ser limpos. 

- A pesquisa mostrou que há uma diferença 

de 10 a 40% da área do que o que é 

realmente relatado. 

 

- Redução das horas de trabalho necessárias 

de 1.560 para 1.240 horas por semana, com 

base em uma semana de trabalho de 7 dias. 

Com essa diferença de 320 horas de 

trabalho por semana, obteve-se economia 

anual de $ 360.000 ou uma redução de 20% 

no custo. 

 

Determinar as funções de custódia 

regulares: o Campus oferece uma 

variedade de serviços, sendo fácil incorrer 

em custos decorrentes de tarefas que não 

são responsabilidades de custódia 

regulares, como a instalação de salas de 

reunião a qualquer hora do dia. 

Carregar as tarefas de limpeza: inclui a 

utilização do conceito de limpeza de 

equipe, que atribui tarefas e equipamentos 

especializados a cada membro da equipe. 

Estudo 2:  

Universidade de 

Michigan 

Identificar quais Universidades 

adotavam as melhores práticas para 

redução de custos: identificou as ações 

desenvolvidas na Universidade de 

Massachusetts, Universidade do Texas, 

Universidade da Carolina do Norte e 

Universidade do Novo México. 

- Redução de 11% do custo do orçamento. 

 

- Redução de 11 FTE (full-time equivalent 

staff). 

 

- O nível de aparência conforme 

classificação da APPA melhorou de 

arrumação comum para impecabilidade 

ordenada. 

- As pontuações de garantia de qualidade 

das instalações melhoraram 30% e os  

defeitos diminuíram 70%. 

Implementação do sistema de limpeza 

de engenharia: sistema de limpeza 

projetado pelas Universidades que 

reduziram custos e  melhoraram 

significativamente os níveis de aparência. 

Estudo 3: 

Universidade da 

Carolina do Norte 

Teste de limpeza de corredores 

adjacentes em dois sistemas diferentes, 

sistema de limpeza de engenharia e 

sistema de limpeza tradicional: Os 

testes incluíram medição da remoção de 

poeira, presença de esporos de fungos, 

contagem de bactérias no banheiro e 

qualidade do ar interno. 

- O uso e reparos de produtos químicos 

diminuíram, economizando milhares a cada 

mês. 

- Reworks diminuíram 76% após nove 

meses. 

- Serviços de zeladoria começaram a liderar 

a universidade em sustentabilidade e 

práticas ecológicas. 

Estudo 4: 

Universidade do 

Texas 

Implementação de uma nova 

mentalidade em relação à equipe de 

limpeza: tratar todos os zeladores como 

cidadãos de primeira classe e fornecer o 

treinamento, o equipamento e o ambiente 

certos em que pudessem ter sucesso. 

- Os custos de uso e reparo de produtos 

químicos diminuíram drasticamente e 

depois estabilizaram, economizando 

milhares de dólares por mês. 

 

- Após nove meses, os reworks caíram de 

212 para 49, uma queda de 76%. 

Acompanhar o progresso e 

implementar métricas mensuráveis: 
Uso de produtos químicos, custos de 

reparo de equipamentos e retrabalhos 

(defeitos) por tipo, com que frequência e 

onde foram rastreados. 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados do estudo de Campbell (2008). 
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Em 2012, a Polícia Federal em Mato Grosso - DPF/MT reformulou seus parâmetros de 

contratação de limpeza predial. Até então, adotavam-se os padrões do Governo Federal (ainda 

pela IN MPOG nº 02/2008). O novo planejamento foi baseado em exame de dimensões e 

características das áreas existentes, histórico de necessidades, experiência com rotinas, tarefas 

e práticas, tempo necessário para execução de tarefas e consumo de materiais. Como resultado, 

o preço por servente aumentou, mas o valor global do novo contrato ficou 40% menor. Foram 

determinantes para essa diferença: a redução de área física a ser limpa, devido às falhas na 

mensuração antiga; ajustes na frequência de limpeza conforme as peculiaridades de cada 

ambiente e variações de produtividade, em função da realidade observada (SANTOS, 2014). 

Ressaltando a importância de uma correta elaboração do projeto de serviço, Zagatto 

(2015) reconhece as dificuldades e limitações para se atingir um projeto adequado de limpeza 

e que esse projeto será aprimorado ao longo dos anos. O autor destaca que é perfeitamente 

possível e desejável que se inove nesse sentido, e que urge que se projete muito mais: 

detalhamento das rotinas, periodicidade de realização de cada uma delas, equipamentos 

considerados, com as respectivas produtividades, os principais materiais previstos, sempre 

considerando as diversas alternativas possíveis.  

Além dos fatores supra destacados, a autonomia da contratada em poder sugerir 

alterações no planejamento do serviço de limpeza, também é destacada pelo autor. Nessa 

mesma linha de pensamento, ou autor diz que é imprescindível conferir à contratada a 

possibilidade de altear a estrutura inicialmente planejada para a execução dos serviços. 

Naturalmente que a empresa, após três ou quatro meses de execução contratual, dado que os 

serviços de limpeza são repetitivos, terá novas perspectivas sobre a execução, podendo redefinir 

rotinas, cogitar novos equipamentos e materiais, agregando produtividade e eficiência. E, 

assim, é muito provável que se possa reduzir o efetivo alocado (ZAGATTO, 2015).  

Nesse ponto, Santos (2014) aponta que é válido reforçar a discussão sobre o método de 

contratação de serviços no setor público, tendo em vista que o governo brasileiro adota uma 

abordagem assemelhada ao cost plus em suas licitações de serviços terceirizados, especificando 

detalhadamente todos os aspectos da execução contratual, planejando cada procedimento, 

método, técnica, insumo ou equipamento que deverá ser adotado pelo futuro contratado, sem 

deixar espaço para a inovação e gerenciamento de custos pela empresa prestadora do serviço. 

O que precisa mudar, melhorar, aperfeiçoar é a capacitação, qualificação e métodos de análise 

de custo dos compradores públicos, para que se tornem verdadeiros supply managers e não 

apenas burocratas formalistas. 



 
 
 

60 
 

 
 

Entretanto, ressalta que para que isso de fato ocorra, a empresa precisa ser incentivada. 

Os ganhos do aumento da eficiência e da inovação devem beneficiá-la de alguma maneira. Em 

termos práticos, a redução do quantitativo de pessoas alocadas ao contrato não deve dar ensejo 

certo a reequilíbrio contratual, para supressão dos respectivos custos. É preciso implantar o 

modelo do gain-sharing ou performance base contracting, já praticado pelos órgãos 

governamentais dos Estados Unidos há muitos anos (ZAGATTO, 2015). 

Concluído o referencial teórico, passa-se aos procedimentos metodológicos para 

solução do problema. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa objeto deste estudo tem por características ser aplicada, pois, objetiva gerar 

conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Trata-se 

de um estudo de caso, tendo como objeto estudado o IFMT, por investigar uma organização 

específica, visando conhecer em profundidade como e porquê de uma determinada situação, 

procurando verificar o que há de essencial e característico, sem intervir sobre o objeto em 

estudo, porém, evidenciá-lo tal como procede. 

O estudo de caso, que é considerado por Yin (2010) como uma forma de se fazer 

pesquisa investigativa de fenômenos atuais dentro de seu contexto real, em situações em que as 

fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão claramente estabelecidas. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sistemática e documental sobre o tema, e teve 

como objetivo a busca por fontes sistematizadas sobre a terceirização, contratação de serviços 

terceirizados de limpeza predial no âmbito da Administração Federal, levantamento de estudos 

com abordagem em serviço de limpeza e fatores determinantes dos valores de contratação de 

serviços de limpeza.  

O estudo teórico teve como base a coleta de informações públicas, como artigos, 

legislação, jurisprudência, estudos, relatórios, manuais, contratos, editais e outras fontes que 

puderam proporcionar conhecimento acerca dos parâmetros que influenciam as contratações de 

serviços de limpeza no âmbito do IFMT. 

Importante destacar que se utilizou como referências neste projeto, os estudos sobre 

contratação de serviços terceirizados de limpeza em instituições públicas e privadas, cujos 

dados de análise fossem similares à situação particular em questão. 

A revisão de literatura permitiu um melhor entendimento dos conceitos inerentes à 

contratação de serviços terceirizados de limpeza predial na Administração Pública, principais 

determinantes de custos desses serviços, levantamento das boas práticas na contratação dos 

serviços terceirizados de limpeza no âmbito da Instituição pesquisada e elaboração das 

diretrizes de ações para o aprimoramento das contratações pelas unidades do IFMT. E ainda, a 

revisão bibliográfica norteou a elaboração do questionário semiestruturado deste estudo, 

conforme Apêndice A. 

Destacou-se ainda, para os fins de responder ao questionamento, a hipótese desta 

pesquisa conforme demonstrado abaixo na Figura 03. 
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Figura 3 - Hipótese e objetivo geral da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Para a análise e interpretação dos resultados, esta pesquisa foi orientada em 5 etapas, 

conforme apresentada na Figura 04, sendo: Etapa I – Definição da amostra da pesquisa; Etapa 

II – Coleta de dados para análise das contratações; Etapa III – Tratamento dos dados da 

pesquisa; Etapa IV – Coleta de dados para identificação das boas práticas adotadas pelas 

unidades com menores custos de contrato; e, Etapa 5 – Estabelecimento de diretrizes de boas 

práticas de contratação e apresentação dos resultados. 

  

As unidades que
estabelecem maior
detalhamento das áreas
com base na IN 05/2017
são as que obtém os
melhores custos
contratuais.

Hipótese 
da 

pesquisa Identificar o conjunto
de boas práticas de
contratação de serviço
terceirizado de limpeza
predial que levam aos
menores valores
praticados e sua relação
com as normativas.

Objetivo 
Geral
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Figura 4 - Método para solução do problema. 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Sintetizando as exposições e alinhando-as com a pesquisa em questão, a Figura 04 

apresenta os objetivos definidos na pesquisa relacionados com os procedimentos metodológicos 

estabelecidos para sua consecução. 
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Figura 5 - Alinhamento dos objetivos com os procedimentos metodológicos. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

3.1 Etapa 1: Definição da amostra da pesquisa 

 

Na primeira etapa do estudo, foi realizada uma pesquisa documental onde foram 

verificados os termos de contrato de limpeza de todas as unidades do IFMT e consideradas as 

informações vigentes no exercício de 2019. 

Desse universo, foram selecionados somente os Campi que possuem contrato sob a 

vigência da IN MPDG nº 05/2017, compondo, assim, a amostra de pesquisa para análise dos 

valores contratados praticados. O universo da pesquisa representa a população ou o grupo total 

de indivíduos no qual o pesquisador busca coletar informações (HAIR, BLACK, BABIN, 

ANDERSON e TATHAM, 2009). 

Definida a amostra, foram selecionados os documentos complementares ao termo de 

contrato para o melhor detalhamento das informações de contratação, possibilitando uma 

análise mais detalhada das unidades. 

 

 

 

Etapa 3: Constatação dos valores praticados e verificação da hipótese de 
pesquisa

Etapa 2: Coleta de dados para análise das contratações

Etapa 4: Coleta de dados para identificação das boas práticas adotadas 
pelas unidades com menores custos de contrato.

Etapa 5: Estabelecimento de diretrizes de boas práticas de contratação

Objetivo 

Específico 

01 

Objetivo 

Específico 

02 

Objetivo 

Específico 

03 

Objetivo 

Específico 

04 
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3.2 Etapa 2: Coleta de dados para análise das contratações 

 

Na Etapa 2, foi realizada a primeira coleta de dados da pesquisa, foram coletados os 

dados contidos nos documentos citados na Etapa 1 a partir de pesquisa documental, 

considerando o contrato de serviço de limpeza predial vigente de cada unidade pesquisada. 

Nesta etapa, a coleta de dados teve como finalidade o levantamento dos valores 

praticados pelos Campi em seus contratos, auxiliando na consecução do objetivo específico 1, 

para averiguar a existência de variações entre os valores contratados e sua relação com a 

Instrução Normativa vigente.  

Ainda nesta etapa, obtido o valor do contrato, também foi realizado o levantamento da 

área a ser limpa nas unidades, no intuito de identificar o valor pago por metro quadrado 

conforme classificação das áreas (R$/m2). Estes dados são informações obrigatórias na fase de 

elaboração do processo de contratação, e devem constar de forma detalhada no termo de 

referência, planilha de custos e formação de preços, ou documentos anexos ao edital de 

licitação. 

Por área construída, entende-se o somatório de todas as áreas de piso das edificações. 

Devido às peculiaridades das unidades pesquisadas, foram excluídas da análise as áreas 

externas, de estacionamentos, pátios, calçadas e outros pisos externos descobertos e também, 

as áreas de fachada envidraçada e esquadrias externas com exposição a risco, visto que nem 

todas as unidades apresentam dados para comparação, em função de não possuírem construções 

verticalizadas. 

A fim de contabilizar os gastos totais com o serviço de limpeza predial, considerando a 

existência de alguma unidade ter celebrado o termo de contrato sem o fornecimento dos 

insumos, as despesas com a aquisição de material de limpeza, (sub-elemento contábil: 339030-

22) foram levantadas por meio de relatório no sistema do Tesouro Gerencial, as despesas 

executadas no sistema SIAFI – Sistema de Administração Financeira, cujos valores extraídos, 

foram somados ao valor anual do contrato. 

O sistema SIAFI é obrigatório para execução das despesas nos órgãos federais, portanto, 

assume-se que seja admissível a confiabilidade dos dados contabilizados. 

 

3.3 Etapa 3: Tratamento dos dados da pesquisa 

 

Após a coleta dos dados, passou-se à Etapa 3 da pesquisa, que teve como objetivo, o 

tratamento dos dados a fim de comparar e identificar se há diferença entre os valores praticados 
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na contratação de serviço de limpeza pelas unidades do IFMT, bem como a existência de relação 

entre os menores valores praticados e a adoção das orientações conforme especificações da IN 

MPDG nº 05/2017. Assim, confirmando ou não, a hipótese da pesquisa. 

 

3.3.1 Constatação dos valores praticados nos contratos 

 

Os dados com as informações desejadas, foram compilados por unidade analisada e 

dispostos em uma planilha, a fim de permitir o conhecimento dos valores pagos pelo serviço de 

limpeza contratados por cada Campi, conforme a classificação das áreas e a verificação da 

existência ou não de diferenças entre os valores praticados pelas unidades estudadas. 

No caso de serviços de limpeza predial, o indicador mais comum é o custo de execução 

do serviço dividido pela unidade física de área limpável, o que, no Brasil, indica-se por R$/m2 

(LAVY, GARCIA e DIXIT, 2010). Esse é um dos principais indicadores de desempenho 

utilizados em Facilities Management (HO, CHAN, WONG e CHAN, 2000). 

A fim de obter um valor unificado para constatação dos preços praticados e suas 

diferenças, foi calculado o valor por metro quadrado por tipo de área, obtido por meio do cálculo 

da média ponderada dos valores, considerando a proporção de cada tipo de área em relação à 

área total a ser limpa. 

A média ponderada é utilizada quando os valores são afetados por pesos, esses números 

indicam a intensidade do valor no conjunto (CRESPO, 2013). 

Foi verificado se os maiores valores de média ponderada das unidades analisadas estão 

vinculados ao maior percentual de áreas consideradas mais caras, como banheiros e 

laboratórios. 

A comparação dos maiores valores pagos no metro quadrado por tipo de área limpa com 

os percentuais de cada área em relação à área total permitiu verificar a necessidade ou não de 

uma análise por tipo de área limpa. 

 

3.3.2 Aplicação do Método de Borda de apoio à decisão 

 

As unidades estudadas foram agrupadas de acordo com o menor custo por tipo de área 

para o levantamento de informações acerca dos parâmetros de contratação, os valores 

praticados foram dispostos em uma tabela e classificados conforme menor valor. 
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Para que a ordem de classificação das unidades possa contemplar os menores valores 

praticados a fim de estabelecer as prioridades a serem analisadas, adotou-se uma adaptação do 

método de Borda de apoio à decisão. 

O Método de Borda de apoio à decisão é considerado um método de avaliação ordenado 

e também pode ser aplicado em situações que envolvam múltiplos critérios de avaliação 

(POMEROL e BARBA-ROMERO, 2000; KANGAS, LAUKKANEN e KANGAS, 2006; 

COSTA, 2014), essencialmente, se trata de um método de posição ponderada, uma avaliação 

da alternativa que melhor atende aos critérios definidos (NURMI, 1983; KANGAS, 

LAUKKANEN e KANGAS, 2006; SILVA, 2015). 

O método de borda é um algoritmo de classificação, embora seja mais comumente usado 

para a solução de problemas de escolha. Uma variante deste método pode ser usada com a 

atribuição de pesos aos critérios. No entanto, não trata como os pesos devem ser atribuídos 

(SANTOS, MARTINS e LIMA, 2018). 

Pomerol e Barba-Romero (2000) destacam que para o método de Borda ser aplicado a 

situações que envolvam múltiplos critérios, basta definir critérios de decisão. É possível assim, 

de forma bastante simples, adotar essa variação do método de Borda com a ponderação de 

critérios. Ao obter o peso de cada um dos critérios, será possível montar o ranking de Borda 

O método consiste em ordenar todas as alternativas de acordo com cada critério, 

atribuindo “x1” pontos para a primeira, “x2” pontos para a segunda, e assim por diante. A 

agregação consiste na soma dos pontos que cada alternativa obtém para cada critério. Então a 

primeira alternativa do ranking, é aquela com maior número de pontos, e assim por diante, até 

a última alternativa, com menor número de pontos (SILVA, 2015; SANTOS, MARTINS e 

LIMA, 2018). 

Assim, neste estudo, o menor valor pago por metro quadrado limpo obtém a pontuação 

mais alta, o segundo menor obtém a segunda pontuação mais alta, e assim por diante. O Campus 

com maior pontuação é associado à primeira posição, aquele com a segunda maior pontuação 

é associado à segunda posição, sucessivamente. Ao final, a ordenação obtida refletirá a ordem 

de prioridade a ser analisada quanto às práticas adotadas na metodologia de contratação do 

serviço terceirizado de limpeza. 

Por fim, em comparação com outros métodos, o método de Borda é considerado de fácil 

utilização, por sua simplicidade de cálculo, é um dos métodos mais utilizados em aplicações 

práticas (SILVA, 2015). Sendo sua aplicação indicada para o estudo de caso desenvolvido no 

âmbito desta pesquisa. 
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O Quadro 13 que segue, exemplifica a aplicação do Método de Borda e destaca a 

unidade da amostra pesquisada com pontuação de maior relevância para análise. 

 

Quadro 13 - Exemplo de aplicação do Método de Borda. 

Área 

Campus 

Área 1 

(R$) 

Pontos 

Área 1 

Área 2 

(R$) 

Pontos 

Área 2 

Área 3 

(R$) 

Pontos 

Área 3 

Soma 

Campus A 2,00 1 1,00 3 1,50 2 6 

Campus B 1,50 2 1,50 2 1,00 3 7 

Campus C 1,00 3 2,00 1 2,00 1 5 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Da amostra pesquisada, os Campi sob análise foram classificados conforme maior 

pontuação obtida, considerando os diferentes tipos de área, para que as unidades com menor 

custo por metro quadrado pudessem ser identificadas, baseados nos valores praticados em 2019. 

 

3.3.3 Verificação da hipótese de pesquisa - Método de Correlação de Spearman 

 

Nesta fase da etapa, foi verificada a hipótese da pesquisa, para isso, foram selecionados 

alguns fatores de análise que são abordados na Instrução Normativa como requisitos que devem 

constar no Projeto Básico/Termo de Referência e planilhas de custos e formação de preços, e, 

aplicados a estes, os scores por fator de análise para a avaliação, conforme detalhado no Quadro 

14: 

 

Quadro 14 - Fatores para comparação com a Instrução Normativa. 

Fator de análise Definição Requisito de comparação 

1 Planilha de custos e 

formação de preços 

Documento utilizado para detalhar 

os componentes de custo que 

incidem na formação do preço dos 

serviços (Anexo VII-D da IN). 

1.a O modelo de planilha de custos 

e formação de preços foi 

disponibilizada no processo 

licitatório para preenchimento pelos 

licitantes conforme modelo e 

orientações da IN? 

1.b A planilha de custos e formação 

de preços utilizada para contratação 

está em conformidade com o 

modelo e orientações da IN? 

2 Classificação e 

produtividade das 

áreas 

Os serviços serão contratados com 

base na área física a ser limpa, 

observada a peculiaridade e as 

condições do local objeto da 

contratação. (Item 1 do ANEXO 

VI-B da IN). 

2.a As áreas contratadas estão 

classificadas conforme suas 

particularidades e especificação 

mínima da IN? 

2.b A produtividade de cada tipo de 

área foi atribuída separadamente 

conforme suas particularidades e 

especificação da IN? 
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3 Preço por m2 por 

tipo de área 

Para cada tipo de área física deverá 

ser apresentado pelas proponentes 

o respectivo preço mensal unitário 

por metro quadrado. (Item 12 do 

ANEXO VI-B da IN). 

3.a Cada tipo de área apresenta o 

preço unitário por metro quadrado 

conforme suas características 

específicas?  

3.b  O preço unitário está definido 

com base na planilha da IN? 

4 Preço homem-mês 

por categoria 

O preço do homem-mês deverá ser 

calculado para cada categoria 

profissional, jornada de trabalho e 

nível de remuneração decorrente 

de adicionais legais. (Item 13 do 

ANEXO VI-B da IN). 

4.a A planilha apresenta o valor 

mensal do homem-mês? 

4.b O valor do homem-mês está 

definido conforme cada categoria 

específica? 

Fonte: Elaborado pela autora com base na IN MPDG nº 05/2017. 

 

Os fatores de análise relacionados no Quadro 14, são abordados ao longo da Instrução 

Normativa MPDG nº 05/2017, como informações que devem constar no processo de 

contratação da Administração Pública, na planilha de custos e formação de preços ou no Projeto 

Básico/Termo de Referência. Nota-se ainda, que estes são apontados pela literatura nacional e 

internacional como determinantes de custos para a contratação de serviço de limpeza predial, 

considerando as variações de nomenclatura trazidas pelos autores. 

As planilhas de custos e formação de preços dos Campi componentes da amostra da 

pesquisa foram analisadas e comparadas conforme os fatores de análise selecionados e requisito 

de comparação, e posteriormente, atribuídos os scores para cada unidade.  

Para verificar a relação dos fatores de análise supracitados com a adoção dos 

direcionamentos da IN nº 05/2017, foram atribuídos os scores a cada Campus do IFMT, sendo 

classificados com os valores de 0, 1 e 2, conforme detalhado na Tabela 04 abaixo. 

 

Tabela 4 - Relação dos fatores de análise. 

Score Relação com a IN Definição 

0 Nula Não há relação com a IN 

1 Parcial Há relação de forma parcial com a IN 

2 Total Há relação total com a IN 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Os scores são atribuídos e somados por unidade pesquisada, conforme o requisito de 

comparação definido no Quadro 14 e definição da Tabela 04. Sendo considerado a relação: i) 

Nula: quando o requisito de comparação da unidade estudada não apresenta qualquer relação 

de conformidade com a IN nº 05/2017; ii) Parcial: quando o requisito de comparação está 

presente de forma parcial na planilha de custos e formação de preços ou outro documento 
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complementar analisado, mas não em total consonância com a IN supra citada; e, iii) Total: 

quando o fator de comparação está em total concordância com a orientação da IN. 

Com base nos fatores de comparação para verificar a relação com a Instrução Normativa 

e os scores para classificação, a pontuação de cada unidade analisada pode variar entre 0 e 8, 

conforme ilustrado na Tabela 05: 

 

Tabela 5 - Aplicação dos scores conforme fator de comparação. 

Requisito de 

Comparação 
Análise Definição Score 

1.a   
Total 2 

1.b   

2.a   
Parcial 1 

2.b X 

3.a X 
Nula 0 

3.b X 
      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ainda nesta Etapa 3, para verificar se há relação entre a obtenção dos menores preços 

contratados pelas unidades componentes da amostra da pesquisa e a proximidade com as 

orientações da IN nº 05/2017, foi aplicado o coeficiente de Correlação de Spearman. 

A análise de correlação de Spearman está entre os métodos não paramétricos que visa 

examinar a direção e magnitude da associação entre duas variáveis quantitativas, isto é, a 

intensidade da relação entre as variáveis, em qualquer tipo de associação, não necessariamente 

linear. Da mesma forma, permite identificar se, aumentando o valor de uma variável aumenta 

ou diminui o valor da outra variável, e dá um coeficiente de correlação, que quantifica o grau 

de associação entre duas variáveis numéricas (GONZÁLEZ, VILLEGAS, ATUCHA e  

FAJARDO, 2006). 

A fórmula do coeficiente de correlação de Spearman segue abaixo representada: 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 Σ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

 

Onde r é o coeficiente de relação, n é o número de pares dos valores dados, di é a 

diferença entre as posições de valores correspondentes, e Σ indica a soma de todos os pares de 

valores dados. 

Para essa análise, foram utilizadas duas variáveis; sendo uma qualitativa ordinal, ou 

seja, os scores dos fatores de análise da IN classificados conforme Tabela 05, e a outra; 

quantitativa, neste caso, o valor, obtido por meio da aplicação do Método de Borda. 
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3.4 Etapa 4: Coleta de dados para identificação das boas práticas adotadas pelas 

unidades com menores custos de contrato 

 

Nesta etapa 4, foi feita a coleta de dados a fim de conhecer as práticas de contratação no 

Campus que obteve a maior pontuação a partir da aplicação do Método de Borda na Etapa 3, 

ou seja, os melhores custos de contrato de serviço de limpeza, utilizando-se para isto, o 

questionário semiestruturado (Apêndice A).  

O questionário foi elaborado com base nos conceitos abordados no referencial teórico, 

referente aos fatores determinantes dos custos para a contratação de serviço terceirizado de 

limpeza. 

O tipo de questionário utilizado será o semiestruturado devido ao fato de permitir a 

combinação de perguntas abertas e fechadas. As questões foram embasadas pelos principais 

determinantes de custos de serviço de limpeza identificados no referencial teórico. A fim de 

obter dos entrevistados, respostas espontâneas ou informações adicionais que não estavam 

contempladas no questionário, foram incorporadas algumas questões abertas. 

As questões pertinentes ao assunto foram categorizadas por partes segundo os objetivos 

a serem alcançados, a fim de levantar as possíveis ações para melhoria das práticas de 

contratação de serviço de limpeza no âmbito da Instituição. 

Após a definição do questionário, este foi enviado via Google formulário/e-mail aos 

servidores cujas atividades possuíam vínculo licitação/gestão de serviço de limpeza nos Campi 

classificados com os melhores valores de contrato no decorrer do período analisado. 

 

Tabela 6 - Definição da estrutura do questionário. 

Estrutura Definição: 

1º parte Perfil dos entrevistados: cargo/função, formação acadêmica/grau de escolaridade, 

tempo de serviço e tempo de atuação na área de serviços e/ou contratos. 

2º parte Fatores relacionados à metodologia adotada na contratação de serviço de limpeza e a 

identificação do grau de participação dos fiscais ou gestores de contratos – visa 

identificar a forma de contratação dos serviços de limpeza - especificamente no que se 

refere ao conjunto de ações gerenciais aplicados ao processo de planejamento do objeto 

de contratação. 

3º parte Fatores relacionados às boas práticas sugeridas no processo de planejamento de 

contratação que resultaram em redução dos custos do contrato, e que podem ser 

adotados pelas demais unidades do IFMT. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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O questionário possibilitou a tabulação dos dados em forma de tabelas e quadros, 

permitindo uma análise detalhada e comparativa dos resultados.  

 

3.5 Etapa 5: Estabelecimento de diretrizes de boas práticas de contratação e 

apresentação dos resultados 

 

A partir das respostas do questionário semiestruturado apresentadas pelas unidades com 

menores custos de contrato, passou-se à quinta etapa. 

Para identificar as melhores práticas de contratação de serviço de limpeza, as respostas 

do questionário semiestruturado coletadas na etapa anterior foram tratados por meio da análise 

de conteúdo, que segundo Bardin (2011) trata-se de um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição das mensagens. 

A análise de conteúdo, conforme definida por Franco (2012), expressa um significado 

e um sentido. A sua análise requer que as descobertas tenham relevância teórica, um dado sobre 

o conteúdo da mensagem deve, necessariamente, estar relacionado, no mínimo a outro dado, 

assim toda análise de conteúdo implica em comparações contextuais. 

Após o levantamento dos procedimentos de contratação, buscou-se identificar os 

determinantes de custo de limpeza predial nas instituições da amostra pesquisada, procurando 

conhecer elementos comuns e diferentes nas unidades avaliadas. 

Nesta última etapa da pesquisa, após identificar as situações de benchmarking, o 

objetivo foi comparar os custos, indicadores e procedimentos de contratação de serviço de 

limpeza dos Campi que conseguem contratar pelos menores valores com as unidades com 

contratos mais dispendiosos, a fim de avaliar a projeção de racionalização e os espaços para 

aperfeiçoamento dos custos de contratação destas. 

Por fim, os resultados serão apresentados a fim de explicar as diferenças observadas 

entre os custos de limpeza por metro quadrado nas unidades amostradas, por meio da descrição 

dos aspectos mais relevantes das contratações, suas condições semelhantes e distintas e sobre 

que fatores podem ser identificados como determinantes da diferenciação de desempenho, com 

o propósito de estabelecer diretrizes para que se tenha maior uniformidade nos contratos 

conforme as características de cada unidade, maior racionalização dos custos de contratação de 

serviços terceirizados de limpeza na organização pesquisada. 

Concluída a apresentação dos procedimentos metodológicos, passa-se a aplicação de 

cada uma das etapas descritas no método, iniciando pela definição da amostra da pesquisa. 
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4 ESTUDO DE CASO E RESULTADOS 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, objeto 

desta pesquisa, foi criado em 2008, conforme Lei nº. 11.892, de 29/12/2008, através da 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres, é uma instituição 

de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta 

de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Vinculada ao 

Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, com autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

O IFMT tem no Estado de Mato Grosso a sua área de atuação geográfica, conta com 14 

(catorze) Campi em funcionamento, sendo eles: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, 

Campo Novo do Parecis, Confresa, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Bela Vista, Juína, Pontes 

e Lacerda, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande). Possui 

ainda 05 (cinco) Campi Avançados, nos municípios de Diamantino, Lucas do Rio verde, 

Tangará da Serra, Sinop e Guarantã do Norte. Por meio de suas unidades é possível atender 15 

(quinze) microrregiões, com uma população de aproximadamente 2.706.921 habitantes. 

Atualmente, o IFMT possui aproximadamente 25 (vinte e cinco) mil alunos, nos mais 

de 100 (cem) cursos distribuídos nos níveis: Superior (bacharelado, licenciatura e tecnologias), 

Pós-graduação (especializações e mestrados), Técnico (com ensino médio integrado, 

subsequente, concomitante e PROEJA), Educação a Distância (UAB e Pró-funcionário), além 

de cursos de curta duração, como FIC (Formação Inicial e Continuada). A instituição oferece à 

sociedade serviços em praticamente todos os ramos do conhecimento humano, nas áreas 

Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências 

Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas e outros.  

Na formação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, 

no processo de expansão, além das três instituições já citadas, houve a criação de novos Campi, 

de maneira que o IFMT passou a abrigar, sob as mesmas normas e burocracias, instituições já 

consolidadas, com culturas distintas, e instituições recém-criadas. 

A estrutura básica interna dos Campi é composta por uma Direção Geral, e, 

subordinados a esta, o Departamento ou Diretoria de Administração e Planejamento e o 

Departamento ou Diretoria de Ensino. Ao Setor de Administração e Planejamento subordinam-

se às atividades e processos relativos à administração, planejamento, infraestrutura, gestão 

orçamentária, financeira, contábil e patrimonial dos Campi. Enquanto que ao Departamento de 
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Ensino, compete as ações de planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as 

atividades e as políticas de ensino, articuladas à pesquisa e extensão. 

Os Campi Avançados diferem dos Campi quanto ao Departamento de Administração e 

Planejamento, do qual, estes possuem uma estrutura administrativa mais simplificada, assim, a 

sua execução orçamentária e financeira está vinculada a Reitoria ou a outro Campus. Cabe 

ressaltar que, embora o fato de os Campi Avançados não contarem com o Departamento de 

Administração em seu organograma, não implica na autonomia destas unidades quanto às 

decisões de planejamento e gerenciamento dos seus recursos orçamentários e financeiros. 

Diferentemente dos campi em geral das Universidades Federais, os Campi que 

compõem um Instituto Federal gozam de autonomia orçamentária e financeira, dispondo de 

orçamento próprio na Lei Orçamentária Anual. Dessa forma, a configuração institucional dos 

Institutos Federais possibilita que cada Campus de um mesmo Instituto possa apresentar 

diferentes níveis de eficiência na gestão de seus recursos. Nesse contexto, torna-se relevante e 

necessário avaliar o quão eficiente é cada Campus do Instituto Federal de Mato Grosso quando 

comparados uns com os outros. 

De acordo com a autonomia administrativa do IFMT, os Campi e a Reitoria realizam a 

execução orçamentária e financeira das dotações a eles vinculadas, conforme as metodologias 

de rateio de orçamento elaboradas pelo Conselho de Reitores (CONIF) das entidades 

pertencentes à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT) (IFMT, 2019). 

No âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso, o orçamento estabelecido na Matriz 

CONIF é executado para atender as ações dos diversos níveis e modalidade de educação, e 

também aos eixos do ensino, pesquisa e extensão. O IFMT trabalha com recursos federais e 

com as receitas próprias e recursos de parcerias com instituições públicas e privadas (IFMT, 

2019). 

O processo de programação orçamentária inicia-se no mês de fevereiro do ano anterior 

ao de sua execução e, a partir de então, são revistos todos os planos de ação no ano corrente e 

a programação para o ano seguinte. Uma vez consolidada a proposta de orçamento, ela poderá 

ajustada no ano de sua execução, considerados então os resultados dos indicadores 

estabelecidos e liberação de limites orçamentário ou cortes de dotação orçamentária (IFMT, 

2019). 

O orçamento geral dos Institutos Federais é aprovado pelo Ministério da Educação a 

partir das diretrizes do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), o qual, junto ao Ministério da Educação, 
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estabelecem os critérios de rateio orçamentários, denominado de “Matriz CONIF” (IFMT, 

2019). 

 

4.1 Caracterização do Problema 

 

A restrição orçamentária se tornou um grande desafio da gestão administrativa do IFMT, 

exigindo readequações e constantes ajustes para o aprimoramento da gestão orçamentária e 

financeira, no sentido de elevar a eficiência dos recursos empregados sem comprometer, a 

qualidade da prestação dos serviços prestados à sociedade. 

Conforme evidenciado no Relatório de Gestão de 2016, houve um bloqueio de R$ 

1.418.855,87, em relação à dotação inicial prevista na LOA 2016, este bloqueio foi exigido pela 

Secretaria de Planejamento e Orçamento (SPO), em obediência aos cortes orçamentários 

definidos Presidência da República. Ainda em 2016 houve o contingenciamento de cotas de 

limite de empenho no total de R$ 620.512,81 (IFMT, 2016). 

No exercício de 2017, a dotação inicial prevista era de R$ 61.231.230,00, no entanto, o 

total empenhado na ação de funcionamento foi de R$ 57.870.578,44. Percebe-se uma diferença 

de R$ 3.360.651,56, entre a dotação final e o valor empenhado em virtude do 

contingenciamento realizado pela Presidência da República (IFMT, 2017). 

Enquanto que no ano de 2018 não houve cancelamentos e ou contingenciamentos sobre 

o valor da LOA/2018, a disponibilidade de recursos não foi insuficiente, pois a Reitoria e os 

Campi realizaram medidas de racionalização de despesas para garantir a manutenção do IFMT, 

tais como: redução no número de postos de terceirização, diminuição da manutenção de 

infraestrutura física por meio de serviços comuns de engenharia, entre outros (IFMT, 2018). 

Conforme detalhado no Relatório de Gestão de 2018 do IFMT, o valor total executado 

na ação de Funcionamento da Educação Profissional, foi de R$ 54.008.702, e destes, R$ 

22.933.899 foram destinados aos gastos com locação de mão de obra, melhor dizendo, cerca de 

43% do orçamento de funcionamento (custeio) da instituição foram direcionados para a 

contratação de serviços terceirizados (IFMT, 2018). 

No exercício de 2019, também não houve cancelamentos e ou contingenciamentos sobre 

o valor da LOA, sendo liberado para execução, 100% do orçamento aprovado. 

O gasto das unidades do IFMT com serviços de limpeza predial representa uma parcela 

significativa do orçamento de funcionamento, sendo considerada o maior volume dispendido 

para atender essa demanda, conforme apresentado na Figura 06. 

 



 
 
 

76 
 

 
 

Figura 6 - Gastos com serviço de limpeza no IFMT. 

 
Fonte: Dados obtidos do Relatório de Gestão e Tesouro Gerencial 

 

 

A Figura 06 apresenta os valores do orçamento de custeio das unidades do IFMT, bem 

como os valores executados no período de 2016 a 2019 com locação de mão-de-obra 

terceirizada e o valor destinado ao serviço de limpeza. 

Conforme apresentado no Quadro 15, no IFMT os gastos com o serviço de limpeza em 

relação ao total de gastos com locação de serviços variam entre 30 e 38%. Assim como é 

abordado por Santos (2014), a limpeza predial representa um terço de tudo que os órgãos 

federais gastam no elemento de despesa “Locação de Mão-de-Obra”. 

 

Quadro 15 - Despesas com locação de mão-de-obra e serviço de limpeza. 

Ano Locação de mão-de-

obra (R$) 

Serviço de Limpeza (R$) Valor (%) em relação à 

locação de mão-de-obra 

2016 18.627.981,86 7.179.997,31 38,54 

2017 24.305.642,94 7.445.380,97  30,63 

2018 22.933.899,00 7.525.385,68  32,81 

2019 23.556.252,65 7.465.082,97 31,69 
Fonte: Dados obtidos do Relatório de Gestão e Tesouro Gerencial 

 

Nesse contexto de gastos elevados, o serviço de limpeza, sozinho, pode representar de 

20 a 40% do orçamento operacional das instalações prediais (Campbell, 2011; Stoy e Johrendt, 

2008; Madritsch, 2009) e consumir 6% da receita de uma organização (AXCEL e RAFTCLIF, 

2001). Os dados dos gastos do IFMT seguem apresentados no Quadro 16: 
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Quadro 16 - Dados do orçamento e serviço de limpeza. 

Ano Orçamento de 

funcionamento (R$) 

Serviço de Limpeza 

(R$) 

% em relação ao orçamento de 

funcionamento 

2016 60.640.068,32 7.179.997,31 11,84 

2017 57.870.578,44 7.445.380,97 12,87 

2018 61.596.872,00 7.525.385,68 12,22 

2019 62.080.852,00 7.465.082,97 12,02 
Fonte: Dados obtidos do Relatório de Gestão. 

 

Quanto a execução do orçamento nesta categoria, podemos observar que houve um 

aumento contínuo dos valores destinados ao serviço de limpeza predial ao longo do período, 

como pode ser verificado na Figura 07. Nota-se que o maior montante destinado ao serviço de 

limpeza foi no ano de 2018, sendo observado um aumento de 59,45% quando comparado ao 

orçamento de 2014. Fator este, que está associado à expansão da rede do IFMT. 

 

Figura 7 - Ilustração dos gastos com serviço de limpeza no IFMT (2014-2019). 

 
 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Despesa com 

limpeza 

4.719.622,75 6.430.894,62 7.179.997,31 7.445.380,97 7.525.385,68 7.465.082,97  

 

Aumento em 

relação ao ano 

anterior 

- 36,26 % 11,65 % 3,70 % 1,07 % -0,80 % 

Fonte: Dados obtidos do Relatório de Gestão e Tesouro Gerencial 

 

No âmbito do Executivo Federal, o serviço de limpeza predial é regulamentado pela IN 

nº 05/2017, da Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão (MPDG), adotada como referência em diversas outras esferas e 

poderes. A norma federal, estabelece os padrões de produtividade mínima e fixa anualmente 

limites máximos para o pagamento da limpeza predial por metro quadrado, levando em conta 
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classificação em áreas internas das instalações, áreas externas, esquadrias e fachadas, cada qual 

com seu preço máximo permitido. 

Desta forma, a limpeza é contratada com base na área física a ser limpa e o preço do 

serviço por metro quadrado, levando em conta a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade 

e a frequência de cada tipo de serviço. Para definir quanto pagar por metro quadrado, parte-se 

de uma planilha de custos e formação de preço, decompondo o serviço em seus elementos 

primários de custo, a fim de estabelecer o que se espera pagar por homem-mês contratado e, 

baseado na sua produtividade parametrizada, quanto isso representa em cada metro quadrado a 

ser limpo. 

Embora esses limites que padronizam o preço a ser pago pelos serviços nos mais 

diversos tipos de órgãos públicos federais estejam normatizados, existem diferenças 

significativas nos gastos com limpeza quando comparadas unidades similares. Essas diferenças 

podem ser justificadas e podem apresentar alguns fatores determinantes, como a redução de 

área física a ser limpa devido às falhas na mensuração antiga; os ajustes na frequência de 

limpeza conforme as peculiaridades de cada ambiente e as variações de produtividade em 

função da realidade observada. 

No que se refere aos gastos no IFMT, instituição objeto dessa pesquisa, do orçamento 

de funcionamento (custeio) da instituição, cerca 43% dos gastos foram direcionados para a 

contratação de serviços terceirizados, conforme o Relatório de Gestão de 2018. Deste montante, 

o serviço de limpeza predial representa uma parcela significativa do orçamento de 

funcionamento, variando entre 30 e 38% em relação ao total de gastos com locação de serviços 

(IFMT, 2018). 

Em 2019, observa-se uma leve redução das despesas com serviço de limpeza, menos de 

1%, como mostram os dados da Figura 07 acima. 

O valor pago pelos serviços de limpeza nos Campi objeto dessa pesquisa, apresenta 

diferenças significativas quando comparados entre si, embora os padrões de contratação dos 

serviços estejam normatizados, existem diferenças podem ser verificadas conforme detalhado 

na Figura 08. 

 

Figura 8 - Valores praticados nos contratos de serviço de limpeza (pisos frios). 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

 

No tocante à vigência dos contratos de terceirização de serviços continuados, o Anexo 

IX da IN nº 05/2017 de 26/05/2017, mostra um fator de grande importância que deve ser levado 

em consideração, a prorrogação, já prevista na Lei nº 8.666/1993, necessita de comprovada 

vantagem para a Administração, por meio da elaboração de estudos e relatórios que justifiquem 

essa prorrogação, sempre em favor do interesse público. 

 

Quadro 17 - Dados da IN nº 5/2017 de vigência e prorrogação contratual. 

IN Nº 05/2019, ANEXO IX: DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

1. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, 

podendo, quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto no ato convocatório, observado 

o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. Nas contratações de serviços continuados, 

o contratado não tem direito subjetivo à 

prorrogação contratual que objetiva a 

obtenção de preços e condições mais 

vantajosas para a Administração, podendo ser 

prorrogados, a cada 12 (doze) meses, até o 

limite de 60 (sessenta) meses, desde que a 

instrução processual contemple: 

[...] 

d) comprovação de que o valor do contrato 

permanece economicamente vantajoso para a 

Administração; 

[...] 

4. A comprovação de que trata a alínea “d” do item 3 acima deve ser precedida de análise entre 

os preços contratados e aqueles praticados no mercado de modo a concluir que a continuidade 

da contratação é mais vantajosa que a realização de uma nova licitação, sem prejuízo de 

eventual negociação com a contratada para adequação dos valores àqueles encontrados na 

pesquisa de mercado. 
Fonte: Instrução Normativa MPGD nº 05/2017 de 26 de maio de 2017. 

 

 

Assim, ainda sobre vigência dos contratos de serviços terceirizados, o Quadro 18 

destaca os itens da referida IN que delineiam os requisitos para que a Administração Pública 

proceda com a prorrogação do prazo de vigência dos contratos de serviços continuados, incluso 

nestas normas, o serviço de limpeza. 
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Nota-se, que apesar da norma federal de 2017 estabelecer novos padrões de 

produtividade mínima e fixar os limites máximos para o pagamento da limpeza predial por 

metro quadrado, a maior parte dos Campi do IFMT continua celebrando aditivos de prazo para 

prorrogação dos contratos atuais, mesmo com a nova norma em vigência há mais de 3 anos.  

Destarte, investigar a forma como os Campi do IFMT contratam os serviços de limpeza 

pode auxiliar os gestores públicos a tomarem decisões que busquem maximizar os resultados 

para o cidadão. Além disso, esta avaliação é importante, pois, permitirá identificar a fronteira 

de eficiência e detectar situações de ineficiência dos Campi. Assim, o estudo pode ser visto 

como uma oportunidade de melhoria da gestão para aprimorar a atuação das unidades que 

possam ser consideradas menos eficientes. 

Diante do exposto, verifica-se a necessidade de identificar quais Campi do IFMT 

possuem melhor gestão dos recursos para contratação de serviço terceirizado de limpeza 

predial, e, a partir desta identificação, levantar as práticas adotadas por estas unidades a fim de 

otimizar a contratação pelas unidades que apresentam custos mais expressivos na contratação 

do mesmo objeto. 

A pesquisa é justificada por subentender-se que à medida que se conhece os fatores 

determinantes do sucesso de desempenho das instituições públicas, tem-se um ganho de 

eficiência na construção de boas práticas voltadas para o planejamento e para a gestão dessas 

organizações. 

De forma mais específica, acredita-se contribuir, de maneira geral, para a sociedade e 

para as instituições de ensino pesquisadas, em particular, aos gestores públicos, para criar 

critérios que auxiliem a administração pública na tomada de decisão e pela possibilidade de 

divulgação de situações de benchmarking e, também, à academia, por incentivar estudos 

acadêmicos envolvendo desempenho de instituições públicas, incentivando uma área pouco 

explorada. 

Ainda, pretende-se contribuir com a reflexão de gestores públicos, usuários e estudiosos 

de áreas afins sobre a importância da eficiência dos recursos públicos, considerando que esta 

deve conciliar qualidade e gastos eficientes. 
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4.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

São considerados os resultados da pesquisa realizada, a invetisgação da metodologia 

adotada pelos Campi do IFMT componentes da amostra para contratação desses serviços e a 

comparação com a metodologia de contratação de outras unidades. 

Esta seção apresenta a aplicação das etapas descritas no método para solução do 

problema, iniciando pela definição da amostra da pesquisa para a análise. 

 

 

4.2.1 Etapa 1: Definição da amostra da pesquisa 

 

Na primeira etapa da pesquisa, as unidades do IFMT foram definidas por realizarem as 

mesmas tarefas, com os mesmos objetivos, trabalharem nas mesmas condições e ter autonomia 

na tomada de decisões.  

Foram verificados os termos de contrato de limpeza de todas as unidades do IFMT e 

consideradas as informações vigentes no exercício de 2019, por ser o ano completo mais recente 

para a análise dos dados e apresentar assim, as condições de contratação atuais, conforme 

ilustrado na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Unidades a serem estudadas.  

Descrição Código Contrato IN vigente Amostra 

Campus Avançado de Diamantino CDMT 07/2015 02/2008  

Campus Avançado de Guarantã do Norte CGTA 09/2019 05/2017 CGTA 

Campus Avançado de Lucas do Rio Verde CLRV 12/2016 02/2008  

Campus Avançado de Sinop CSNP 12/2016 02/2008  

Campus Avançado de Tangará da Serra CTGA 18/2019 05/2017 CTGA 

Campus Alta Floresta CALF 13/2018 05/2017 CALF 

Campus Barra do Garças CBAG 08/2019 05/2017 CBAG 

Campus Bela Vista CBLV 04/2018 05/2017 CBLV 

Campus Cáceres  CCAC 01/2014 02/2008  

Campus Campo Novo do Parecis CCNP 17/2019 05/2017 CCNP 

Campus Confresa CCFS 10/2016 02/2008  

Campus Cuiabá CCBA 06/2015 02/2008  

Campus Juína CJNA 07/2015 02/2008  

Campus Pontes e Lacerda CPLC 06/2017 02/2008  

Campus Primavera do Leste CPDL - -  

Campus Rondonópolis CROO 07/2017 02/2008  

Campus São Vicente CSVC 04/2019 05/2017 CSVC 

Campus Sorriso CSRS 10/2019 05/2017 CSRS 

Campus Várzea Grande CVGD 11/2016 02/2008  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A partir da identificação das unidades, foram levantados os Campi que possuem contrato 

de serviço de limpeza predial, e, posteriormente, selecionados os que possuem contrato sob a 

vigência da IN MPDG nº 05/2017, compondo, assim, a amostra de pesquisa para análise dos 

valores contratados e parâmetros de contratação praticados. 

 

Tabela 8 - Unidades componentes da amostra. 

Código Campus 

CALF Campus Alta Floresta 

CBLV Campus Bela Vista 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do Norte 

CSRS Campus Sorriso 

CSVC Campus São Vicente 

CTGA Campus Avançado de Tangará da Serra 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A análise objeto desta pesquisa compreendeu o total de 07 (sete) unidades (05 Campi e 

2 Campi Avançados) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

– IFMT.   

O Campus Barra do Garças, embora tenha efetuado a contratação do serviço de limpeza 

sob a vigência e diretrizes da IN nº 05/2017, foi excluído da amostra devido o Contrato nº 

08/2019 ter sido celebrado a partir de uma dispensa de licitação com base na CCT de 2018, 

assim, não é possível efetuar a repactuação para o exercício de 2019, impedindo a análise e 

comparação dos dados deste contrato com os das demais unidades componentes da amostra. 

O Campus Primavera do Leste não possui contrato de serviço terceirizado de limpeza 

predial vigente. Provavelmente possui outro tipo de contratação para atender tal demanda da 

unidade, não sendo possível a análise dos dados desta unidade nesta pesquisa. 

Definida a amostra, foram selecionados os documentos complementares ao termo de 

contrato para o melhor detalhamento das informações de contratação, possibilitando uma 

análise mais detalhada das unidades. 

 

4.2.2 Etapa 2: Coleta de dados para análise das contratações 

 

Na Etapa 2, foram coletados os dados contidos nos documentos citados na Etapa 1 a 

partir de pesquisa documental, considerando o contrato de serviço de limpeza predial vigente 

de cada unidade pesquisada. 
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Nesta etapa, a coleta de dados teve como objetivo o levantamento dos valores praticados 

pelos Campi em seus contratos, para averiguar a existência de variações entre os valores 

contratados e sua relação com a Instrução Normativa vigente. 

O Quadro 18 apresenta os documentos de cada Campi do IFMT utilizados na análise 

desta pesquisa. As unidades cuja planilha de custos e formação de preços, principal documento 

utilizado nas análises, não apresentavam todas as informações necessárias, (como valor do 

metro quadrado pago por tipo de área, classificação das áreas, produtividade), foram extraídas 

de outros documentos disponíveis, a fim de obter as informações necessárias para a comparação 

dos dados. 

 

Quadro 18 - Documentos utilizados para análise dos dados. 

Unidade Documentos analisados 

CALF Campus Alta Floresta 1. Planilha de custos e formação de preços (repactuação de 2019); 

CBLV Campus Bela Vista 1. Planilha de custos e formação de preços (repactuação de 2019); 

2. Termo de Referência PE 01/2018 (pág. 1,17-20); 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 1. Planilha de custos e formação de preços (ano de 2019); 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do 

Norte 

1. Planilha de custos e formação de preços (ano de 2019); 

CSRS Campus Sorriso 1. Planilha de custos e formação de preços (ano de 2019); 

CSVC Campus São Vicente 1. Planilha de custos e formação de preços (repactuação de 2019); 

2. Termo de Referência PE 03/2019 (pág. 1-3); 

CTGA Campus Avançado de Tangará da 

Serra 

1. Planilha de custos e formação de preços (ano de 2019); 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, a Tabela 09 apresenta os dados de cada unidade da amostra e quais processos 

licitatórios foram considerados para a análise neste estudo. 

 

Tabela 9 - Dados do processo licitatório considerados na pesquisa. 

Código Campus Pregão Contrato 

CALF Campus Alta Floresta 03/2018 13/2018 

CBLV Campus Bela Vista 01/2018 04/2018 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 03/2019 17/2019 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do Norte 01/2019 09/2019 

CSRS Campus Sorriso 01/2019 10/2019 

CSVC Campus São Vicente 03/2019 04/2019 

CTGA Campus Avançado de Tangará da Serra 03/2019 18/2019 
Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

A pesquisa documental foi realizada por meio de consultas a documentos públicos como 

fontes de informações primárias. A principal fonte utilizada para coleta dos dados foram o site 

de Compras Governamentais do Governo Federal e site de cada unidade do IFMT. 
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Os elementos necessários foram extraídos de dados públicos contidos nas planilhas de 

custos e formação de preços, termos de referência, termos de contrato celebrados entre as 

unidades do IFMT e as empresas privadas para prestação de serviço terceirizado de limpeza 

predial.  

O Quadro 19 ilustra os valores das contratações conforme cada unidade do IFMT, de 

acordo com a classificação das áreas da IN MPDG nº 05/2017. 

 

Quadro 19 - Valores praticados nos contratos de serviço de limpeza (R$/m2). 
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CALF 3,30* 7,34 1,32 2,20 11,31 0,82 0,74 

CBLV 3,96 3,96 3,96 3,96 19,80 0,56 0,56 

CCNP 3,23 8,62 1,55 2,59 14,61 0,86 0,86 

CGTA 4,71* 8,67 3,90 3,90 14,44 1,10 13,00 

CSRS 3,60* 8,01* 2,73 2,94* 14,85* 0,73 10,94 

CSVC 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 1,14 1,14 

CTGA 2,83 7,54 2,83 2,83 12,92 0,76 0,76 
Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

*Valores calculados com média ponderada devido às subclassificações das áreas. 

 

As informações não localizadas devido a não disponibilidade no site das unidades do 

IFMT e do site de compras do governo, com banco de dados mantido pelo Governo Federal, 

foram solicitadas aos Campi por e-mail e ainda via Lei de Acesso à Informação. 

Para obter o valor atualizado das unidades que celebraram contrato anteriormente ao 

ano de 2019, foram consideradas as planilhas de repactuação de preços, os termos de 

apostilamento e os termos aditivos existentes. Os documentos utilizados na coleta de dados 

estão dispostos como anexos deste estudo. 

A repactuação é uma forma de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

que deve ser utilizado para serviços contínuos com dedicação exclusiva da mão de obra, por 

meio da análise da evolução dos custos dos contratos. Devendo estar prevista no edital de 

convocação com data vinculada à apresentação das propostas, o custo incorrido pelo mercado, 

a data relativa ao Acordo ou Convenção Coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, para os 

custos decorrentes da mão de obra (BRASIL, 2017). 

Todas as unidades da amostra da pesquisa celebraram os termos de contrato incluindo 

os custos do fornecimento dos insumos (materiais e equipamentos), dessa forma, não foi 
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necessário contabilizar os gastos totais com o serviço de limpeza predial, por meio de relatório 

no sistema do Tesouro Gerencial. 

Também nesta etapa, após a obtenção dos valores dos contratos analisados, foi realizado 

o levantamento da área a ser limpa de cada unidade, com o objetivo de identificar o valor 

contratual praticado por metro quadrado segundo a classificação das áreas (R$/m2), conforme 

disposto no Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Levantamento da área a ser limpa das unidades. 

Áreas conforme IN 

MPDG nº 05/2017 (m2) 

UNIDADES ANALISADAS 

CALF CBLV CCNP CGTA CSRS CSVC CTGA 

Pisos frios 2136,94 6617,30 2881,38 955,76 3001,70 6732,72 2070,16 

Laboratórios 264,17 1724,87 1040,80 350,00 151,85 1215,48 568,74 

Almoxarifado/galpão 238,91 0 317,23 69,06 44,84 263,58 0 

Saguão/hall/corredor 1194,33 0 1280,61 44,02 1084,46 1146,44 0 

Banheiros 281,28 381,18 644,34 48,36 277,42 609,16 117,09 

Área interna subtotal: 4115,63 8723,35 6164,36 1467,20 4560,27 10092,38 2755,99 

Esquadrias/Face externa 251,37 637,25 803,86 180,02 250,32 878,93 1176 

Esquadrias/Face interna 497,9 637,25 803,86 180,02 628,12 878,93 1176 

Esquadrias subtotal: 749,27 1274,50 1607,72 360,04 878,44 1757,86 2352,04 

Área total (m2): 4975,95 9997,85 7772,08 1827,24 5438,71 11850,24 5108,03 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

Tendo em vista as peculiaridades das unidades, as diferentes estruturas físicas de cada 

uma, foram excluídas da análise as áreas de fachada envidraçada e esquadrias externas com 

exposição a risco, visto que a maioria das unidades não possuem estruturas que contemplam 

esses tipos de áreas, e também, as áreas externas, de estacionamentos, pátios, calçadas e outros 

pisos externos descobertos, dadas as diferentes classificações para estas áreas, e pelo fato de 

que nem todas as unidades contrataram serviço de limpeza para esses espaços, por conseguinte, 

não apresentam dados que possam ser comparados. 

Também foram excluídas da análise, as áreas internas que não são comuns em todas as 

unidades analisadas, como pisos acarpetados, oficina e áreas hospitalares. Com a exclusão 

dessas áreas presentes em apenas algumas unidades, as áreas restantes foram tomadas como 

100% para a análise. 

 

4.2.3  Etapa 3: Tratamento dos dados da pesquisa 

 

Concluída a etapa da coleta dos dados, o tratamento dos dados teve o intuito de 

identificar a diferença entre os valores praticados na contratação de serviço de limpeza pelas 

unidades do IFMT e compará-los, bem como, se havia relação entre os menores valores 
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praticados e a adoção das orientações conforme especificações da IN MPDG nº 05/2017, para 

a confirmação ou não da hipótese da pesquisa. 

 

4.2.3.1 Constatação dos valores praticados nos contratos 

 

Os dados coletados que continham as informações desejadas, foram compilados e 

dispostos em uma planilha conforme cada unidade analisada, nesta fase da etapa foi possível 

constatar os valores pagos pelo serviço terceirizado de limpeza contratados por cada Campi, de 

acordo com a classificação das áreas e a verificação da existência ou não de diferenças entre os 

valores praticados pelas unidades estudadas. 

As unidades da amostra que não apresentavam a classificação das áreas devidamente 

detalhada na planilha de custos e formação de preços, quando disponíveis, estes dados foram 

levantados dos demais documentos componentes do processo licitatório, como Termo de 

Referência e atribuídos os valores por metro quadrado, conforme informações do Quadro 20. 

Algumas unidades adotaram diferentes valores para o mesmo tipo de área, subdividindo 

a classificação da normativa. Assim, para obter um valor unificado para ser comparado com as 

demais unidades, foi aplicada a mesma metodologia da média ponderada. Desta forma, foi 

identificado o valor, quantidade e percentual de cada uma dessas áreas para cálculo da média 

ponderada, para posteriormente calcular a média ponderada geral. 

Os Campi de Alta Floresta, Guarantã do Norte e Sorriso utilizaram essa subclassificação 

das áreas, conforme detalhado no Quadro 21: 

 

Quadro 21 - Subclassificação das áreas internas. 

Unidade Área classificada m2 % Valor (R$) Média 

Ponderada 

Alta 

Floresta 

P
is

o
s 

fr
io

s 

Administrativo 658,32 31 2,75 

3,30 
Auditório 302,08 14 2,75 

Biblioteca 330,44 15 2,75 

Sala de aula 846,10 40 4,13 

Guarantã 

do Norte 

 

Área classificada m2 % Valor (R$) Média 

Ponderada 

P
is

o
s 

fr
io

s 

Administrativo 300,80 31 4,87 

4,71 

Biblioteca 75,00 8 4,87 

Refeitório 97,70 10 3,25 

Sala de aula 410,21 43 4,87 

Sala de 

professores 

72,05 8 4,87 

Sorriso 

 

Área classificada m2 % Valor (R$) Média 

Ponderada 
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P
is

o
s 

fr
io

s 

Administrativo 595,15 21 3,28 

3,60 

Auditório 469,58 17 3,86 

Biblioteca 617,38 22 2,96 

Sala de aula 1017,34 36 4,10 

Sala de 

professores 

114,15 4 3,28 

L
a

b
o

ra
tó

ri
o

s 

Informática 
31,69 21 7,29 

8,01 

Laboratório 
120,16 79 8,20 

B
a

n
h

ei
ro

s 

Banheiros 
270,22 97 14,89 

 

14,85 
Banheiros 

7,20 3 13,40 

S
a

g
u

ã
o

/ 

C
ir

c
u
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o
 

Saguão 
668,51 62 2,73 

2,94 

 
Corredores 

415,95 38 3,28 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

Definidas as médias das áreas com subclassificações dessas unidades, as áreas totais e 

valores foram utilizados para o cálculo da média ponderada geral, assim como das demais 

unidades. 

O Quadro 22, apresenta as áreas de cada unidade conforme classificação da IN MPDG 

nº 05/2017, bem como, a proporção de cada área em relação à área total a ser limpa considerada 

nesta pesquisa. 

 

Quadro 22 - Área a ser limpa analisada e percentual em relação à área total. 

Áreas conforme IN 

MPDG nº 05/2017 

UNIDADES ANALISADAS 

CALF CBLV CCNP CGTA CSRS CSVC CTGA 

Pisos frios 
m2 2136,94 6617,30 2881,38 955,76 3001,70 6732,72 2070,16 

% 44 65 37 52 55 57 41 

Laboratórios 
m2 264,17 1724,87 1040,80 350,00 151,85 1215,48 568,74 

% 5 17 14 19 3 10 11 

Almoxarifado/galpão 
m2 238,91 0 317,23 69,06 44,84 263,58 0 

% 5 0 4 4 1 2 0 

Saguão/hall/corredor 
m2 1194,33 0 1280,61 44,02 1084,46 1146,44 0 

% 25 0 17 2 20 10 0 

Banheiros 
m2 281,28 381,18 644,34 48,36 277,42 609,16 117,09 

% 6 4 8 3 5 5 2 

Esquadrias/Face 

externa 

m2 251,37 637,25 803,86 180,02 250,32 878,93 1176 

% 5 7 10 10 5 8 23 

Esquadrias/Face 

interna 

m2 497,9 637,25 803,86 180,02 628,12 878,93 1176 

% 10 7 10 10 11 8 23 

Área interna (m2): 4115,63 8723,35 6164,36 1467,20 4560,27 10092,38 2755,99 

Esquadrias (m2): 749,27 1274,50 1607,72 360,04 878,44 1757,86 2352,04 

Área total (m2): 4864,90 9997,85 7772,08 1827,24 5438,71 11850,24 5108,03 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 
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Tendo em vista que algumas áreas internas, como banheiros e laboratórios, demandam 

um custo mais elevado para serem limpas em comparação com as demais áreas, isso, em função 

de alguns fatores como menor produtividade e maior frequência de limpeza.  

Desta forma, foi verificado se as unidades com maiores valores de média ponderada 

estão associadas ao maior percentual de áreas consideradas mais caras. 

O Quadro 23, apresenta a comparação dos maiores valores pagos no metro quadrado 

por tipo de área limpa com os percentuais de cada área em relação à área total, e, destaca os 

maiores valores e percentuais das unidades. 

 

Quadro 23 - Comparação dos valores pagos por m2 e os maiores percentuais de área. 

Áreas conforme IN 

MPDG nº 05/2017 

UNIDADES ANALISADAS 

CALF CBLV CCNP CGTA CSRS CSVC CTGA 

Pisos frios 
R$ 3,30 3,96 3,23 4,71 3,60 4,63 2,83 

% 44 65 37 52 55 57 41 

Laboratórios 
R$ 7,34 3,96 8,62 8,67 8,01 4,63 7,54 

% 5 17 14 19 3 10 11 

Almoxarifado/galpão 
R$ 1,32 - 1,55 3,90 2,73 4,63 - 

% 5 0 4 4 1 2 0 

Saguão/hall/corredor 
R$ 2,20 - 2,59 3,90 2,94 4,63 - 

% 25 0 17 2 20 10 0 

Banheiros 
R$ 11,31 19,80 14,61 14,44 14,85 4,63 12,92 

% 6 4 8 3 5 5 2 

Esquadrias/Face 

externa 

R$ 0,82 0,56 0,86 1,10 0,73 1,14 0,76 

% 5 7 10 10 5 8 23 

Esquadrias/Face 

interna 

R$ 0,74 0,56 0,86 13,00 10,94 1,14 0,76 

% 10 7 10 10 11 8 23 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

      Maiores valores por m2. 

      Maiores percentuais de área. 

 

 

No Quadro 23, verifica-se que as unidades com maior valor de média ponderada 

possuem valores predominantemente maiores que as demais em quase todas as áreas, e, não 

especificamente nas mais caras. Inclusive, apresentam valores extremamente altos em áreas 

cujas demais unidades tem preços baixos (ex: esquadria face interna, onde o valor das demais 

está entre R$ 0,56 e R$ 1,14, nessas unidades está R$ 10,94 e R$ 13,00). 

Logo, verifica-se que os valores mais altos não estão associados ao percentual das áreas 

mais caras. Isso pode ser confirmado no caso do Campus Bela Vista, que possui grande área de 

laboratório e tem valor unificado para as áreas internas (R$ 3,96, exceto banheiros), e o Campus 

São Vicente, com R$ 4,63 para todas as áreas internas. Então, estes Campi estão pagando um 

valor abaixo da média nas áreas mais caras. Em contrapartida, estão pagando mais caro em 

outras áreas mais baratas e de percentual maior, como de pisos frios. 
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E ainda, o Campus Alta Floresta, que possui um dos percentuais mais altos em área de 

banheiros e tem o segundo valor mais baixo para essa área (R$ 11,31), perdendo somente para 

o Campus São Vicente que pratica o valor unificado de R$ 4,63. 

Feita a análise das áreas de forma separada, verificou-se que as unidades com maiores 

valores nas áreas mais caras, não são as que possuem maiores percentuais dessas áreas, portanto 

não há associação entre esses fatores para que as análises sejam feitas por área de forma distinta. 

Assim, as análises seguintes foram realizadas de maneira geral. 

Os dados do Quadro 22 acima, foram utilizados como base de cálculo para obtenção da 

média ponderada de cada Campus da amostra pesquisada, a fim de obter um valor unificado 

para constatação dos valores praticados e suas diferenças, conforme definido na Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Dados do cálculo da média ponderada. 

Unidade Média Ponderada 

CALF Campus Alta Floresta 3,23 

CBLV Campus Bela Vista 4,13 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 4,23 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do Norte  6,14 

CSRS Campus Sorriso 4,87 

CSVC Campus São Vicente 4,11 

CTGA Campus Avançado de Tangará da Serra  2,63 
Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

De posse dos dois parâmetros levantados na Etapa 2, valor por metro quadrado e área a 

ser limpa, foi verificado a existência de diferença entre os valores contratados pelas unidades 

do IFMT, quando comparados o mesmo tipo de área, baseado na classificação abordada pela 

IN nº 05/2017 entre os Campi estudados. 

 

4.2.3.2 Aplicação do Método de Borda de apoio à decisão 

 

As unidades estudadas foram agrupadas conforme tipo de área para o levantamento de 

informações acerca dos parâmetros de contratação, tendo em vista a classificação das áreas a 

serem limpas. Cada uma das áreas apresenta um valor distinto, e este possui certa variação 

conforme cada tipo de área, os valores praticados foram dispostos em uma tabela e classificados 

conforme menor valor. 

Para estabelecer as prioridades a serem analisadas e obter uma ordem de classificação 

das unidades que contemple os menores valores praticados reduzindo o impacto da influência 
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do tamanho das áreas no custo final do metro quadrado limpo, foi empregado o método de 

Borda de apoio à decisão. 

Nesta fase da Etapa 3, para aplicação do método, as unidades foram classificadas de 

acordo com a ordem dos valores do metro quadrado por tipo de área: o menor valor obteve a 

pontuação mais alta, o segundo menor obteve a segunda pontuação mais alta, e assim atribuído 

em todas as unidades pesquisadas. 

Por fim, foi feita a soma das pontuações atribuídas a cada unidade e selecionadas a 

unidades da amostra com a pontuações mais altas. O Campus com maior pontuação foi 

associado à primeira posição, aquele com a segunda maior pontuação foi associado à segunda 

posição e assim por diante. 

O Quadro 24, demonstra a aplicação do Método de Borda e destaca as unidades da 

amostra pesquisada com pontuação de maior relevância para a análise. 

 

Quadro 24 - Aplicação do Método de Borda. 

Áreas conforme IN 

MPDG nº 05/2017 

UNIDADES ANALISADAS 

CALF CBLV CCNP CGTA CSRS CSVC CTGA 

Pisos frios 
R$ 3,30 3,96 3,23 4,71 3,60 4,63 2,83 

Borda 5 3 6 1 4 2 7 

Laboratórios 
R$ 7,34 3,96 8,62 8,67 8,01 4,63 7,54 

Borda 5 7 2 1 3 6 4 

Almoxarifado/galpão 
R$ 1,32 3,96 1,55 3,90 2,73 4,63 2,83 

Borda 7 2 6 3 5 1 4 

Saguão/hall/corredor 
R$ 2,20 3,96 2,59 3,90 2,94 4,63 2,83 

Borda 7 2 6 3 4 1 5 

Banheiros 
R$ 11,31 19,80 14,61 14,44 14,85 4,63 12,92 

Borda 6 1 3 4 2 7 5 

Esquadrias/Face 

externa 

R$ 0,82 0,56 0,86 1,10 0,73 1,14 0,76 

Borda 4 7 3 2 6 1 5 

Esquadrias/Face 

interna 

R$ 0,74 0,56 0,86 13,00 10,94 1,14 0,76 

Borda 6 7 4 1 2 3 5 

Pontuação total: 40 29 30 15 26 21 35 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa. 

 

Às unidades que não classificaram de forma separada as áreas internas de 

saguão/hall/corredor e almoxarifado/galpão, conforme a Instrução Normativa, foi atribuído o 

mesmo valor das áreas internas unificadas (pisos frios) para fins de comparação dos valores 

praticados com as demais unidades. Essa metodologia foi aplicada ao Campus Bela Vista e 

Campus Avançado de Tangará da Serra,  

Assim, considerando que essas unidades por se tratar de uma Instituição de Ensino com 

blocos de sala de aula e setores administrativos que precisam ser abastecidos com materiais de 

escritório e expediente, possuem esses tipos de áreas, (corredores e algum espaço destinado ao 
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uso como almoxarifado) e somente não foram classificados de forma separada, mas que os 

valores pagos pela limpeza dessas áreas é o mesmo praticado para os pisos frios em geral, 

conforme mostra a Tabela 11 abaixo: 

 

              Tabela 11 - Definição dos valores atribuídos. 

Áreas conforme IN MPDG nº 05/2017 CBLV CTGA VALOR 

Pisos frios R$ 3,96 2,83 praticado 

Almoxarifado/galpão R$ 3,96 2,83 atribuído 

Saguão/hall/corredor R$ 3,96 2,83 atribuído 
         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.2.3.3 Verificação da hipótese de pesquisa - Método de Correlação de Spearman 

 

Em seguida, ainda na Etapa 3 da pesquisa, foram aplicados scores aos fatores de análise 

descritos no Quadro 25, para a averiguação da relação entre os menores preços contratados 

pelas unidades componentes da amostra da pesquisa e o maior detalhamento das áreas com base 

nas orientações trazidas pela IN MPDG nº 05/2017.  

Para verificar a relação dos fatores supracitados com a adoção dos direcionamentos da 

IN nº 05/2017, foram atribuídos os scores a cada Campus da amostra com os valores de 0, 1 e 

2, de acordo com os requisitos de comparação ilustrados no Quadro 14 do capítulo anterior. 

  Os scores foram atribuídos e somados por unidade pesquisada, a partir da análise das 

planilhas de custos e formação de preços dos Campi componentes da amostra da pesquisa, estas 

foram comparadas conforme os fatores de análise e requisito de comparação.  

A atribuição dos scores a cada unidade da pesquisa foi realizada com base na análise 

dos requisitos de análise de conformidade com a Instrução Normativa pré-definidos. Para os 

fatores de comparação em total concordância com a orientação da IN nº 05/2017 foi atribuída 

nota total (2); quando o requisito de comparação se apresentava de forma parcial no documento 

analisado, ou seja, estava presente, mas não em total consonância com a IN, atribuiu-se a nota 

parcial (1); e, quando o requisito de comparação da unidade não apresentava qualquer relação 

de conformidade com a IN nº 05/2017, foi considerada nula a relação com a normativa, 

aplicando-se a nota (0).  

Foi realizada a análise para todos os fatores de comparação de todas as unidades 

componentes da amostra da pesquisa e somados os scores. O Quadro 25 apresenta a pontuação 

de cada unidade após a análise e comparação. 

 

Quadro 25 - Scores de comparação com a IN 05/2017 . 
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Fator de análise CALF CBLV CCNP CGTA CSRS CSVC CTGA 

1 Planilha de custos e formação 

de preços 

2 1 1 2 2 1 1 

2 Classificação das áreas 2 0 2 2 2 1 1 

3 Preço por m2 por tipo de área 2 1 2 2 2 1 1 

4 Preço homem-mês por 

categoria 

2 2 2 2 2 1 2 

Score: 8 4 7 8 8 4 5 
Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

O detalhamento da análise das planilhas de custos e formação de preços e a comparação 

com as instruções trazidas pela IN nº 05/2017 segue ilustrado no Quadro 26: 

 

Quadro 26 - Análise dos scores de comparação com a IN 05/2017. 

Unidade Score Observação 

CALF Campus Alta Floresta 8 1.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

1.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

3.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

4.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

CBLV Campus Bela Vista 4 1.a: A planilha de custos disponibilizada não é o modelo 

atualizado da IN 05/2017, mas apresenta as informações 

necessárias; 

1.b: A planilha de custos adotada não é o modelo atualizado 

da IN 05/2017; 

2.a: As áreas internas não possuem classificação conforme 

a IN 05/2017; 

2.b: A produtividade das áreas internas foi unificada, sem 

considerar as peculiaridades de cada tipo de área; 

3.a: As áreas unificadas não apresentam preço unitário 

conforme a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

4.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

CCNP Campus Campo Novo do 

Parecis 

7 1.a: A planilha de custos disponibilizada não é o modelo 

atualizado da IN 05/2017, mas apresenta as informações 

necessárias; 

1.b: A planilha de custos adotada não é o modelo atualizado 

da IN 05/2017; 

2.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

3.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

4.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

CGTA Campus Avançado de 

Guarantã do Norte 

8 1.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

1.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

3.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

4.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 
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4.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

CSRS Campus Sorriso 8 1.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

1.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

3.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017;  

4.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

CSVC Campus São Vicente 4 1.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

1.b: A planilha de custos adotada (proposta fornecedor) não 

é o modelo atualizado da IN 05/2017; 

2.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

2.b: A produtividade das áreas internas foi unificada, sem 

considerar as peculiaridades de cada tipo de área; 

3.a: As áreas unificadas não apresentam preço unitário 

conforme a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.a: A unidade deixou a cargo do licitante preencher os 

valores da proposta e apresentar o preço homem-mês por 

categoria; 

4.b: A planilha não contempla a categoria de servente com 

adicional de insalubridade.  

CTGA Campus Avançado de Tangará 

da Serra 

5 1.a: A planilha de custos disponibilizada não é o modelo 

atualizado da IN 05/2017, mas apresenta as informações 

necessárias; 

1.b: A planilha de custos adotada não é o modelo atualizado 

da IN 05/2017; 

2.a: As áreas internas estão parcialmente classificadas, 

porém, não conforme a IN 05/2017; 

2.b: A produtividade das áreas internas foi unificada, sem 

considerar as peculiaridades de cada tipo de área; 

3.a: As áreas unificadas não apresentam preço unitário 

conforme a IN 05/2017; 

3.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.a: Em conformidade com a IN 05/2017; 

4.b: Em conformidade com a IN 05/2017; 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

Concluída a análise e comparação dos dados das unidades com as instruções trazidas 

pela normativa, ainda nesta Etapa 3, para verificação da hipótese da pesquisa, ou seja, se há 

relação entre a proximidade com as orientações da IN nº 05/2017 com a obtenção dos menores 

preços contratados pelas unidades componentes da amostra pesquisadas, foi aplicado o 

coeficiente de Correlação de Spearman. 

O coeficiente de Spearman mede a intensidade da relação entre variáveis ordinais. Usa-

se, em vez do valor observado, apenas a ordem das observações. O coeficiente ρ de Spearman 

varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes extremos, maior será a associação entre 

as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que as variáveis variam em sentido 

contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma variável estão associadas a categorias mais 

baixas da outra variável. 
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Para essa análise, foram utilizadas duas variáveis; considerando que os fatores de análise 

da IN são uma variável qualitativa ordinal, foram atribuídos os scores conforme Tabela 12, 

transformando-os em uma variável quantitativa; e a outra variável quantitativa, neste caso, o 

valor do método de Borda, que foi obtido por meio da ordem de classificação das unidades em 

relação aos valores praticados por tipo de área a ser limpa. 

 

Tabela 12 - Dados para análise do coeficiente de correlação de Spearman. 

Unidade Score 
Método de 

Borda 

CALF Campus Alta Floresta 8 40 

CBLV Campus Bela Vista 4 29 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 7 30 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do Norte  8 15 

CSRS Campus Sorriso 8 26 

CSVC Campus São Vicente 4 21 

CTGA Campus Avançado de Tangará da Serra  5 35 
Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

A constatação da hipótese da pesquisa foi verificada por meio do coeficiente de 

Spearman, calculado com o Software SIGMAPLOT 14.5, a partir dos dados da Tabela 11 

acima. 

Os dados do software retornaram as informações descritas na Tabela 13 que segue: 

 

Tabela 13 - Dados do Software SIGMAPLOT 14.5. 

Informação Valor 

Coeficiente de Correlação  0,374 

P Valor 0,905 

Número de Amostras 7 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do Software SIGMAPLOT 14.5. 

 

O valor do coeficiente de correlação pode variar de -1 a +1. Quanto maior o valor 

absoluto do coeficiente, mais forte é a relação entre as variáveis. Para a correlação de Spearman, 

um valor absoluto de 1 significa que os dados ordenados por classificação são completamente 

lineares. Por exemplo, uma correlação de Spearman de -1 significa que o valor máximo da 

variável A está associado ao valor mínimo da variável B, o segundo valor máximo da variável 

A está associado ao segundo valor mínimo da variável B e assim por diante. 

Considerando os valores que o Software SIGMAPLOT 14.5 apresenta, verifica-se que 

não há relações significativas entre as variáveis analisadas na tabela de correlação. Assim, 

consideranod a amostra estudada, podemos constatar que a hipótese da pesquisa não pode ser 
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confirmada, ou seja, não há correlação entre os menores preços contratados e o detalhamento 

das áreas realizado conforme a IN MPDG nº 05/2017. 

 

4.2.4 Etapa 4: Coleta de dados para identificação das boas práticas adotadas pelas 

unidades com menores custos de contrato 

 

Nesta fase da Etapa 4, para a coleta das boas práticas de contratação, foi considerada os 

resultados da aplicação do método de Borda.  

Da amostra pesquisada, os Campi sob análise foram classificados conforme maior 

pontuação obtida, considerando os diferentes tipos de área, para que as unidades com menor 

custo por metro quadrado pudessem ser identificadas, baseados nos valores praticados em 2019, 

conforme ilustrado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Dados de análise do Método de Borda. 

Unidade Pontuação Classificação 

CALF Campus Alta Floresta 40 1 

CBLV Campus Bela Vista 29 4 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 30 3 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do Norte  15 7 

CSRS Campus Sorriso 26 5 

CSVC Campus São Vicente 21 6 

CTGA Campus Avançado de Tangará da Serra  35 2 
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa. 

 

Ao final, a ordenação obtida reflete a ordem de prioridade a ser analisada quanto às 

práticas adotadas na metodologia de contratação do serviço terceirizado de limpeza. 

Ainda nesta Etapa 4, foi realizada a coleta de dados a fim de conhecer as práticas de 

contratação dos Campi que obtiveram as maiores pontuações a partir da aplicação do Método 

de Borda, ou seja, os melhores custos de contrato de serviço de limpeza, utilizando-se para isto, 

o questionário semiestruturado (Apêndice A). O questionário foi aplicado nas duas primeiras 

unidades classificadas da amostra com pontuação mais alta: Campus Alta Floresta e Campus 

Avançado de Tangará da Serra. 

 

           Tabela 15 - Unidades selecionadas para aplicação do questionário. 

Unidade Pontuação Classificação 

Campus Alta Floresta 40 1 

Campus Avançado de Tangará da Serra  35 2 
            Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para a identificação das boas práticas das unidades com menores custos de contrato de 

serviço de limpeza, foi elaborado o questionário semiestruturado com questões pertinentes ao 

assunto e categorizado por partes, segundo os objetivos a serem alcançados.  

No questionário, disponível no Apêndice A, foi apresentada a pesquisadora e os 

objetivos do estudo foram informados. Para o envio do formulário semiestruturado, foram 

selecionados os setores onde os servidores cujas atividades possuíam vínculo com a área de 

licitação/gestão de serviço de limpeza nos Campi classificados com os melhores valores de 

contrato no decorrer do período analisado. 

O questionário foi enviado via ferramenta do google forms aos e-mails 

dap@alf.ifmt.edu.br e cap@tga.ifmt.edu.br dos Campi Alta Floresta e Tangará da Serra, 

respectivamente. Estes são os endereços eletrônicos dos setores no qual a área de licitação e 

contratação de serviços está vinculada nessas unidades. 

 

4.2.5 Etapa 5: Estabelecimento de diretrizes de boas práticas de contratação 

 

A partir da identificação das unidades com menores custos de contrato e de posse das 

respostas do questionário semiestruturado, passou-se à quinta etapa. 

Essa parte da etapa da pesquisa, teve como objetivo, identificar quais os parâmetros da 

contratação de limpeza dos Campi que conseguem contratar pelos menores valores com as 

unidades com contratos mais dispendiosos, a fim de avaliar os espaços para aperfeiçoamento 

dos custos de contratação destas. 

Nesta fase, as respostas do questionário enviadas pelas unidades selecionadas foram 

agrupadas de acordo com a estrutura do mesmo e organizadas para melhor análise das 

informações. 

 

4.2.6 Informações do questionário semiestruturado 

 

As informações fornecidas pelos servidores que responderam o questionário foram 

dispostas em quadros para melhor visualização e discussão das informações. 
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Quadro 27 - Respostas do perfil dos entrevistados. 

PERFIL DOS ENTREVISTADOS: 

 CALF CTGA 

Cargo/Função: Economista/Responsável pelo Setor 

de Licitações e Contratos 

Assistente em Administração/ 

Coordenação de Administração e 

Planejamento 

Tempo de serviço: 8,5 anos 7 anos 

Formação: Pós-graduação Lato Sensu Pós-graduação Stricto Sensu 

Formação além do cargo: Bacharelado em Direito Mestrado Profissional em Administração 

Capacitação: Fiscalização de contratos 

administrativos; 

Elaboração de planilha de custos e 

formação de preços; 

Gestão e fiscalização de contratos 

administrativos; 

Planilha de custos e formação de preços 

de serviços continuados; 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário. 

 

A análise de conteúdo das respostas do questionário auxiliou na interpretação dos dados, 

bem como, ajudou a ampliar o entendimento das informações fornecidas que foram destacadas 

para a análise. 

Perfil dos entrevistados: observa-se que os servidores envolvidos no processo de 

contratação de serviço terceirizado de limpeza que responderam o questionário, possuem mais 

de 7 (sete) anos de serviço na Instituição. Com isso, acredita-se que estes possuem considerável 

experiência na Administração Pública. 

Acerca do fator capacitação, os servidores possuem formação acadêmica além da 

requisitada para o cargo que ocupam, e também, cursos específicos na área de contratos e de 

Elaboração de Planilha de Custos e Formação de Preços, estes, ofertados pela Instituição de 

forma gratuita por meio do programa de capacitação do IFMT, sistema in company. 

A capacitação, é apontada por Lapa (2015), como o grande desafio para os servidores, 

pelo fato de não possuírem a qualificação necessária ao exercício da função. 

Conforme respostas apresentadas, os respondentes demonstram que possuem 

considerável nível de capacitação, longo tempo de atuação na Instituição e conhecimento do 

assunto. Mais especificamente, nota-se um bom nível de formação e qualificação profissional 

dos servidores envolvidos no processo de contratação de serviço de limpeza das unidades 

selecionadas, com Pós-Graduação e Graduação em Direito, o que denota bom conhecimento de 

gestão e no quesito de legislação. 

 

Quadro 28 - Respostas da metodologia adotada pelas unidades. 

FATORES RELACIONADOS AO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO:  

 CALF CTGA 

Planejamento da 

contratação: 

Por uma equipe de planejamento designada. Por uma equipe de planejamento designada. 

Levantamento 

das áreas: 

Com base no projeto de construção. Com medição in loco. 

Com base no projeto de construção. 
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Com estimativa das áreas. 

Com base no contrato anterior. 

Definição da 

produtividade: 

Com base no contrato anterior. 

Conforme característica de cada área. 

Foi adotada a produtividade mínima 

estabelecida pela IN 05/2017. 

Foi adotada a produtividade máxima 

estabelecida pela IN 05/2017. 

Conforme característica de cada área. 

 

Definição dos 

tipos de área: 

Conforme característica de cada área além 

das estabelecidas na IN 05/2017. 

Conforme característica de cada área além 

das estabelecidas na IN 05/2017. 

Definição do 

valor e 

quantidade dos 

insumos e 

equipamentos 

Levantamento realizado com base no 

histórico de consumo do Campus. 

Foi feito um estudo da quantidade 

necessária. 

Baseado no contrato anterior. 

Estimativa conforme outros contratos da 

Administração Pública. 

Principais 

fatores 

determinantes 

dos custos 

Projeto do serviço. Projeto do serviço 

Layout interior 

Intervalo de limpeza. 

Pagamento de 

insalubridade 

O pagamento é feito com base nas 

atividades desempenhadas pelo servente. 

O pagamento é feito com base nas 

atividades desempenhadas pelo servente. 

Definição do 

número de 

serventes 

A Equipe de Planejamento da Contratação 

utilizou a metodologia presente na própria 

IN 05/2017, a qual determina que a 

quantidade de serventes a serem 

empregados no serviço de limpeza é 

decorrente da relação produtividade/área 

física a ser limpa. 

O número de serventes é determinado pelo 

cálculo da área a ser limpa, a produtividade 

e a frequência para a limpeza das áreas, 

todas embasadas pelo estudo realizado pela 

equipe. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário. 

 

Fatores relacionados ao procedimento de contratação: no que se refere à 

metodologia de contratação adotada pelas unidades entrevistadas, verificamos que o 

planejamento e os procedimentos necessários foram realizados por uma equipe formalmente 

designada para esta finalidade, constituída pelos servidores que atuam no setor de 

Administração dos Campi, conforme preconiza a IN MPDG nº 05/2017. 

 O levantamento das áreas a serem limpas, no Campus ALF foi baseado no projeto de 

construção do Campus, o respondente esclarece que pelo fato desta ser uma unidade nova, a 

equipe de planejamento tinha à disposição todos os projetos e croquis do Campus, o que 

facilitou o correto dimensionamento das áreas físicas. 

 Acerca desta informação, verificou-se inclusive, que o Campus ALF não só utilizou 

o projeto para o levantamento das áreas, como o disponibilizou o layout do prédio como 

anexo do edital do processo licitatório, para que os licitantes tivessem acesso e conhecimento 

do espaço físico da unidade, facilitando assim, a elaboração e dimensionamento da proposta.  

 O Campus TGA realizou o levantamento das áreas a serem limpas de diversas formas, 

por meio de medição in loco, estimativa das áreas, com base no projeto de construção e no 

contrato anterior. As informações foram levantadas das formas supracitadas e 
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posteriormente, a equipe de planejamento realizou um compilado para chegar a um número 

mais aproximado da realidade. 

Definição da produtividade: o Campus ALF respondeu que as produtividades das áreas 

foram definidas com base no contrato anterior (com base na IN MPOG nº 02/2008), conforme 

as características de cada área, e, considerando a experiência obtida no contrato anterior, optou-

se por utilizar a produtividade máxima estabelecida na IN nº 05/2017 para todas as áreas, com 

exceção das áreas referentes às salas de aulas, em que se optou pela produtividade mínima 

estabelecida pela referida IN. 

O Campus TGA respondeu que definiu a produtividade das áreas a serem limpas 

conforme as características de cada uma. Nota-se que a unidade utilizou a frequência de limpeza 

de cada espaço para definir a quantidade de metros quadrados que seriam contratados.  

Essa metodologia adotada, é similar ao caso de sucesso da Polícia Federal/MT, citado 

por Santos (2014), no qual a Instituição em 2012, reformulou seus parâmetros de contratação 

de limpeza predial, reduzindo o valor global do contrato em cerca de 40 %. 

 Definição dos tipos de área: as duas unidades responderam que as áreas foram definidas 

conforme característica de cada área, além das estabelecidas na IN 05/2017. 

O Campus ALF complementou que a Equipe de Planejamento da Contratação utilizou 

as definições da IN, no entanto, realizou as adequações necessárias, considerando a realidade 

do uso de cada espaço no Campus. As adequações citadas podem ser conferidas no Quadro 23, 

item 5.3.2 deste Capítulo. 

Valor e quantidade dos insumos e equipamentos: o Campus ALF realizou o 

levantamento com base no histórico de consumo do Campus. Haja vista, o contrato anterior da 

unidade era sem o fornecimento de materiais, onde o Campus era o responsável pela 

aquisição dos materiais de limpeza. De tal modo, a Equipe de Planejamento da Contratação 

tinha a sua disposição o histórico das aquisições realizadas pelo Campus nos anos anteriores, 

o que auxiliou na correta estimativa do quantitativo dos materiais.  

O Campus TGA informou que na unidade e metodologia adotada para a definição foi 

um estudo da quantidade necessária, utilizaram também o contrato anterior como base e 

ainda, conforme estimativa de outros contratos da Administração Pública. Foram levantadas 

informações das diversas formas e posteriormente a equipe realizou um compilado.  

Determinantes de custos: acerca dos principais fatores determinantes dos custos do 

contrato perguntado as unidades entrevistadas, das opções sugeridas, o Campus TGA assinalou 

todas (projeto de serviço, layout interior e intervalo de limpeza). Destacando que um bom 

projeto de serviço contemple todas as informações de layout e intervalo de limpeza. 
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O Campus ALF, das opções fornecidas, assinala o projeto de serviço, e ainda, acrescenta 

que o correto dimensionamento das áreas e o correto levantamento das produtividades de 

cada ambiente é o principal fator determinante do custo do serviço de limpeza. 

Pagamento de insalubridade: as duas unidades responderam que o pagamento de 

insalubridade é feito conforme as atividades desempenhadas pelo servente. 

O Campus ALF faz o pagamento de insalubridade somente ao servente responsável 

pela limpeza dos banheiros de uso coletivo. Portanto, apenas um servente é designado para 

proceder à limpeza dos banheiros coletivos, evitando, dessa forma, ter que pagar 

insalubridade para todos os serventes, o que oneraria o contrato de forma excessiva. 

 

Quadro 29 - Boas práticas destacadas pelas unidades. 

LEVANTAMENTO DAS BOAS PRÁTICAS: 

CALF CTGA 

Pontos críticos na contratação de serviços de limpeza 

Levantamento da área física;  

Definição da produtividade de referência para cada tipo 

de área; e, 

Estimativa da quantidade de materiais utilizados no 

serviço de limpeza. 

Os estudos de planejamento da área, produtividade e 

frequência não são realizados de forma eficaz, pois 

não se define a área exata das instalações prediais, não 

se estudam a frequência necessária e real da limpeza 

de cada ambiente e não se analisa de fato a 

produtividade necessária para limpeza dos ambiente, 

valendo-se de percentuais mínimos/máximos, 

generalizando dados para a contratação. 

Fator/método utilizado no planejamento de contratação e que considera importante para a 

Administração no que se refere a redução de custos contratuais. 

Acredito que para a redução dos custos contratais com o 

serviço de limpeza, a Equipe de Planejamento da 

Contratação tem que fazer um planejamento efetivo da 

contratação, com um correto dimensionamento das 

áreas físicas e a estipulação de produtividades de 

referência que sejam condizentes com a realidade do 

Campus contratante. 

Para o contrato vigente, foi designada equipe para 

levantamento de informações que buscassem a real 

necessidade da unidade. Foram levantadas 

informações da área a ser limpa de forma bastante 

aproximada da realidade. A equipe analisou a 

necessidade de frequência de limpeza de cada 

ambiente, assim como o cálculo real da produtividade 

necessária a ser empregada naquela limpeza. 

A forma de contratação de serviços de limpeza pode ser alterada visando obter uma maior redução dos 

custos no contrato da sua unidade? 

No nosso caso em específico, não consigo visualizar no 

momento uma metodologia que poderia reduzir ainda 

mais os custos do contrato de limpeza. 

Acredito que a forma de contratação permite que 

sejam selecionadas propostas vantajosas para a 

administração. A falha está no planejamento para a 

contratação. Acredito que a sobrecarga de trabalho faz 

com que não dediquemos toda a atenção necessária 

para esta importante fase da contratação. 

 Outros órgãos da Administração Pública podem reduzir os custos no contrato de serviços de limpeza 

adotando a metodologia da sua unidade? 

Acredito que sim. Mesmo sendo uma metodologia 

simples, que consiste quase que basicamente em aplicar 

o que já está previsto nos regulamentos federais, ainda 

assim poderia acrescentar algo a algumas unidades que 

ainda não estão adequadas aos normativos vigentes. 

Com o cálculo real das necessidades acredito sim que 

haverá redução de custos em contratos de serviços de 

limpeza. 

Você considera que um manual de procedimentos e diretrizes de boas práticas de contratação de serviços 

terceirizados de limpeza seria importante para as demais unidades do IFMT? 

Particularmente, acredito que não, visto que a própria IN 

05/2017 e os cadernos técnicos da SEGES/ME já 

cumprem bem esse papel. O que precisamos é de uma 

Acredito sim que manuais sempre auxiliam nas rotinas 

administrativas. 
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maior supervisão junto aos Campi para que eles 

cumpram efetivamente as diretrizes já definidas nos 

regulamentos que mencionei. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do questionário. 

  

Na terceira parte do questionário semiestruturado, foram apresentadas perguntas abertas 

para que os respondentes pudessem contribuir com as informações acerca das boas práticas 

adotadas por suas unidades. 

Pontos críticos na contratação de serviços de limpeza: o Campus ALF aponta como 

principais pontos críticos, o levantamento da área física, a definição da produtividade de 

referência para cada tipo de área, e, a estimativa da quantidade de materiais utilizados no serviço 

de limpeza. 

Enquanto que o Campus TGA cita que não são realizados de forma eficaz os estudos de 

planejamento, a definição exata das instalações prediais, a produtividade e frequência de 

limpeza das áreas. Pois, não se analisa de fato a produtividade necessária para limpeza dos 

ambientes, valendo-se de percentuais mínimos/máximos, generalizando dados para a 

contratação. 

Observa-se que o correto levantamento da área física e a definição da produtividade para 

cada tipo de área foram apontados pelas duas unidades com menores custos contratuais como 

pontos principais pontos críticos na contratação de serviço de limpeza predial. 

Fator/método utilizado no planejamento da contratação que leva a redução de 

custos contratuais: acerca do método utilizado no planejamento de contratação que as 

unidades consideram importantes para a Administração, no que se refere a redução de custos 

contratuais, as duas descreveram os mesmos fatores citados como pontos críticos para a 

contratação do serviço, como o correto dimensionamento das áreas físicas e a estipulação de 

produtividades de referência que sejam condizentes com a realidade do Campus contratante. 

Alteração da metodologia visando obter uma maior redução dos custos no 

contrato: O Campus TGA diz que pode haver falha no planejamento para a contratação, e que 

a sobrecarga de trabalho dos servidores responsáveis pode não permitir que estes dediquem 

toda a atenção necessária para esta importante fase da contratação. 

O Campus ALF afirma que no momento, não visualiza uma metodologia que poderia 

reduzir ainda mais os custos do contrato de limpeza. 

Adoção da metodologia utilizada por outros órgãos da Administração Pública para 

redução de custos: o Campus ALF discorre que a metodologia utilizada pelo Campus é 

simples, consistindo quase que basicamente em aplicar o que já está previsto nos regulamentos 
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federais, ainda assim, poderia acrescentar algo a algumas unidades que ainda não estão 

adequadas aos normativos vigentes. 

O Campus TGA acredita que com o cálculo real das necessidades de cada unidade, pode 

haver redução de custos em contratos de serviços de limpeza. 

 

4.2.7 Aspectos relevantes das contratações analisadas 

 

Essa análise foi pautada pela fundamentação teórica do segundo capítulo, em especial a 

sessão sobre determinantes de custo, bem como a aderência das contratações pesquisadas com 

a terceirização no setor público, boas práticas e metodologia do processo de licitação. 

Neste estudo, não foi analisado o detalhamento da execução do serviço de limpeza 

predial das unidades componentes da amostra, a pesquisa se limitou a análise dos fatores 

relacionados às práticas que levam aos menores custos de contratação.  

De cada unidade componente da amostra da pesquisa, foram analisadas as 

especificações de contratação de serviço de limpeza, a classificação das áreas, a produtividade 

para cada tipo de área e os critérios relevantes adotados na metodologia de contratação que 

influenciam os valores pagos pelas unidades. 

 

4.2.7.1 Situações de benchmarking 

 

Após o levantamento dos parâmetros de contratação, buscou-se identificar os principais 

determinantes de custo de limpeza predial nas instituições da amostra pesquisada, procurando 

conhecer elementos comuns e diferentes nas unidades avaliadas. 

Projeto do serviço: a importância do projeto no impacto dos custos dos serviços já foi 

abordada no capítulo da fundamentação teórica, sendo esta, um dos causadores estruturais dos 

custos mencionadas na literatura e podendo inclusive, ser considerado o principal determinante. 

Na Administração Pública, o projeto é a especificação do serviço a ser contratado e o 

planejamento do serviço fica sob o domínio do órgão contratante, que elabora e especifica a 

forma como o trabalho deve ser executado. 

O projeto do serviço de limpeza afeta diretamente a produtividade, ao detalhar como e 

quando cada atividade deve ser realizada (SANTOS, 2014). 

Nota-se que as unidades com os menores custos de contratação do serviço de limpeza 

adotaram um planejamento efetivo da contratação, primando pelo correto dimensionamento das 
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áreas físicas, a classificação conforme o uso e a estipulação de produtividades de referência 

condizentes com a realidade do Campus. 

Neste contexto de gastos com limpeza predial, Zagatto (2015), ressalta a necessidade de 

inovações em todas as etapas da contratação do serviço, e destaca que na fase de planejamento 

seja realizado um verdadeiro projeto da solução de limpeza, considerando as rotinas 

efetivamente necessárias, com os respectivos esforços, no lugar do emprego indiscriminado das 

instruções normativas, buscando assim, o aumento da eficiência e da economicidade. 

No estudo de Campbell (2011), também se percebe a importância do projeto de serviço, 

no qual o autor cita que as Universidades pesquisadas que adotaram práticas alinhadas à 

indústria da limpeza e seus padrões de desempenho, com planejamento, revisão de 

procedimentos, adoção de técnicas, métodos e tecnologia mais avançados, houve significativa 

redução de custos sem perda de qualidade. 

Experiência: o Campus ALF em seu atual contrato elaborou um planejamento 

considerando a experiência obtida no contrato anterior, para o correto dimensionamento das 

áreas físicas e a estipulação de produtividades de referência. 

Essa prática, conforme ressalta Santos (2014), tem relação direta com o determinante de 

custo da “experiência”, que está relacionado ao aprendizado acumulado na organização, que 

potencializa a racionalização de processos, eficiência e aprimoramento de métodos. 

A IN nº 05/2017 no item 2.1 do Anexo VI-B leva isso em conta, ao exigir que os órgãos 

e entidades contratantes utilizem as experiências e os parâmetros aferidos e resultantes de seus 

contratos anteriores para definir as produtividades da mão-de-obra, em face das características 

das áreas a serem limpas, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à Administração 

Pública (BRASIL, 2017). 

Stoy e Kytzia (2005) ao tratar dos custos de terceirização de serviços, falam sobre a 

atitude do contratante de aproveitar a experiência adquirida em projetos similares para buscar 

aperfeiçoar os processos de trabalho e obter, com isso, racionalização do custo-benefício do 

contrato, entregando o nível de serviço exigido. 

Classificação das áreas: observa-se que a maioria das unidades se limitaram a 

classificar as áreas a serem limpas conforme definido na IN nº 05/2017, e inclusive, algumas 

sequer fizeram essa separação de espaços conforme as características de cada uma, unificando 

as áreas.  

Zagatto (2015) discorre sobre essa técnica em sua pesquisa, no qual o autor apresenta 

os problemas decorrentes do uso indiscriminado das Instruções Normativas, como a definição 

da produtividade e custo nas estimativas para as contratações, falhas relacionadas à própria 
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generalidade das normas, ou deficiências reveladas pelos indícios de subdimensionamento das 

produtividades. 

Das unidades que se destacaram com os menores valores de contratação, o Campus ALF 

utilizou as definições das áreas conforme as orientações da IN, e ainda, realizou adequações 

necessárias, subdividindo os tipos de áreas, considerando a realidade do uso de cada espaço no 

Campus.  

Ao que se observa, essa prática atrelada a outros fatores como o correto 

dimensionamento das áreas, definição da frequência de limpeza de cada ambiente de forma 

individual, permite que as Instituições contratem o serviço de limpeza por um valor menor em 

espaços de áreas que podem ser limpas com menor frequência. 

Considerando a hipótese da pesquisa e o resultado do teste de correlação aplicado, 

verifica-se que os Campi Sorriso e Guarantã do Norte também fizeram uso dessa metodologia, 

subclassificando as áreas de pisos frios, laboratórios, banheiros e áreas livres, porém, não 

obtiveram o mesmo êxito do Campus ALF, no que se refere aos menores custos por metro 

quadrado. Conforme mencionado, essa prática precisa estar associada a outros fatores para que 

se alcance resultados mais vantajosos na contratação, como a definição da produtividade dos 

ambientes e a frequência de limpeza dos espaços.  

Já nos Campi Bela Vista e São Vicente, que são as unidades da amostra da pesquisa com 

as maiores áreas contratadas, foi observado que as áreas internas foram unificadas, 

generalizando a definição das produtividades e, consequentemente, o valor pago por metro 

quadrado limpo. 

O Campus SVC em seu processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 03/2019), 

disponibilizou por meio do modelo de planilha de custos e formação de preços, o quantitativo 

de cada área a ser limpa conforme a classificação da IN, porém, não apresentou os valores de 

referência para contratação, deixando exclusivamente a cargo do licitante a elaboração da 

proposta com a definição dos valores pagos por metro quadrado.  

Essa forma de conduzir o processo de contratação resultou numa proposta de valores 

unificados pela empresa contratada para prestação do serviço de limpeza, onde todas as áreas 

internas foram contratadas pelo mesmo valor.  

O Campus BLV também contratou as áreas internas pelo mesmo valor, separando destas 

apenas as áreas de banheiro, porém disponibilizou aos licitantes os valores de referência de 

contratação em sua planilha modelo. Essa metodologia teve suas vantagens e desvantagens que 

serão discutidas mais adiante. 
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Produtividade: a produtividade por jornada de trabalho vem sendo definida desde que 

as contratações de serviço de limpeza foram normatizadas por meio da IN MARE nº 18/1997. 

Alguns autores tratam a produtividade como o fator mais relevante nos custos dos 

serviços de limpeza, respeitadas as particularidades de cada tipo de área. 

 Santos (2014) relata que as universidades identificadas como mais eficientes em sua 

pesquisa, buscaram elementos diferenciadores para adotar as produtividades em suas 

contratações. Da mesma forma que Stoy e Kytzia (2005) destacam a busca pelo 

aperfeiçoamento dos processos de trabalho e obter com isso, racionalização do custo-benefício 

do contrato. 

O Quadro 30 demonstra as produtividades adotadas pelas unidades componentes da 

amostra da pesquisa. 
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Quadro 30 - Produtividade adotada nos contratos de serviço de limpeza (m2). 
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CALF Administrativo 1200 

450 2500 1500 300 380 380 
Auditório 1200 

Biblioteca 1200 

Sala de aula 800 

CBLV 800 800 800 800 200 300 300 

CCNP 1200 450 2500 1500 300 380 380 

CGTA Administrativo 800 

450 1000 1000 270 300 300 

Biblioteca 800 

Refeitório 1200 

Sala de aula 800 

Sala professores 800 

CSRS Administrativo 1000 

Informática 450 

1200 

Saguão 1200 Banheiros 270 

380 300 

Auditório 850 

Biblioteca 1108 

Sala de aula 800 Laboratório 400 Corredores 1000 Banheiros 300 

Sala professores 1000 

CSVC 800 800 800 800 800 145 300 

CTGA 1200 450 1200 1200 300 380 380 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados  da pesquisa.
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Algumas unidades adotaram diferentes produtividades para um mesmo tipo de área 

baseadas no projeto do prédio e uso dos espaços, porém, todos dentro das especificações da 

Instrução Normativa nº 05/2017. 

Os Campi ALF, GTA e SRS subclassificaram as áreas internas e aplicaram diferentes 

produtividades para cada tipo de espaço conforme seu uso. O Campus ALF adotou a 

produtividade máxima da IN de 1200 metros quadrados para todas as áreas internas de pisos 

frios, como setores administrativos, biblioteca e auditório. Somente às salas de aula que 

precisam de maior frequência de limpeza diária foi atribuída a produtividade mínima de 800 

metros quadrados. 

O Campus GTA, unidade com os maiores valores contratados, embora tenha feito a 

separação das áreas conforme o uso, adotou a produtividade mínima de 800 metros quadrados 

em praticamente todas as áreas de pisos frios, exceto na área classificada como refeitório que 

ficou com 1200 metros quadrados. O Campus SRS também aplicou produtividades diversas em 

suas áreas de pisos frios, porém, inferiores às adotadas pelo Campus ALF. 

O Campus TGA, que também se destaca pelos menores preços praticados junto com 

ALF, adotou a produtividade máxima da IN para todas as áreas contratadas, embora não tenha 

separado as áreas de saguão, corredores, espaços livres das áreas de pisos frios em geral. 

O Campus SVC classificou suas áreas de forma separada de acordo com a IN nº 

05/2017, porém, na análise da planilha de custos e formação de preços, verificou-se que foi 

aplicada a produtividade de 800 metros quadrados em todas as áreas de pisos de forma 

generalizada, conforme ilustrado no Quadro 30. 

O Campus BLV também aplicou a produtividade mínima de 800 metros quadrados em 

todas as áreas internas, apesar de não ter separado e disponibilizado as áreas conforme 

classificação básica da IN na planilha da licitação. As áreas estão classificadas de forma 

específica de acordo com seu uso, mas constam apenas no Termo de Referência, documento 

anexo do edital de licitação. Essa separação das áreas não foi utilizada como base para o cálculo 

do valor de referência por metro quadrado a ser limpo por tipo de área, todas as áreas internas 

foram unificadas e contratadas por um único valor. 

Dependendo do tamanho da área física existente, essa produtividade diferenciada pode 

influenciar significativamente o processo de contratação. Portanto, ao que se pode observar, os 

custos de limpeza são o resultado da ponderação de índices de produtividade específicos e 

layout de instalações. 

No que se refere aos índices de produtividades, estes podem inclusive, ser superiores ao 

especificado na IN, como a própria normativa estabelece em seu item 11 do Anexo VI-B, que 
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diz: “ O órgão ou entidade contratante poderá adotar índices de produtividade diferenciados dos 

estabelecidos neste anexo, desde que devidamente justificado nos Estudos Preliminares”. 

Não obstante estes valores, os licitantes e o órgão contratante podem propor 

produtividades superiores aos estabelecidos, desde que permitido no edital. Porém, verificou-

se que nenhuma das unidades da amostra adotou índices diferentes do que estabelece a Instrução 

Normativa. 

Uma primeira análise que se pode fazer desses números, é a relação inversa e direta que  

existe entre os valores pagos por metro quadrado limpo e as produtividades adotadas pelos 

Campi. Os Campi que contratam pelos menores valores adotam índices claramente maiores. Os 

Campi que possuem os contratos com valores mais altos, adotam a produtividade mínima para 

todas as áreas, ou seja, os padrões genéricos de referência da IN. 

Em alguns tipos de área, a distância comparativa entre os valores contratados por metro 

quadrado pode chegar a 350%, demonstrando comportamento de custo significativamente 

diferente entre as unidades da amostra. 

 Cabe observar, que o uso da produtividade máxima estabelecida pela IN não incorre na 

atribuição de serviço em excesso aos serventes de limpeza, haja vista, Zagatto (2015) faz um 

comparativo com os padrões americanos, no qual os valores de produtividade indicados na 

Instrução Normativa Brasileira mostram-se claramente subdimensionados, se comparados com 

padrões estabelecidos na norma americana ISSA 540. 

Frequência: das unidades com os menores custos de contratação identificadas nesta 

pesquisa, o Campus TGA contratou as áreas de pisos frios em geral por R$ 2,83, e o Campus 

ALF paga R$ 2,75 em 60% da sua área de pisos frios, estes valores possuem uma distância 

comparativa de cerca de 70% da unidade com maior valor contratado, de R$ 4,87. 

Dentre estas informações, podemos destacar como boas práticas, além das variações de 

produtividade adotada em função da realidade observada, a consideração das peculiaridades de 

cada ambiente para o ajuste da frequência de limpeza. 

A metodologia que o Campus TGA empregou em seu processo licitatório para definição 

das áreas a serem limpas é similar ao que a Polícia Federal (DPF/MT) adotou em 2012, que 

reduziu o valor global do contrato de limpeza em 40%. Foram determinantes para essa 

diferença, os ajustes na frequência de limpeza conforme as peculiaridades de cada ambiente, 

além das variações de produtividade e correção da área em função as falhas de medição 

anteriores (SANTOS, 2014). 

Os autores Stoy e Johrendt (2008) também apontam a frequência de limpeza como uma 

das determinantes de custo em seus estudos de limpeza predial. 



 
 
 

109 
 

 
 

Materiais e equipamentos: No Governo Federal, a IN MPDG nº 05/2017 no item 6.2 

do Anexo VII-A, exige que as licitações de limpeza descrevam a relação dos materiais e 

equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços, indicando o quantitativo e sua 

especificação. 

Considerando esse aspecto, a normativa federal determina a divulgação, no edital, de 

informações indispensáveis para que o licitante elabore sua proposta de forma confiável.  

Os Campi ALF, BLV, GTA e SRS apresentaram de forma detalhada na planilha de 

formação de preços, as especificações, quantidade e pesquisa de preços dos materiais a serem 

utilizados na prestação do serviço de limpeza. Os Campi CNP e TGA, para a definição do valor 

dos insumos do contrato, utilizaram como base de cálculo, o percentual de 12% em relação a 

soma de todos os itens de custo do cargo de servente. 

O Campus SVC informou a descrição e quantidade dos materiais e equipamentos no 

Termo de Referência, porém não disponibilizou os preços de referência e os valores de 

depreciação dos equipamentos, deixando a cargo do licitante a pesquisa de preços dos itens para 

a elaboração da proposta. 

A Tabela 16 a seguir, demonstra os valores dos insumos (materiais, uniformes e 

equipamentos) de cada unidade e a área limpa analisada. O valor refere-se ao montante por 

servente/mês. 

 

Tabela 16 - Valores dos insumos de cada unidade. 

Unidade Insumos Área m2 

CALF Campus Alta Floresta 361,47 4975,95 

CBLV Campus Bela Vista 159,03 9997,85 

CCNP Campus Campo Novo do Parecis 333,34 7772,08 

CGTA Campus Avançado de Guarantã do Norte  442,65 1827,24 

CSRS Campus Sorriso 351,96 5438,71 

CSVC Campus São Vicente 437,26 11850,24 

CTGA Campus Avançado de Tangará da Serra  318,51 5108,03 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados obtidos na pesquisa. 

 

Acerca dos valores pagos pelo fornecimento de insumos, nota-se que os Campi ALF, 

CNP, SRS e TGA apresentam uma média de valores bem próxima, enquanto que os Campi 

BLV, GTA e SVC destoam consideravelmente dessa média. O Campus BLV possui um valor 

inferior em sua planilha, enquanto que GTA e SVC gastam cerca de 30% mais que as demais 

unidades pesquisadas. 

Conforme detalha a Tabela 16, o Campus GTA é a unidade com menor área a ser limpa 

e o maior valor pago pelo fornecimento de insumos. Tendo em vista que, esse valor é pago por 
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servente mensalmente, percebe-se que é um custo que influencia diretamente o valor do 

contrato. Assim, observamos que este é um dos fatores que contribuem para que o Campus 

GTA tenha a maior média de contratação dentre os Campi analisados nesta pesquisa. 

 

4.2.7.2 Análise da projeção de racionalização dos custos 

 

Partimos da premissa de que existe espaço significativo para otimizar custos nos serviços 

de limpeza das unidades estudadas. Buscou-se com esta pesquisa, verificar se havia diferenças 

de custo de limpeza predial expressivas nos Campi do IFMT, explicadas, principalmente, pelas 

diferentes metodologias adotadas pelas unidades em suas contratações. 

 Nesta última etapa da pesquisa, após identificar as situações de benchmarking, as boas 

práticas foram empregadas aos dados das unidades menos eficientes para avaliar a projeção de 

racionalização dos custos dos contratos destas. 

 Assim, conhecidos as principais determinantes de custos das unidades pesquisadas que 

contratam os serviços terceirizados de limpeza predial, bem como as boas práticas dos Campi, 

identificados os aspectos negativos do modelo de contratação e das possíveis falhas, as demais 

instituições podem aproveitar essas informações para promover mudanças em seus projetos de 

contração, buscando melhorar seu desempenho. 

Por fim, avaliou-se o potencial de economia das unidades identificadas com os valores 

mais caros por metro quadrado por tipo de área. Para a análise da projeção de racionalização 

dos custos dos contratos, foram identificados os menores valores praticados pelos Campi que 

se destacaram pelos contratos mais vantajosos e simulados nas áreas dos contratos das demais 

unidades, conforme ilustrado no Quadro 31. 

Em seguida, foi aplicada uma projeção de economia por tipo de área das demais 

unidades da amostra da pesquisa, verificando os valores praticados e projetados, conforme 

apresentado no Quadro 32. 

Os menores valores decorrentes de unificação de valores contratados não foram 

considerados para as demais unidades para essa projeção, haja vista, essa não é a metodologia 

correta e preconizada pela Instrução Normativa. Essa unificação adotada pelos Campi SVC e 

BLV apresentou vantagens para ambas na contratação de áreas mais caras, como laboratórios, 

e banheiros, no caso do Campus SVC. Porém, o valor pago nos tipos de áreas com custo menor 

foi o mesmo, e, considerando que  o percentual das áreas internas mais baratas é 

consideravelmente maior que das área caras, essas unidades não obtiveram vantagem  

econômica com essa metodologia.
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Quadro 31 - Valores praticados e menores preços dos contratos de serviço de limpeza. 
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 M2 R$ R$ M2 R$ R$ M2 R$ R$ M2 R$ R$ M2 R$ R$ M2 R$ R$ M2 R$ R$ 

CBLV 6617,30 3,96 2,83 1724,87 3,96 3,96 0 3,96 1,32 0 3,96 2,20 381,18 19,80 11,31 637,25 0,56 0,56 637,25 0,56 0,56 

CCNP 2881,38 3,23 2,83 1040,80 8,62 7,34 317,23 1,55 1,32 1280,61 2,59 2,20 644,34 14,61 11,31 803,86 0,86 0,56 803,86 0,86 0,56 

CGTA 955,76 4,71 2,83 350,00 8,67 7,34 69,06 3,90 1,32 44,02 3,90 2,20 48,36 14,44 11,31 180,02 1,10 0,56 180,02 13,00 0,56 

CSRS 3001,70 3,60 2,83 151,85 8,01 7,34 44,84 2,73 1,32 1084,46 2,94 2,20 277,42 14,85 11,31 250,32 0,73 0,56 628,12 10,94 0,56 

CSVC 6732,72 4,63 2,83 1215,48 4,63 4,63 263,58 4,63 1,32 1146,44 4,63 2,20 609,16 4,63 4,63 878,93 1,14 0,56 878,93 1,14 0,56 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 

 

 

O Quadro 32 demonstra os valores contratados pelas unidades do IFMT e os valores com a projeção de racionalização dos custos a partir 

dos valores pagos pelas unidades que contratam o serviço para as mesmas áreas por preços menores. E ainda, o valor da economicidade de cada 

unidade e o percentual de redução em relação ao valor atualmente contratado. 

 

Quadro 32 - Projeção de economia dos contratos de serviço de limpeza. 

Unidade 

Área total 

analisada 
Valor Contratado (R$) 

Menor Valor aplicado 

(R$) 

Valor reduzido 

 (R$) 

Percentual de 

economia (%) 

M2 Mensal Anual Mensal Anual Mensal Anual  

CBLV 9.997,85 41.304,00 495.648,00 30.582,31 366.987,70 10.721,69 128.660,20 26 % 

CCNP 7.772,08 32.883,49 394.601,80 27.217,67 326.612,10 5.665,81 67.989,78 17 % 

CGTA 1.827,24 11.213,74 134.564,90 62.10,378 745.24,54 5.003,36 60.040,37 45 % 

CSRS 5.438,71 26.507,22 318.086,60 15.683,94 188.207,20 10.823,28 129.879,40 41 % 

CSVC 11.725,24 48.152,93 577.835,20 31.356,18 376.274,10 16.796,75 201.561,00 35 % 

Projeção de Racionalização dos valores 
Mensal R$ 49.010,90 

Anual R$ 588.130,80 

Fonte: Elaborado pela autora conforme dados da pesquisa. 
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Conforme constatado nos dados da pesquisa, as unidades que possuem os contratos mais 

vantajosos com os menores custos por metro quadrado, apresentaram custos médios de até 45% 

menos que o custo médio das unidades com contratos mais caros. 

Com base nos percentuais de redução e no valor calculado por tipo de área para cada 

unidade, a economia estimada com a adoção de boas práticas de contratação para melhoria dos 

gastos com serviço terceirizado de limpeza seria de R$ 49.010,90 mensal, totalizando R$ 

588.130,80 por ano, considerando que esta projeção foi feita para apenas 5 unidades do IFMT.  

 A julgar pelas diferenças de desempenho das unidades pesquisadas, a economia de 

recursos públicos seria bastante expressiva. Se todos os Campi que compuseram o universo 

desta pesquisa tivessem o mesmo desempenho do Campus ALF e TGA, tendo em vista que os 

contratos de serviço terceirizados possuem vigência de até 60 meses, em cinco anos seriam 

economizados quase 3 milhões. 

 Para contextualizar a grandeza desse valor, nos dados levantados por meio da pesquisa 

documental, verificou-se que foram gastos R$ 7.465.082,97, somente com serviço terceirizado 

de limpeza no IFMT no ano de 2019. A média dos percentuais de redução das unidades da 

amostra, ilustrada no Quadro 33, é de 30%, aplicando essa média ao valor gasto por todas as 

unidades, em tese, teríamos uma economia em torno de R$ 2.239.524,89 em apenas um ano.  
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5 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Identificar o conjunto de boas práticas de contratação de serviço terceirizado de limpeza 

predial que levam aos menores valores praticados, sua relação com as normativas e avaliar os 

espaços de redução de valores gastos com serviço de limpeza foi o principal objetivo desta 

pesquisa.  

Para tal, foi feita a análise dos aspectos mais relevantes das contratações, as condições 

semelhantes e distintas e os fatores que puderam ser identificados como determinantes da 

diferenciação de desempenho entre as unidades estudadas. 

Essa análise foi pautada pela fundamentação teórica do segundo capítulo, em especial a 

sessão sobre determinantes de custo, bem como a aderência das contratações de serviços 

terceirizados de limpeza e metodologia do processo de licitação. 

 

5.1 Conclusões 

 

Com o propósito de atender ao objetivo principal proposto, foi necessário analisar de 

cada unidade da amostra, os procedimentos de contratação de serviços de limpeza, como 

padrões de produtividade e demais fatores que determinam os custos de contratação, a 

classificação das áreas a serem limpas, e ainda, se as Instituições pesquisadas observaram as 

regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviço dispostas nas normativas vigentes. 

Considerando que a atuação dos agentes públicos deve primar pela eficiência e eficácia, 

verificou-se que os servidores que atuam no setor de contratação das unidades com contratos 

de serviço de limpeza mais vantajosos possuem bom nível de formação e qualificação 

profissional. No qual, o conhecimento declarado dos dispositivos legais que balizam os 

contratos de prestação de serviços na Administração Pública é primordial para que possam 

prestar um serviço de qualidade à sociedade. 

Embora as diretrizes para contratação dos serviços de limpeza nos órgãos públicos 

federais estejam normatizadas, foi constatado que existem diferenças significativas nos gastos 

com esse serviço ao comparar unidades similares entre si. Essas diferenças podem estar 

vinculadas às falhas na mensuração das áreas a serem limpas, os ajustes na frequência de 

limpeza conforme as peculiaridades de cada ambiente e as variações de produtividade em 

função da realidade observada. 

No que concerne à verificação da hipótese da pesquisa, ou seja, se há relação entre a 

proximidade com as orientações da IN nº 05/2017 com a obtenção dos menores preços 
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contratados pelas unidades componentes da amostra pesquisadas, a análise foi feita por meio 

do coeficiente de Correlação de Spearman. 

Para essa análise, foram utilizadas duas variáveis, os scores obtidos da análise de 

verificação de proximidade com a IN e o valor do método de Borda, que foi obtido por meio da 

ordem de classificação das unidades em relação aos valores praticados por tipo de área a ser 

limpa. A constatação da hipótese da pesquisa foi verificada com o auxílio do Software 

SIGMAPLOT 14.5. 

O retorno da análise permitiu verificar que não há relações significativas entre as 

variáveis analisadas,  constatando-se que a hipótese da pesquisa não se confirma, ou seja, não 

há correlação entre os menores preços contratados e o detalhamento conforme a IN MPDG nº 

05/2017 das unidades componentes da amostra da pesquisa. 

O fato de que não há correlação entre os menores preços praticados na contratação de 

serviço de limpeza pelas unidades da amostra e o detalhamento da metodologia conforme a IN, 

pode ser ratificado com a análise dos valores dos Campi SRS e GTA. Ambas adotaram a 

metodologia em total conformidade com a IN, considerando os parâmetros analisados neste 

estudo, como classificação das áreas conforme uso dos espaços, planilha de custos, preço por 

tipo de área, preço homem-mês por categoria definido, porém, estas unidades não conseguiram 

obter os melhores preços em suas contratações, dentre as unidades comparadas na amostra. 

Pode-se observar que a prática de seguir os parâmetros abordados na normativa precisa 

estar atrelado a outros fatores como a definição da frequência de limpeza de cada ambiente, o 

dimensionamento correto das áreas, para que se alcance resultados mais vantajosos na 

contratação. 

No intuito de levantar as boas práticas de contratação de serviço de limpeza, tendo em 

vista a diferença dos preços praticados pelas unidades, identificou-se pelo Método de Borda de 

apoio à decisão, os Campi que conseguem contratar por valores mais vantajosos à 

Administração, conforme pode ser verificado na Figura 09. 
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Figura 9 - Identificação das unidades com menores preços contratados. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (Método de Borda) 

 

Para a elaboração do gráfico, foi utilizado o valor obtido a partir da aplicação do Método 

de Borda, no qual as unidades foram classificadas de acordo com a ordem dos valores do metro 

quadrado por tipo de área: o menor valor obteve a pontuação mais alta, o segundo menor obteve 

a segunda pontuação mais alta, e assim atribuído em todas as unidades pesquisadas. 

Concluindo-se que as unidades que a partir das boas práticas de contratação adotadas 

conseguem obter os menores custos de serviço de limpeza são os Campi Alta Floresta e Tangará 

da Serra. 

Ainda que as unidades analisadas neste estudo façam parte da mesma Instituição 

(IFMT), nota-se que não há compartilhamento de informações entre elas, troca de experiências, 

parâmetros de produtividades, resultados obtidos, comparação de preços pagos pelo serviço de 

limpeza predial. Cada órgão conduz e mantém seu processo de contratação individual, isolado, 

com seus próprios procedimentos, classificações e definições distintas. 

Considerando o modelo de contratação de serviço de limpeza do Poder Público Federal, 

pode-se afirmar que as produtividades é que determinam, em grande medida, as diferenças de 

custo nos contratos pesquisados. Seria, portanto, a produtividade o principal fator determinante 

de custos na limpeza predial. 

É fato, portanto, que os índices de produtividade estipulados nas contratações de serviço 

de limpeza influenciam inversa e diretamente os custos: quanto maior a produtividade, menor 

o custo por metro quadrado a ser limpo. E essa é a principal característica a explicar a 

diferenciação de custos na limpeza terceirizada. 

Ainda no que se refere à produtividade, embora existam estudos acerca de diferentes 

metodologias e parâmetros de contratação baseados em normativas internacionais adotados por 

alguns órgãos públicos, citados nesta pesquisa como casos de sucesso, nenhuma unidade do 
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IFMT adotou índice de produtividade diferente da instrução normativa, mesmo as que se 

destacaram por praticar os menores preços por metro quadrado de área limpa. 

Nota-se que as unidades com os menores custos de contratação do serviço de limpeza 

adotaram um planejamento efetivo da contratação, primando pelo correto dimensionamento das 

áreas físicas, a classificação conforme o uso e a estipulação de produtividades de referência que 

fossem condizentes com a realidade do Campus. 

Retomando o projeto de serviço, cuja definição foi abordada no referencial teórico desta 

pesquisa por Rocha (1999), Santos (2014) e Zagatto (2015), faz-se importante contextualizá-lo 

à realidade da Instituição pesquisada. A literatura identifica o projeto de serviço como principal 

fator determinante do custo de um produto ou serviço. 

Os Campi ALF e TGA foram as unidades da amostra desta pesquisa que se destacaram 

com os menores preços contratados por área limpa. Em consonância com a literatura, ambas 

assinalaram o projeto de serviço como principal fator determinante dos custos, e ainda, o 

correto dimensionamento das áreas e o levantamento das produtividades de cada ambiente. 

No que concerne às situações de benchmarking identificadas nesta pesquisa, a Figura 

10 destaca as boas práticas identificadas, tendo em vista que essas ações não são executadas 

por todos os Campi. 

 

Figura 10 - Boas práticas de contratação identificadas na pesquisa. 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Embora o regulamento da IN MPDG nº 05/2017 determine que os gestores da 

Administração Pública utilizem a experiência prévia, os resultados de contratos anteriores e as 

características das áreas a serem limpas para buscar fatores econômicos favoráveis nas 

produtividades de referência, foi constatado que ainda ocorre a simples incorporação dos 

padrões genéricos, o que explica os custos mais elevados nos Campi identificados com 

contratos mais dispendiosos deste estudo. 

A ausência de orientação, modelos, manuais, disseminação de boas práticas e exemplos 

para auxílio à tomada de decisão sobre produtividades e o planejamento adequado para 

contratação do serviço de limpeza acaba por fazer com que os contratos firmados não levem 

em conta todo o potencial de economia, que, conforme abordado neste estudo, pode chegar a 

45% do valor do contrato em algumas unidades do IFMT. 

Sendo assim, considerando a temática abordada nesta pesquisa, as peculiaridades dos 

Campi do IFMT no que se refere às características das áreas objeto de contratação de serviço 

terceirizado de limpeza predial, é possível afirmar com base nos resultados que o 

questionamento proposto: quais as práticas de contratação adotadas nos processos de licitação 

A qualificação profissional dos servidores envolvidos no processo de contratação de serviço de limpeza é
necessária ao exercício da função e potencializa a racionalização dos custos e melhoria dos processos e
métodos de contratação, buscando sempre fatores econômicos favoráveis à Administração.

É a especificação do serviço a ser contratado. Fazer um planejamento efetivo da contratação,
primando pelo correto dimensionamento das áreas físicas, a classificação conforme o uso e a
estipulação de produtividades de referência que sejam condizentes com a realidade do Campus
contratante.

A IN nº 05/2017 classifica as áreas em face às suas características. Realizar adequações
necessárias considerando a realidade do uso de cada espaço no Campus, como a
subclassificação de área semelhantes, porém, com usos diferenciados.

A IN nº 05/2017 apresenta índices de produtividade para que os órgãos federais utilizem. A
produtividade é que determina, em grande medida, as diferenças de custo nos contratos
pesquisados. Considerar a experiência obtida nos contratos anteriores e as características de cada
área para definição da produtividade.

A frequência com que cada área será limpa deve ser definida em função da realidade observada, 
considerando as peculiaridades de cada ambiente para o ajuste da frequência de limpeza.
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pelas unidades que obtiveram os menores custos nos contratos de serviço de limpeza?, foi 

respondido. 

 

5.2  Limitações 

 

 A presente pesquisa foi realizada em 7 unidades do IFMT, de um universo de 19 Campi. 

A amostra reduzida se deu em função de que as demais unidades não possuem contratos de 

serviço de limpeza sob a vigência da IN MPDG nº 05/2017, estando ainda sob a égide da IN 

MPOG nº 02/2008, que possui escalas de produtividade diferentes da normativa atual, 

impossibilitando assim, a comparação entre todas as unidades. 

Ainda, qualquer comparação dos custos de serviço de limpeza entre Instituições 

distintas é limitada pelas diferenças naturais que se apresentam em cada espaço físico a ser 

limpo. No qual, diversas variáveis podem influenciar as necessidades, restrições e condições de 

execução dos serviços e sujeitar a comparação a situações heterogêneas. Para evitar tal 

situações, foram excluídas diversas áreas da análise, em função das unidades não possuírem os 

mesmos tipos de áreas para comparação. 

No entanto, essas limitações não reduzem a relevância do trabalho ou desqualificam os 

resultados da pesquisa, tendo em vista que o campo da gestão de custos de instalações é 

inerentemente caracterizado pelas diversidades contextuais e heterogeneidade das 

organizações, sem que isso inviabilize o uso de indicadores, parâmetros e padrões que buscam 

mensurar, fornecer informações e contribuir para a tomada de decisões, visando racionalizar e 

otimizar resultados. 

Como limitação deste estudo, não foi realizada uma análise aprofundada de todos os 

itens que compõem os módulos da planilha de custos e formação de preços, a fim de verificar 

se os valores aplicados estavam corretos, quanto aos percentuais relativos aos tributos, encargos 

e benefícios, visto que estes valores influenciam diretamente o preço do homem-mês. Assim, 

partiu-se do pressuposto de que o preenchimento feito pelas unidades não continha equívocos. 

Certamente uma análise minuciosa de todos os itens permitiria a identificação de 

possíveis oportunidades de redução de custos de algumas unidades. Nesta pesquisa, o foco de 

análise foi a identificação das áreas a serem limpas contratadas e o valor pago pelo metro 

quadrado de cada uma, valores estes já definidos pelos Campi no processo de contratação. 

Outra limitação verificada, apesar das informações estarem disponíveis nos documentos 

analisados, foi a classificação e tamanho das áreas das unidades pesquisadas, a análise feita 

unicamente a partir dos dados contidos nos documentos não permite a identificação de possíveis 
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falhas na mensuração e classificação das áreas, para assim, avaliar os espaços de 

aperfeiçoamento quanto aos índices de produtividade e frequência de limpeza no intuito de 

readequar a metodologia para uma eventual redução dos custos. 

 

5.3 Recomendações 

  

Frente às limitações apresentadas, como propostas para estudos futuros, sugere-se uma 

pesquisa que compreenda todas as unidades que compõem a estrutura organizacional do IFMT, 

a fim de identificar as boas práticas aplicadas em toda a Instituição. 

Também como pesquisa futura, a fim de suprir as limitações identificadas, sugere-se 

uma análise minuciosa das planilhas de custos e formação de preços, no intuito de identificar 

as deficiências no dimensionamento e classificação das áreas, bem como propor ajustes para o 

aprimoramento do projeto de serviço dos Campi. 

Essa análise mais detalhada pode ser facilitada com a disponibilização dos projetos e 

croquis dos prédios dos Campi. O projeto contendo as áreas e a identificação dos espaços 

permitiria ao pesquisador verificar o correto dimensionamento das áreas e o levantamento das 

produtividades de cada ambiente. 

No que se refere às ferramentas utilizadas para a análise dos dados, sugere-se a 

utilização de outros modelos de análise para identificação das unidades mais eficientes da 

amostra, como a Análise Envoltória de Dados – DEA, que se apresenta como uma metodologia 

adequada para o cálculo de eficiência, sendo capaz de apontar as unidades mais eficientes 

(benchmarks), possibilitando uma reorientação orçamentária, de maneira a orientar os gastos e 

outras decisões no campo do controle gerencial.  

Quanto à análise de conteúdo, recomenda-se o uso de softwares como ferramenta de 

apoio para a interpretação e análise das informações de questionários e entrevistas. 

Este estudo tem contornos eminentemente práticos, esperando-se que seus resultados 

possam subsidiar ações concretas dos gestores públicos no sentido de tomar decisões que 

busquem maximizar os resultados econômicos. 

Em função de restrições orçamentárias, ou mesmo a possibilidade de aplicação de 

recursos em outras finalidades, fica clara a necessidade de um melhor controle dos custos 

internos inerentes a contratação de empresas terceirizadas. Portanto, os dirigentes das 

Instituições Públicas devem propor novas modalidades e o aprimoramento do processo de 
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contratação de serviços que sejam mais eficientes e, consequentemente, reduzir os custos 

associados à contratação desses serviços. 

Neste sentido, Santos (2014) afirma em sua pesquisa sobre contratação de serviço 

terceirizado de limpeza predial, que cada contrato é único e tem suas particularidades, mas 

também é fato que existem métodos, técnicas e procedimentos para planejar e contratar os 

serviços de tal forma que se alcance a eficiência nos resultados. 

Quanto à Administração Pública, deve-se evitar o mau hábito de apenas repetir os 

procedimentos adotados em processos licitatórios anteriores ou copiar editais de outras 

organizações sem a adequada adaptação. Como pode ser verificado nos Campi ALF e TGA, o 

fator experiência implica no aprendizado acumulado na organização, que potencializa 

racionalização dos custos e melhoria dos processos e métodos de contratação, buscando sempre 

fatores econômicos favoráveis à Administração. 

Acredita-se também, que os resultados possam contribuir, de maneira geral, para a 

sociedade e para as Instituições de ensino pesquisadas, em particular, aos gestores públicos, 

para criar critérios que auxiliem a Administração Pública na tomada de decisão, bem como, 

incentivar estudos acadêmicos envolvendo o desempenho de instituições públicas no que se 

refere aos gastos de funcionamento com contratações de serviços terceirizados, incentivando 

uma área pouco explorada. 

Ainda, pretende-se contribuir com a reflexão de gestores públicos, usuários e estudiosos 

de áreas afins sobre a importância da eficiência dos recursos públicos, considerando que esta 

deve conciliar qualidade dos serviços e gastos eficientes. 

Por fim, este estudo colabora e pode ser visto como uma oportunidade de melhoria da 

gestão para aprimorar a atuação das unidades do IFMT e outras organizações, no que concerne 

ao desenvolvimento de possibilidades comparativas entre organizações com o propósito de 

identificar experiências exitosas e melhorar os resultados de sua atuação. 
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APÊNDICE A - Questionário Semiestruturado 

  

Pesquisa sobre boas práticas de contratação de serviço terceirizado de limpeza predial. 

 

Caro respondente, o presente questionário faz parte da pesquisa de Mestrado: Identificação das 

boas práticas de contratação de serviço de limpeza nas unidades do IFMT, do Programa de Pós-

Graduação do Mestrado Profissional em Administração da Universidade Federal Fluminense - 

UFF.  

A sua colaboração será muito importante para o desenvolvimento deste trabalho. Suas respostas 

são confidenciais e o resultado da pesquisa será divulgado de forma consolidada, ou seja, não 

loserá divulgada nenhuma informação individual. 

 

Desde já, agradecemos pela sua participação. 

 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Perfil:  

 

Cargo na Instituição: _____________________________________ 

 

Exerce alguma função de confiança ou é responsável por algum setor? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Qual? _______________________________________________ 

 

Tempo de serviço: 

Na Instituição: ____________ 

No Campus de atuação: ______________ 

 

Formação acadêmica 

(   ) Ensino médio completo  

(   ) Ensino superior incompleto  

(   ) Ensino superior completo  

(   ) Pós-graduação Lato Sensu 

(   ) Pós-graduação Stricto Sensu 

 

Capacitação/Experiência: 

 

Possui alguma outra formação além da específica do cargo no IFMT? Caso sim, qual? 

 

 

Possui alguma capacitação na área de licitações de terceirizados e/ou contratos? 

 

(   ) Não 

(   ) Sim. Quais? _______________________________________________ 

 

A capacitação realizada foi: 

(   ) Ofertada pelo IFMT. 
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(   ) Ofertada pelo Campus. 

(   ) Custeada pelo servidor. 

(   ) Feita de forma EAD online e gratuitamente. 

(   ) Outros. Especifique: _________________________________________ 

 

Metodologia de contratação do serviço de limpeza: 

 

01) O planejamento para contratação do serviço de limpeza foi realizado: 

(   ) Pelo servidor responsável pelo setor de licitação. 

(   ) Por uma equipe de planejamento designada para tal finalidade. 

(   ) Por um servidor responsável, mas houve contribuição de outros setores. 

(   ) Outros. Especifique: _____________________________________________  

 

02) O levantamento das áreas a serem limpas foi feito: 

(   ) Com medição in loco. 

(   ) Com base no projeto de construção. 

(   ) Com estimativa das áreas. 

(   ) Com base no contrato anterior. 

(   ) Outros. Especifique: ___________________________________________ 
 

03) Como a produtividade das áreas foram definidas?  

(   ) Com base no contrato anterior. 

(   ) Conforme característica de cada área. 

(   ) Foi adotada a produtividade mínima estabelecida pela IN 05/2017. 

(   ) Foi adotada a produtividade máxima estabelecida pela IN 05/2017. 

(   ) Outros. Especifique: ______________________________________________ 

 

04) Como foram definidos os tipos de área a serem limpas? 

(   ) Somente com base nas definições estabelecidas pela IN 05/2017. 

(   ) Conforme característica de cada área além das estabelecidas na IN 05/2017. 

(   ) Foram unificadas para facilitar o cálculo. 

(   ) Outros. Especifique: ______________________________________________ 

 

05) Como foi definido o valor e quantidade dos insumos e equipamentos do contrato? 

(   ) Foi feito um estudo da quantidade necessária. 

(   ) Baseado no contrato anterior. 

(   ) Estimativa conforme outros contratos da Administração Pública. 

(   ) Outros. Especifique: ______________________________________________ 

 

06) Quais os principais fatores determinantes dos custos de serviço de limpeza abaixo você 

destacaria? 

(   ) Projeto do serviço. 

(   ) Layout interior. 

(   ) Intervalo de limpeza. 

(   ) Outros. Especifique: ______________________________________________ 

 

07) Como foi definido o pagamento de insalubridade aos serventes contratados? 

(   ) Não é pago insalubridade aos serventes contratados. 

(   ) Todos os serventes recebem insalubridade. 

(   ) O pagamento é feito com base nas atividades desempenhadas pelo servente. 
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(   ) Outros. Especifique: ______________________________________________ 

  

08) Quais os critérios utilizados para a definição do número de serventes a serem contratados 

quando da elaboração do termo de referência para abertura do processo licitatório? 

 

Levantamento das boas práticas 

09) Em sua opinião, quais os principais pontos críticos na contratação de serviços de limpeza? 

 

10) Poderia destacar algum fator/método utilizado no planejamento do objeto de contratação da 

sua unidade que considera importante para a Administração no que se refere a redução de custos 

contratuais? 

 

11) Você acredita que a forma de contratação de serviços de limpeza pode ser alterada visando 

obter uma maior redução dos custos no contrato da sua unidade? Caso sim, como? 

 

12) Você acredita que outros órgãos da Administração Pública podem reduzir os custos no 

contrato de serviços de limpeza adotando a metodologia da sua unidade? 

 

13) Você considera que um manual de procedimentos e diretrizes de boas práticas de 

contratação de serviços terceirizados de limpeza seria importante para as demais unidades do 

IFMT?  

 

14) Gostaria de acrescentar algo sobre esse assunto que não foi abordado nas questões 

anteriores? 
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APÊNDICE B – Resposta 1 do Questionário Semiestruturado – Campus TGA 
 

Perfil do entrevistado 

Cargo na Instituição? * 

Assistente em Administração 

Exerce alguma função de confiança ou é responsável por algum setor? * 

(  ) Não 

(X) Sim 

Se SIM, Qual? * 

Coordenação de Administração e Planejamento - campus avançado. FG002 

Tempo de Serviço na Instituição? * 

7 anos 

Formação Acadêmica: * 

(  ) Ensino médio completo. 

(  ) Ensino superior incompleto. 

(  ) Ensino superior completo. 

(  ) Pós-graduação Lato Sensu. 

(X) Pós-graduação Stricto Sensu. 

Capacitação/Experiência: 

Possui alguma outra formação além da específica do cargo no IFMT? Caso sim, qual? 

Mestrado Profissional em Administração; Cursos de capacitação diversos em questões de 

administração pública. 

Possui alguma capacitação na área de licitações de terceirizados e/ou contratos? * 

(  ) Não 

(X) Sim 

Se sim, Quais? 

- GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS-40H ENAP - 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA 

CONFORME IN/SEGES/MP No 05/2017-IFMT 20H 

A capacitação realizada foi: * 

(X) Ofertada pelo IFMT. 

(  ) Ofertada pelo Campus. 

(  ) Custeada pelo servidor. 

(X) Feita de forma EAD online e gratuitamente. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

Metodologia de contratação do serviço de limpeza: 
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1) O planejamento para contratação do serviço de limpeza foi realizado: * 

(  ) Pelo servidor responsável pelo setor de licitação. 

(X) Por uma equipe de planejamento designada para tal finalidade. 

(  ) Por um servidor responsável, mas houve contribuição de outros setores. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

A equipe foi constituída pelos servidores que atuam na Coordenação de Administração e 

Planejamento. 

2) O levantamento das áreas a serem limpas foi feito: * 

(X) Com medição in loco. 

(X) Com base no projeto de construção. 

(X) Com estimativa das áreas. 

(X) Com base no contrato anterior. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

Foram levantadas informações das diversas formas e posteriormente a equipe realizou um 

compilado para se chegar no número mais aproximado da realidade. 

3) Como a produtividade das áreas foram definidas? * 

(  ) Com base no contrato anterior. 

(X) Conforme característica de cada área. 

(  ) Foi adotada a produtividade mínima estabelecida pela IN 05/2017. 

(  ) Foi adotada a produtividade máxima estabelecida pela IN 05/2017. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

4) Como foram definidos os tipos de área a serem limpas? * 

(  ) Somente com base nas definições estabelecidas pela IN 05/2017. 

(X) Conforme característica de cada área além das estabelecidas na IN 05/2017.  

(  ) Foram unificadas para facilitar o cálculo. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

5) Como foi definido o valor e quantidade dos insumos e equipamentos do contrato? * 

(X) Foi feito um estudo da quantidade necessária. 

(X) Baseado no contrato anterior. 

(X) Estimativa conforme outros contratos da Administração Pública. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

Foram levantadas informações das diversas formas e posteriormente a equipe realizou um 

compilado para se chegar no número mais aproximado da necessidade. 

6) Quais os principais fatores determinantes dos custos de serviço de limpeza abaixo você  

destacaria? * 

(X) Projeto do serviço. 

(X) Layout interior. 

(X) Intervalo de limpeza. 
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(  ) Nenhum. 

(  ) Outro: 

Especifique: * 

Acredito que um bom projeto de serviço contemple todas as informações de layout e 

intervalo de limpeza. 

7) Como foi definido o pagamento de insalubridade aos serventes contratados? * 

(  ) Não é pago insalubridade aos serventes contratados. 

(  ) Todos os serventes recebem insalubridade. 

(X) O pagamento é feito com base nas atividades desempenhadas pelo servente.  

(  ) Outro: 

Especifique: 

8) Quais os critérios utilizados para a definição do número de serventes a serem 

contratados quando da elaboração do termo de referência para abertura do processo 

licitatório? * 

O número de serventes é determinado pelo cálculo da área a ser limpa, a produtividade 

determinada para as áreas e a frequência determinada para a limpeza das áreas, todas 

embasadas pelo estudo realizado pela equipe. 

Levantamento das boas práticas 

9) Em sua opinião, quais os principais pontos críticos na contratação de serviços de 

limpeza? * 

Acredito que os estudos de planejamento da área, produtividade e frequência não são 

realizados de forma eficaz, pois não se define a área exata das instalações prediais, não se 

estudam a frequência necessária e real da limpeza de cada ambiente e não se analisa de fato 

a produtividade necessária para limpeza dos ambiente, valendo-se de percentuais 

mínimos/máximos, generalizando dados para a contratação. 

10) Poderia destacar algum fator/método utilizado no planejamento do objeto de 

contratação da sua unidade que considera importante para a Administração no que se 

refere a redução de custos contratuais? * 

Para o contrato vigente, foi designada equipe para levantamento de informações que 

buscassem a real necessidade da unidade. Foram levantadas informações da área a ser 

limpa de forma bastante aproximada da realidade. A equipe analisou a necessidade de 

frequência de limpeza de cada ambiente, assim como o cálculo real da produtividade 

necessária a ser empregada naquela limpeza. 

11) Você acredita que a forma de contratação de serviços de limpeza pode ser alterada 

visando obter uma maior redução dos custos no contrato da sua unidade? Caso sim, 

como? * 

Acredito que a forma de contratação permite que sejam selecionadas propostas vantajosas 

para a administração. A falha está no planejamento para a contratação. Acredito que a 

sobrecarga de trabalho faz com que não dediquemos toda a atenção necessária para esta 

importante fase da contratação. 
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12) Você acredita que outros órgãos da Administração Pública podem reduzir os custos no 

contrato de serviços de limpeza adotando a metodologia da sua unidade? * 

Com o cálculo real das necessidades acredito sim que haverá redução de custos em 

contratos de serviços de limpeza. 

13) Você considera que um manual de procedimentos e diretrizes de boas práticas de 

contratação de serviços terceirizados de limpeza seria importante para as demais unidades 

do IFMT? * 

Acredito sim que manuais sempre auxiliam nas rotinas administrativas.  

14) Gostaria de acrescentar algo sobre esse assunto que não foi abordado nas questões 

anteriores? 
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APÊNDICE C – Resposta 2 do Questionário Semiestruturado – Campus ALF 

 

Perfil do entrevistado 

Cargo na Instituição? * 

Economista 

Exerce alguma função de confiança ou é responsável por algum setor? * 

(  ) Não 

(X) Sim 

Se SIM, Qual? * 

Setor de Licitações e Contratos 

Tempo de Serviço na Instituição? * 

8,5 anos 

Formação Acadêmica: * 

(  ) Ensino médio completo. 

(  ) Ensino superior incompleto. 

(  ) Ensino superior completo. 

(  ) Pós-graduação Lato Sensu. 

(  ) Pós-graduação Stricto Sensu. 

Capacitação/Experiência: 

Possui alguma outra formação além da específica do cargo no IFMT? Caso sim, qual? 

Direito 

Possui alguma capacitação na área de licitações de terceirizados e/ou contratos? * 

(  ) Não 

(  ) Sim 

Se sim, Quais? 

Fiscalização e Contratos Administrativos e Elaboração de Planilha de Custos e Formação 

de Preços 

A capacitação realizada foi: * 

(  ) Ofertada pelo IFMT. 

(  ) Ofertada pelo Campus. 

(  ) Custeada pelo servidor. 

(  ) Feita de forma EAD online e gratuitamente. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

Cursos ofertados pela Reitoria, in company. 

 

Metodologia de contratação do serviço de limpeza: 

1) O planejamento para contratação do serviço de limpeza foi realizado: * 
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(  ) Pelo servidor responsável pelo setor de licitação. 

(X) Por uma equipe de planejamento designada para tal finalidade. 

(  ) Por um servidor responsável, mas houve contribuição de outros setores. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

Como a contratação em questão foi realizada após o início da vigência da IN 05/2017, toda 

a parte atinente ao planejamento da contratação foi realizada por uma equipe formalmente 

designada para essa finalidade. 

2) O levantamento das áreas a serem limpas foi feito: * 

(  ) Com medição in loco. 

(X) Com base no projeto de construção. 

(  ) Com estimativa das áreas. 

(  ) Com base no contrato anterior. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

Como o Campus Alta Floresta é uma unidade nova, a equipe de planejamento tinha à 

disposição todos os projetos e croquis do Campus, o que facilitou o correto 

dimensionamento das áreas físicas. 

3) Como a produtividade das áreas foram definidas? * 

(X) Com base no contrato anterior. 

(X) Conforme característica de cada área. 

(X) Foi adotada a produtividade mínima estabelecida pela IN 05/2017. 

(X) Foi adotada a produtividade máxima estabelecida pela IN 05/2017. 

(  ) Outro: 

Especifique: 

No caso do Campus Alta Floresta, considerando a experiência obtida no contrato anterior, 

optou-se por utilizar a produtividade máxima estabelecida na IN 05/2017 para todas as 

áreas, com exceção das áreas referentes às salas de aulas, em que se optou pela 

produtividade mínima. 

4) Como foram definidos os tipos de área a serem limpas? * 

(  ) Somente com base nas definições estabelecidas pela IN 05/2017. 

(X) Conforme característica de cada área além das estabelecidas na IN 05/2017.  

(  ) Foram unificadas para facilitar o cálculo. 

(  ) Outro: 

 

Especifique: 

A Equipe de Planejamento da Contratação utilizou as definições da IN 05/2017, no 

entanto, realizou as adequações necessárias, considerando a realidade do uso de cada 

espaço no Campus. 

5) Como foi definido o valor e quantidade dos insumos e equipamentos do contrato? * 

(  ) Foi feito um estudo da quantidade necessária. 

(  ) Baseado no contrato anterior. 
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(  ) Estimativa conforme outros contratos da Administração Pública. 

(X) Outro: 

Levantamento realizado com base no histórico de consumo do Campus. 

Especifique: 

Como o nosso contrato anterior era sem o fornecimento de materiais, o Campus era o 

responsável pela aquisição dos materiais de limpeza. De tal modo, a Equipe de 

Planejamento da Contratação tinha a sua disposição o histórico das aquisições realizadas 

pelo Campus nos anos anteriores, o que auxiliou na correta estimativa do quantitativo dos 

materiais. 

6) Quais os principais fatores determinantes dos custos de serviço de limpeza abaixo você 

destacaria? * 

(X) Projeto do serviço. 

(  ) Layout interior. 

(  ) Intervalo de limpeza. 

(  ) Nenhum. 

(  ) Outro: 

Especifique: * 

O principal determinante do custo do serviço de limpeza, no meu entendimento, é o correto 

dimensionamento das áreas e o correto levantamento das produtividades de cada ambiente. 

7) Como foi definido o pagamento de insalubridade aos serventes contratados? * 

(  ) Não é pago insalubridade aos serventes contratados. 

(  ) Todos os serventes recebem insalubridade. 

(X) O pagamento é feito com base nas atividades desempenhadas pelo servente.  

(  ) Outro: 

Especifique: 

No caso do Campus Alta Floresta somente é pago insalubridade ao servente responsável 

pela limpeza dos banheiros de uso coletivo. Portanto, apenas um servente é designado para 

proceder à limpeza dos banheiros coletivos, evitando, dessa forma, ter que pagar 

insalubridade para todos os serventes, o que oneraria o contrato de forma excessiva.  

8) Quais os critérios utilizados para a definição do número de serventes a serem 

contratados quando da elaboração do termo de referência para abertura do processo 

licitatório? * 

A Equipe de Planejamento da Contratação utilizou a metodologia presente na própria IN 

05/2017, a qual determina que a quantidade de serventes a serem empregados no serviço de 

limpeza é decorrente da relação produtividade/área física a ser limpa.  

Levantamento das boas práticas 

9) Em sua opinião, quais os principais pontos críticos na contratação de serviços de 

limpeza? * 

No meu entendimento, os pontos críticos são: levantamento da área física; definição da 

produtividade de referência para cada tipo de área; e estimativa da quantidade de materiais 

utilizados no serviço de limpeza. 
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10) Poderia destacar algum fator/método utilizado no planejamento do objeto de 

contratação da sua unidade que considera importante para a Administração no que se 

refere a redução de custos contratuais? * 

Acredito que para a redução dos custos contratais com o serviço de limpeza, a Equipe de 

Planejamento da Contratação tem que fazer um planejamento efetivo da contratação, com 

um correto dimensionamento das áreas físicas e a estipulação de produtividades de 

referência que sejam condizentes com a realidade do Campus contratante.  

11) Você acredita que a forma de contratação de serviços de limpeza pode ser alterada 

visando obter uma maior redução dos custos no contrato da sua unidade? Caso sim, 

como? * 

No nosso caso em específico, não consigo visualizar no momento uma metodologia que 

poderia reduzir ainda mais os custos do contrato de limpeza. 

12) Você acredita que outros órgãos da Administração Pública podem reduzir os custos no 

contrato de serviços de limpeza adotando a metodologia da sua unidade? * 

Acredito que sim. Mesmo sendo uma metodologia simples, que consiste quase que 

basicamente em aplicar o que já está previsto nos regulamentos federais, ainda assim 

poderia acrescentar algo a algumas unidades que ainda não estão adequadas aos normativos 

vigentes. 

13) Você considera que um manual de procedimentos e diretrizes de boas práticas de 

contratação de serviços terceirizados de limpeza seria importante para as demais unidades 

do IFMT? * 

Particularmente, acredito que não, visto que a própria IN 05/2017 e os cadernos técnicos da 

SEGES/ME já cumprem bem esse papel. O que precisamos é de uma maior supervisão 

junto aos campi para que eles cumpram efetivamente as diretrizes já definidas nos 

regulamentos que mencionei. 

14) Gostaria de acrescentar algo sobre esse assunto que não foi abordado nas questões 

anteriores? 

Não. 
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ANEXO A – Modelo de Planilha de custos e formação de preço conforme IN nº 05/2017. 

 

 

1 Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário-Base

B Adicional de Periculosidade

C Adicional de Insalubridade

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

G Outros (especificar)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias Valor (R$)

A 13º (décimo terceiro) Salário

B Férias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições Percentual (%) Valor (R$)

A INSS 20,00%

B Salário Educação 2,50%

C SAT

D SESC ou SESI 1,50%

E SENAI - SENAC 1,00%

F SEBRAE 0,60%

G INCRA 0,20%

H FGTS 8,00%

2.3 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte

B Auxílio-Refeição/Alimentação

C Benefício xxx

D Outros (especificar)

Com ajustes após publicação da Lei n° 13.467, de 2017.

Submódulo 2.1 - 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

Total 

Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários (GPS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e outras 

contribuições.

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

MODELO PARA A CONSOLIDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Total

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários.

Total

Módulo 1 - Composição da Remuneração

Total

Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários
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2 Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários Valor (R$)

2.1 13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e outras contribuições

2.3 Benefícios Mensais e Diários

3 Provisão para Rescisão Valor (R$)

A Aviso Prévio Indenizado

B Incidência do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado

C Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado

D Aviso Prévio Trabalhado

E
Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio

Trabalhado

F Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Trabalhado

4.1 Ausências Legais Valor (R$)

A Férias

B Ausências Legais

C Licença-Paternidade

D Ausência por acidente de trabalho

E Afastamento Maternidade

F Outros (especificar)

4.2 Intrajornada Valor (R$)

A Intervalo para repouso e alimentação

4 Custo de Reposição do Profissional Ausente Valor (R$)

4.1 Ausências Legais

4.2 Intrajornada

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total 

Submódulo 4.1 - Ausências Legais

Total

Submódulo 4.2 - Intrajornada

Total

Quadro-Resumo do Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

Total

Quadro-Resumo do Módulo 2 - Encargos e Benefícios anuais, mensais e diários

Total

Módulo 3 - Provisão para Rescisão
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5 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes

B Materiais

C Equipamentos

D Outros (especificar)

6 Custos Indiretos, Tributos e Lucro Percentual (%) Valor (R$)

A Custos Indiretos

B Lucro

C Tributos

C.1. Tributos Federais (especificar)

C.2. Tributos Estaduais (especificar)

C.3. Tributos Municipais (especificar)

Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por 

empregado)
Valor (R$)

A Módulo 1 - Composição da Remuneração

B Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários

C Módulo 3 - Provisão para Rescisão

D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente

E Módulo 5 - Insumos Diversos

F Módulo 6 – Custos Indiretos, Tributos e Lucro

Subtotal (A + B +C+ D+E)

Valor Total por Empregado 

2. QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Total 

Módulo 5 - Insumos Diversos

Total 

Módulo 6 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro
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ANEXO B – Planilha de custos e formação de preço do Campus ALF. 

 

 

Tipo de área
Produtividade ( I )

(1/m²) (1)

Número de Postos 

Sugeridos

Preço do homem-mês 

( II )

Subtotal (R$/m²)

( I ) x ( II )

Servente 0,00083 0,55 3.300,79 2,75 

2,75 

Servente 0,00125 1,06 3.300,79 4,13 

4,13 

Servente 0,00083 0,25 3.300,79 2,75 

2,75 

Servente 0,00083 0,09 3.300,79 2,75 

2,75 

Servente 0,00083 0,28 3.300,79 2,75 

2,75 

Servente 0,00222 0,59 3.300,79 7,34 

7,34 

Servente 0,00333 0,91 3.487,06 11,62 

11,62 

Servente 0,00333 0,03 3.300,79 11,00 

11,00 

Servente 0,00040 0,10 3.300,79 1,32 

1,32 

Servente 0,00067 0,80 3.300,79 2,20 

2,20 

Servente 0,00001 0,07 3.300,79 0,03 

0,03 

Servente 0,00053 0,11 3.655,83 1,94 

1,94 

Servente 0,00022 0,06 3.655,83 0,82 

0,82 

Servente 0,00022 0,11 3.300,79 0,74 

0,74 

Servente 0,00004 0,00 3.655,83 0,16 

0,16 

5,00 

Área Interna - Pisos frios (Setores Administrativos) 2,75  R$                         658,32 1.810,80R$              

Área Interna - Pisos frios (Salas de Aula) 4,13  R$                         846,10 3.490,98R$              

Área Interna - Pisos frios (Auditório) 2,75  R$                         302,08 830,93R$                 

Área Interna - Pisos acarpetados (Auditório) 2,75  R$                         111,05 305,46R$                 

Área Interna - Pisos frios (Biblioteca) 2,75  R$                         330,44 908,93R$                 

Área Interna - Laboratórios 7,34  R$                         264,17 1.937,71R$              

Área Interna - Banheiro com insalubridade 11,62  R$                       273,48 3.178,78R$              

Área Interna - Banheiro sem insalubridade 11,00  R$                       7,80 85,82R$                   

Área Interna - Almoxarifado 1,32  R$                         238,91 315,44R$                 

Área Interna - Áreas com espaços livres (saguão, corredores e similares) 2,20  R$                         1.194,33 2.628,16R$              

Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência 

diária
0,03  R$                         7.000,00 231,06R$                 

Esquadrias Externas – Face externa com exposição à situação de risco 1,94  R$                         214,13 414,72R$                 

Esquadrias Externas – Face externa sem exposição à situação de risco 0,82  R$                         251,37 204,99R$                 

Esquadrias Externas – Face interna 0,74  R$                         497,90 366,59R$                 

Fachada Envidraçada 0,16  R$                         77,00 12,43R$                   

16.722,79R$             

200.673,45R$           192.391,98

Área Interna - Pisos frios (Auditório)

Preço por m² total - Área Interna - Pisos frios (Auditório)

Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária

Preço por m² total - Área Externa - Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária

Esquadrias Externas – Face externa com exposição à situação de risco

Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face externa com exposição à situação de risco

Área Interna - Almoxarifado

Preço por m² total - Área Interna - Almoxarifado

Área Interna - Áreas com espaços livres (saguão, corredores e similares)

Preço por m² total - Área Interna - Áreas com espaços livres (saguão, corredores e similares)

Preço por m2 (considerando as produtividades-padrão da IN SEGES nº 05/2017)

Área Interna - Pisos frios (Setores Administrativos)

Preço por m² total - Área Interna - Pisos frios (Setores Administrativos)

Área Interna - Pisos frios (Salas de Aula)

Preço por m² total - Área Interna - Pisos frios (Salas de Aula)

Área Interna - Pisos frios (Biblioteca)

Preço por m² total - Área Interna - Pisos frios (Biblioteca)

Área Interna - Laboratórios

Preço por m² total - Área Interna - Laboratórios

Preço por m² total - Área Interna - Pisos acarpetados (Auditório)

Total ANUAL (R$)

Valor Mensal dos Serviços

Tipo de área
Preço por m² mensal

 (R$/m²) 
Área (m²)

Área Interna - Pisos acarpetados (Auditório)

Preço por m² total - Fachada Envidraçada

Área Interna - Banheiro com insalubridade

Preço por m² total - Área Interna - Banheiro com insalubridade

Área Interna - Banheiro sem insalubridade

Esquadrias Externas – Face interna

Preço por m² total - Área Interna - Banheiro sem insalubridade

Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face interna

Fachada Envidraçada

Esquadrias Externas – Face externa sem exposição à situação de risco

Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face externa sem exposição à situação de risco

Total por tipo de 

área(R$)

Total MENSAL (R$)
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ANEXO C – Planilha de custos e formação de preço e Termo de Referência do Campus BLV. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de área

Produtividad

e ( I )

(1/m²) (1)

Número de 

Postos 

Sugeridos

Preço do homem-mês ( 

II )

Subtotal 

(R$/m²)

( I ) x ( II )

Servente 0,0013 10,4277 3.164,72 3,96 

3,96 

Servente 0,0050 1,9059 3.959,84 19,80 

19,80 

Servente 0,00017 0,33333 3.164,72 0,53 

0,53 

Servente 0,00056  - 3.164,72 1,76 

1,76 

Servente 0,00001 0,00327 3.164,72 0,03 

0,03 

Servente 0,00041  - 3.164,72 1,30 

1,30 

Servente 0,00018 0,23 3.164,72 0,56 

0,56 

Área Interna 3,96 8.342,17 33.000,79  R$                

WC com insalubridade 19,80 381,18 7.547,05  R$                  

Áreas externas – Varrição de passeios e arruamentos 0,53 2.000,00 1.054,91  R$                  

Áreas externas – Pátios e áreas verdes - Alta Frequência 1,76  - -  R$                             

Áreas externas – Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária 0,03 327,11 10,35  R$                      

Esquadrias Externas – Face externa com exposição à situação de risco 1,30  - -  R$                             

Esquadrias Externas – Face interna sem exposição à situação de risco 0,56 1.274,54 717,08  R$                    

Fachada Envidraçada 0,00  - -  R$                             

42.330,18  R$                

507.962,19  R$              

(1) Caderno de Logística – Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação (disponibilizado pela Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação, atual Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão)

Preço por m2 (considerando as produtividades-padrão da IN 05/2017)

Área Interna

Preço por m² total - Área Interna

WC com insalubridade

Preço por m² total - WC com insalubridade

Áreas externas – Varrição de passeios e arruamentos

Preço por m² total - Áreas externas – Varrição de passeios e arruamentos

Áreas externas – Pátios e áreas verdes - Alta Frequência

Preço por m² total - Áreas externas – Pátios e áreas verdes - Alta Frequência

Total por tipo de 

área(R$)

Áreas externas – Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária

Preço por m² total - Áreas externas – Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária 

Esquadrias Externas – Face externa com exposição à situação de risco

Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face externa com exposição à situação de risco

Total MENSAL (R$)

Total ANUAL (R$)

Esquadrias Externas – Face interna sem exposição à situação de risco

Preço por m² total - Esquadrias Externas – Face interna sem exposição à situação de risco

Valor Mensal dos Serviços

Tipo de área

Preço por 

m² mensal

 (R$/m²) 

Área (m²)
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ANEXO D – Planilha de custos e formação de preço do Campus CNP. 

 

 

Metragem Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 1,25000E-03 R$ 4.286,67 5,36

Encarregado 4,16667E-05 R$ 4.825,63 0,20

5,56

Servente 8,33333E-04 R$ 4.286,67 3,57

Encarregado 2,77778E-05 R$ 4.825,63 0,13

3,71

Metragem Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 6,66667E-04 R$ 4.286,67 2,86

Encarregado 2,22222E-05 R$ 4.825,63 0,11

2,97

Servente 4,00000E-04 R$ 4.286,67 1,71

Encarregado 1,33333E-05 R$ 4.825,63 0,06

1,78

Metragem Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 8,33333E-04 R$ 4.286,67 3,57

Encarregado 2,77778E-05 R$ 4.825,63 0,13

3,71

Servente 5,55556E-04 R$ 4.286,67 2,38

Encarregado 1,85185E-05 R$ 4.825,63 0,09

2,47

Metragem Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 1,00000E-03 R$ 4.286,67 4,29

Encarregado 3,33333E-05 R$ 4.825,63 0,16

4,45

Servente 6,66667E-04 R$ 4.286,67 2,86

Encarregado 2,22222E-05 R$ 4.825,63 0,11

2,97

Metragem Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 2,77778E-03 R$ 4.286,67 11,91

Encarregado 9,25926E-05 R$ 4.825,63 0,45

12,35

Servente 2,22222E-03 R$ 4.286,67 9,53

Encarregado 7,40741E-05 R$ 4.825,63 0,36

9,88

Planilha de Composição de Custos – Área (R$/M²) – Campus Campo Novo do Parecis

450 m²

Total

Total

1500 m²

Total

ÁREA INTERNA – LABORATÓRIOS

360 m²

Total

1200 m²

Total

1800 m²

Total

ÁREA INTERNA – COM ESPAÇOS LIVRES

1000 m²

ÁREA INTERNA – ALMOXARIFADO E GALPÃO

1500 m²

Total

2500 m²

Total

ÁREA INTERNA – OFICINA

ÁREA INTERNA – PISO FRIO

800 m²

Total

1200 m²

Total
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Metrage

m
Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-

mês (R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 5,00000E-03 R$ 4.871,64 24,36

Encarregado 1,66667E-04 R$ 4.825,63 0,80

25,16

Servente 3,33333E-03 R$ 4.871,64 16,24

Encarregado 1,11111E-04 R$ 4.825,63 0,54

16,77

Metrage

m
Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Preço Homem-

mês (R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 5,55556E-04 R$ 4.286,67 2,38

Encarregado 1,85185E-05 R$ 4.825,63 0,09

2,47

Servente 3,70370E-04 R$ 4.286,67 1,59

Encarregado 1,23457E-05 R$ 4.825,63 0,06

1,65

Metrage

m
Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Frequência no 

Mês

(Horas)

(c)

Jornada de 

Trabalho no Mês 

(R$)

(D)

(AxBxC)

(E)

Preço Homem-

mês (R$)

(F)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 3,33333E-03 16 0,005297733 0,00028 R$ 4.286,67 1,21

Encarregado 1,11111E-04 16 0,005297733 9,42E-06 R$ 4.825,63 0,05

1,26

Servente 2,63158E-03 16 0,005297733 0,00022 R$ 4.286,67 0,96

Encarregado 8,77193E-05 16 0,005297733 7,44E-06 R$ 4.825,63 0,04

0,99

Metrage

m
Mão de Obra

(A)

Produtividade 

(1/M²)

(B)

Frequência no 

Mês

(Horas)

(c)

Jornada de 

Trabalho no Mês 

(R$)

(D)

(AxBxC)

(E)

Preço Homem-

mês (R$)

(F)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 7,69231E-03 8 0,005297733 0,00033 R$ 4.286,67 1,40

Encarregado 2,56410E-04 8 0,005297733 1,09E-05 R$ 4.825,63 0,05

1,45

Servente 6,25000E-03 8 0,005297733 0,00026 R$ 4.286,67 1,14

Encarregado 2,08333E-04 8 0,005297733 8,83E-06 R$ 4.825,63 0,04

1,18

130 m²

Total

160 m²

Total

ESQUADRIA INTERNA E EXTERNA – SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO

300 m²

Total

380 m²

Total

ESQUADRIA EXTERNA – COM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO

Total

ÁREA EXTERNA

1800 m²

Total

2700 m²

Total

ÁREA INTERNA – BANHEIROS

200 m²

Total

300 m²
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ANEXO D – Planilha de custos e formação de preço do Campus GTA. 

 

Tipo de área
Produtividade ( I )

(1/m²) (1)

Produtividade / 

Frequencia 

Número de 

Postos Sugeridos

Preço do homem-

mês ( II )

Subtotal (R$/m²)

( I ) x ( II )

MÁXIMO permitido 

R$ / m²

450

Servente 0,00222 0,11 3.899,60 8,67 9,02

8,67 

800

Servente 0,00125 0,09 3.899,60 4,87 5,08

4,87 

1200

Servente 0,00083 0,00017 0,02 3.899,60 3,25 3,38 

3,25 

800

Servente 0,00125 0,00042 0,03 3.899,60 4,87 5,08

4,87 

1000

Servente 0,00100 0,00014 0,01 3.899,60 3,90 4,06

3,90 

270

Servente 0,00370 0,00741 0,36 3.899,60 14,44 13,53

14,44 

450

Servente 0,00222 0,00111 0,33 3.899,60 8,67 9,02 

8,67 

800

Servente 0,00125 0,00250 1,03 3.899,60 4,87 5,08

4,87 

1000

Servente 0,00100 0,04 3.899,60 3,90 4,06

3,90 

800

0,00125 0,00042 0,13 3.899,60 4,87 5,08

4,87 

300

Servente 0,00333 0,00033 0,06 3.899,60 13,00 13,53

13,00 

1800

Servente 0,00056 0,00019 0,08 3.899,60 2,17 2,26

2,17 

300

Servente 0,00028 0,05 3.899,60 1,10 1,15

1,10 

TOTAL DE POSTOS SUGERIDOS 2,34 

Laboratório 8,67  R$             50,00 433,29R$         

Biblioteca 4,87  R$             75,00 365,59R$         

Refeitório 3,25  R$             97,70 317,49R$         

Salas de professores 4,87  R$             72,05 351,21R$         

Almoxarifado 3,90  R$             69,06 269,31R$         

Banheiros com insalubridade 14,44  R$           48,36 698,46R$         

Laboratórios 8,67  R$             300,00 2.599,73R$      

Salas de aula 4,87  R$             410,21 1.999,57R$      

Area de circulação 

interna - corredores
3,90  R$             44,02 171,66R$         

Salas Administrativas 4,87  R$             300,80 1.466,25R$      

Esquadrias faces internas 13,00  R$           180,02 2.340,02R$      

Calçadas 2,17  R$             422,00 914,24R$         

Esquadrias faces externas sem risco1,10  R$             180,02 198,36R$         

2.249,24 12.125,17R$    

145.502,10R$   

(1) Caderno de Logística – Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação 

(disponibilizado pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, atual Secretaria de 

Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)

Preço por m2 (considerando as produtividades-padrão da IN SEGES nº 05/2017)

Laboratório Informática

Almoxarifado

Biblioteca

Refeitório

Salas de professores

Salas Administrativas

Banheiros com insalubridade

Laboratórios 

Salas de aula

Area de circulação interna - corredores

Esquadrias faces internas

Calçadas

Total MENSAL (R$)

Total ANUAL (R$)

Esquadrias faces externas sem risco

Valor Mensal dos Serviços

Tipo de área

Preço por m² 

mensal

 (R$/m²) 

Área (m²)
Total por tipo de 

área(R$)
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ANEXO E – Planilha de custos e formação de preço do Campus SRS. 

 

 

Tipo de área

Produtividade 

( I )

(1/m²) (1)

Produtividade 

/ Frequencia 

Número de 

Postos 

Sugeridos

Preço do homem-

mês ( II )

Subtotal 

(R$/m²)

( I ) x ( II )

MÁXIMO 

permitido 

R$ / m²

1200

Servente 0,00083 0,00167 1,11 3.281,84 2,73 3,38

2,73 

450

Servente 0,00222 0,07 3.281,84 7,29 9,02

7,29 

800

Servente 0,00090 0,56 3.281,84 2,96 5,08

2,96 

800

Servente 0,00100 0,00033 0,04 3.281,84 3,28 5,08

3,28 

1000

Servente 0,00083 0,00012 0,01 3.281,84 2,73 4,06

2,73 

270

Servente 0,00370 0,00741 2,00 4.019,02 14,89 15,04

14,89 

400

Servente 0,00250 0,00125 0,15 3.281,84 8,20 10,15 

8,20 

800

Servente 0,00125 0,00250 2,54 3.281,84 4,10 5,08

4,10 

1000

Servente 0,00100 0,42 3.281,84 3,28 4,06

3,28 

800

Servente 0,00118 0,00059 0,28 3.281,84 3,86 5,08

3,86 

800

0,00100 0,00033 0,20 3.281,84 3,28 5,08

3,28 

300

Servente 0,00333 0,00033 0,21 3.281,84 10,94 13,53

10,94 

300

Servente 0,00333 0,00111 0,01 4.019,02 13,40 13,53

13,40 

1000

Servente 0,00100 0,00033 0,06 3.281,84 3,28 4,06

3,28 

1800

Servente 0,00037 0,00012 0,01 3.281,84 1,22 2,26

1,22 

130

Servente 0,00004 0,02 3.281,84 0,14 0,30

0,14 

300

Servente 0,00022 0,06 3.281,84 0,73 1,15

0,73 

TOTAL DE POSTOS SUGERIDOS 7,73 

Esquadrias faces externas sem risco

Áreas comuns da Fazenda

Esquadrias faces externas com risco

Banheiros Fazenda - com insalubridade

Calçadas

Esquadrias faces internas

Auditório

Salas Administrativas

Area de circulação interna - corredores

Salas de professores 01, 02 e 03

Laboratórios 

Salas de aula

Almoxarifado

Banheiros com insalubridade

Biblioteca

Laboratório Informática 01

Preço por m2 (considerando as produtividades-padrão da IN SEGES nº 05/2017)

Saguão
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Saguão 2,73  R$         668,51 1.828,29R$       

Laboratório Informática 01 7,29  R$         31,69 231,11R$          

Biblioteca 2,96  R$         617,38 1.828,65R$       

Salas de professores 01, 02 e 03 3,28  R$         114,15 374,62R$          

Almoxarifado 2,73  R$         44,84 122,63R$          

Banheiros com insalubridade 14,89  R$       270,22 4.022,29R$       

Laboratórios 8,20  R$         120,16 985,86R$          

Salas de aula 4,10  R$         1.017,34 4.173,43R$       

Area de circulação interna - 

corredores
3,28  R$         415,95 1.365,08R$       

Auditório 3,86  R$         469,58 1.813,04R$       

Salas Administrativas 3,28  R$         595,15 1.953,19R$       

Esquadrias faces internas 10,94  R$       628,12 6.871,30R$       

Banheiros Fazenda - com insalubridade 13,40  R$       7,20 96,46R$            

Áreas comuns da Fazenda 3,28  R$         188,10 617,31R$          

Calçadas 1,22  R$         50,00 60,77R$            

Esquadrias faces externas com risco 0,14  R$         377,80 54,74R$            

Esquadrias faces externas sem risco 0,73  R$         250,32 183,26R$          

5.866,51 26.582,04R$     

318.984,52R$    Total ANUAL (R$)

Total MENSAL (R$)

Valor Mensal dos Serviços

Tipo de área

Preço por m² 

mensal

 (R$/m²) 

Área (m²)
Total por tipo de 

área(R$)
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ANEXO F – Planilha de custos e formação de preço e Termo de Referência do Campus SVC. 

 

 
 

SERVENTE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 

Produtivid

ade                               

(1/M²)

Frequenci

a                 

no mês                              

(Horas) 

Jornada de 

trabalho no 

mês                                              

(Horas)

(1 x 2 x 3)                         

Ki

Preço 

Homem                           

Mês                                 

(R$)

(4X5)                           

SUB-TOTAL                                              

(R$/m2) 

SERVENTE 1/145 16 1 / 191,40 0,000577 3.751,88 2,1600

R$ 2,16

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

 

Produtivid

ade                               

(1/M²)

Frequenci

a                 

no mês                              

(Horas) 

Jornada de 

trabalho no 

mês                                              

(Horas)

(1 x 2 x 3)                         

Ki

Preço 

Homem                           

Mês                                 

(R$)

(4X5)                           

SUB-TOTAL                                              

(R$/m2) 

SERVENTE 1/300 16 1 / 191,40 0,000304 3.734,66 1,1400

R$ 1,14

ITEM

16 4,63 53,57                    

17 4,63 2.885,57              

18 4,63 521,14                  

19 4,63
113,14                  

20 4,63
491,57                  

21 4,63
522,86                  

22 2,16
1.366,29              

23 1,14
376,71                  

24 1,14

376,71                  

25 4,63
24,43                    

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA  = (A) X 12 301.979,40

Esquadrias externa: Face externa sem 

exposição a situação de risco 113,11

VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS (A) 25.164,95

Área Interna: Pisos frios/sanitários 

com adicional de insalubridade 429,45

Área Externa: Pisos 

Pavimentados/contíguos às 

edificações 429,45

Área Externa: Pisos 

Pavimentados/contíguos às 

edificações 2.420,84

Esquadrias externa: Face externa sem 

exposição a situação de risco 2.951,19

Área Interna: Áreas com espaços 

livres: saguão, hall, salão 523,84

Área Interna: Pisos frios/sanitários 

com adicional de insalubridade 2.275,97

Área Interna: Laboratórios 13.360,19

Área Interna: Almoxarifado 2.412,88

TOTAL

Grupo 01- Campus São Vicente

Área Interna: Pisos Frios 248,03

24
Mão-de-Obra

TOTAL

Esquadria externa: Face Interna externa sem exposição a situação de risco

25
Mão-de-Obra

Esquadrias externa: Face externa sem exposição a situação de risco 

ÁREA INTERNA - Área Interna: Pisos Frios e Acarpetados

16-17
Mão-de-Obra

(1) (2) (3)

Produtividade                                                                            

(1/M²)

Preço                                          

Homem/mês                                                   

(R$)

(1X2)      SUB-TOTAL                                                                                

(R$/m
2
) 

1/800 3.700,40 4,6300

TOTAL R$ 4,630

CONSOLIDADO - Valor por m² (exclusão da Contribuição Social)

Nº do Processo 23197.09624.2017-19)

Licitação Nº 03/2019

PLANILHA CONSOLIDADA PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M²  (CAMPUS SÃO VICENTE)
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ANEXO G – Planilha de custos e formação de preço do Campus TGA. 

 

 
 

Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 1,25000E-03 R$ 3.281,63 4,10

Encarregado 4,16667E-05 R$ 3.391,08 0,14

4,24

Servente 8,33333E-04 R$ 3.281,63 2,73

Encarregado 2,77778E-05 R$ 3.391,08 0,09

2,83

Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 2,77778E-03 R$ 3.281,63 9,12

Encarregado 9,25926E-05 R$ 3.391,08 0,31

9,43

Servente 2,22222E-03 R$ 3.281,63 7,29

Encarregado 7,40741E-05 R$ 3.391,08 0,25

7,54

Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 5,00000E-03 R$ 3.762,13 18,81

Encarregado 1,66667E-04 R$ 3.391,08 0,57

19,38

Servente 3,33333E-03 R$ 3.762,13 12,54

Encarregado 1,11111E-04 R$ 3.391,08 0,38

12,92

Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 1,66667E-04 R$ 3.281,63 0,55

Encarregado 5,55556E-06 R$ 3.391,08 0,02

0,57

Servente 1,11111E-04 R$ 3.281,63 0,36

Encarregado 3,70370E-06 R$ 3.391,08 0,01

0,38

Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 5,55556E-04 R$ 3.281,63 1,82

Encarregado 1,85185E-05 R$ 3.391,08 0,06

1,89

Servente 3,70370E-04 R$ 3.281,63 1,22

Encarregado 1,23457E-05 R$ 3.391,08 0,04

1,26

Planilha de Composição de Custos – Área (R$/M²) – Campus Avançado Tangará da Serra

2700 m²

Total

Total

9000 m²

Total

ÁREA EXTERNA – Pátios e áreas verdes com frequência diária

1800 m²

Total

200 m²

Total

300 m²

Total

ÁREA EXTERNA – Varrição de passeios e arruamentos

6000 m²

ÁREA INTERNA – LABORATÓRIOS

360 m²

Total

450 m²

Total

ÁREA INTERNA – BANHEIROS

ÁREA INTERNA – PISO FRIO

800 m²

Total

1200 m²

Total
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Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Preço Homem-mês 

(R$)

(C)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 1,00000E-05 R$ 3.281,63 0,03

Encarregado 1,85185E-05 R$ 3.391,08 0,06

0,10

Metragem Mão de Obra
(A)

Produtividade (1/M²)

(B)

Frequência no Mês

(Horas)

(c)

Jornada de Trabalho 

no Mês (R$)

(D)

(AxBxC)

(E)

Preço Homem-

mês (R$)

(F)

Subtotal

(R$/M²)

Servente 3,33333E-03 16 0,005297733 0,00028 R$ 3.281,63 0,93

Encarregado 1,11111E-04 16 0,005297733 9,42E-06 R$ 3.391,08 0,03

0,96

Servente 2,63158E-03 16 0,005297733 0,00022 R$ 3.281,63 0,73

Encarregado 8,77193E-05 16 0,005297733 7,44E-06 R$ 3.391,08 0,03

0,76

300 m²

Total

380 m²

Total

ÁREA EXTERNA – Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária

100000 m²

Total

ESQUADRIA INTERNA E EXTERNA – SEM EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO

TIPO DE ÁREA
PREÇO MENSAL 

UNITÁRIO (R$/M²)
ÁREA (M²) SUBTOTAL TOTAL ANUAL

Área interna – Piso frio 2,83 2070,16 R$ 5.858,55 R$ 70.302,60

Área interna – Laboratório 7,54 568,74 R$ 4.288,29 R$ 51.459,48
Banheiros com 

insalubridade
12,92 117,09 R$ 1.512,80 R$ 18.153,60

Área externa  - Varrição 

de passeios e 

arruamentos

0,38 375 R$ 142,50 R$ 1.710,00

Área externa  - Pátios e 

áreas verdes – Baixa 

frequência

1,26 1433,88 R$ 1.806,68 R$ 21.680,16

Área externa  - coleta de 

detritos em pátios e áreas 

verdes com frequência 

diária

0,10 4301,64 R$ 430,16 R$ 5.161,92

Esquadrias – face interna 

sem exposição à situação 

de risco

0,76 1176,02 R$ 893,77 R$ 10.725,24

Esquadrias – face externa 

sem exposição à situação 

de risco

0,76 1176,02 R$ 893,77 R$ 10.725,24

0,76 R$ 15.826,52 R$ 189.918,24

R$ 189.918,24

Item 2 – Tangará da Serra

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO


