
Fls.:______

Processo n.º 23069.002.582/2011-31

UNITÁRIO ANUAL

1. Servente

1.1
Calça comprida em tecido jeans, resistente e de cor 

a ser definida.
3 4 unid. 89,80 269,40

1.2

Jaleco unissex com gola, de microfibra de 

gabardine profissional azul, com emblema da 

empresa fixado no bolso

3 4 unid. 69,90 209,70

1.3 Meia em algodão, tipo soquete, cor preta 6 4 par 7,90 47,40

1.4
Tênis preto escuro, tipo solado baixo e 

antiderrapante, com palmilha antibacteriana
2 6 par 64,90 129,80

Subtotal

2. Líder de Turma

2.1

Calça comprida com elástico e cordão, de tecido 

em brim profissional e resistente, na cor azul 

escuro.

3 4 unid. 89,80 269,40

2.2

Jaleco unissex microfibra de gabardine na cor

brana com gola, com manga curta e emblema da

empresa fixado no bolso

3 4 unid. 49,90 149,70

2.3 Meia em algodão, tipo soquete, cor preta 6 4 par 7,90 47,40

2.4
Tênis preto escuro, tipo solado baixo e 

antiderrapante, com palmilha antibacteriana
2 6 par 64,90 129,80

UNIDADE
PREÇO (R$)

(1ª alteração - 15/03/2018)

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNIFORME QUANT.
VIDA ÚTIL 

(meses)

Processo n.º 23069.007.249/2017-11

ANEXO III-A - PREGÃO N.º 04/2018/AD

OBJETO: contratação de empresa especializada na gestão de pessoal na área de apoio administrativo e atividades 

auxiliares, para fornecimento de mão de obra terceirizada, visando a prestação de serviços continuados de 

limpeza, conservação e higienização nas dependências dos prédios da Universidade Federal Fluminense no Estado 

do Rio de Janeiro, de acordo com o  Termo de Referência e Anexos ao edital.

INSUMOS DIVERSOS
(composição de custo de Uniforme e Controle de Jornada)
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Subtotal

3. Encarregado

3.1
Calça comprida preta, de tecido em brim 

profissional e resistente.
3 4 unid. 89,80 269,40

3.2

Camisa verde água com gola em V e manga 

japonesa com emblema da empresa fixado no 

bolso

3 4 unid. 34,00 102,00

3.3 Meia em algodão, tipo soquete, cor preta 6 4 par 7,90 47,40

3.4
Tênis preto escuro, tipo solado baixo e 

antiderrapante, com palmilha antibacteriana
2 6 par 64,90 129,80

Subtotal

4.
Relógio de ponto Biométrico para controle da 

jornada de trabalho.
4 12 unid. 1.230,00 #####

Subtotal

Obs:
Quantidade estimada por ano, sendo 1 (um) na admissão e mais 1 (um) a cada 4(quatro) meses, conforme Cláusula 49ª 

da CCT 2017/2018.
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