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PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇOS 

PREGÃO Nº 2/2.020 

PRODUTO Unid. Qtd 

Preço 
Médio 

Estimado 
R$ 

Subtotal 
R$ 

1 
Acendedor tipo fósforo madeira, maço com 
40 palitos com 10 caixas. 

pacote 691 4,35  3.003,55  

2 

Álcool em gel, antisséptico para mãos frasco 
de 500 ML. O produto deverá ter 
mencionado no seu rótulo: químico 
responsável com devida inscrição de CRQ, 
notificação de registro na ANVISA, lote e 
prazo de validade.  

frasco 2214 8,84  19.571,76  

3 

Álcool etílico para limpeza 96 (93,8 inpm) 
frasco com 1 litro O produto deverá ter 
mencionado no seu rótulo: químico 
responsável com devida inscrição de CRQ, 
notificação de registro na ANVISA, lote e 
prazo de validade.  

litro 4382 7,46  32.689,72  

4 

Amaciante de roupa, COMPOSIÇÃO 
Preparado à base de tensoativo catiônico, 
Coadjuvante, Conservante, Espessante, 
Corante, Fragrância e Água frasco plástico 
com  2 litros O produto deverá ter 
mencionado no seu rótulo: químico 
responsável com devida inscrição de CRQ, 
notificação de registro na ANVISA, lote e 
prazo de validade. 

litro 1924 2,88  5.531,50  

5 
Balde plástico de 20 litros resistente em 
polipropileno com alça de metal 

unidade 534 9,13  4.874,09  

6 
Bobina de filme PVC para cubrir alimentos 
60 CM X 700 METROS 

 bobina    20 122,00  2.440,00  

7 
Bobina de papel para padaria medindo 60 
cm x 200 mm  

unidade 50 63,72  3.186,00  

8 
Bobina de papel para padaria medindo 
60cm x 300 mm  

 bobina    56 68,30  3.824,61  

9 
Cesto de lixo em Plástico para Escritório de 
10 Litros 

unidade 337 4,71  1.587,27  

10 

Copo de café  Descartável Capacidade de 
50 ml - Em Polipropileno (PP) Produzidos 
em Conformidade com Norma ABNT NBR 
14.865 - corpo branc 50ml - Pacote Com 100 
Unidades.  

pacote 6698 2,18  14.588,24  
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11 

Copo Descartável capacidade de 200 ml em 
Polipropileno (PP), corpo branco produzidos 
em conformidade com Norma ABNT NBR 
14.865. corpo branco 200 ML. Pacote com 
100 unidades.  

pacote 12695 4,68  59.380,86  

12 
Corda de varal em aço plastificado pacote 
com 20  metros 

unidade 100 8,65  865,00  

13 

Desinfetante em GALÃO DE 5 LITROS  
microbicida concentrado: Produto Para 
Limpeza E Desinfecção. Possui Alta 
Concentração, Ação Bactericida E 
Germicida , Fragrâncias Que Aromatizam O 
Ambiente. Indicado Para Limpeza E 
Desinfecção De Ralos, Azulejos, Louças 
Sanitárias, Superfícies Pintadas E 
Esmaltadas E Pisos..O produto deverá ter 
mencionado no seu rótulo: químico 
responsável com devida inscrição de CRQ, 
notificação de registro na ANVISA, lote e 
prazo de validade.  

galão 3910 20,45  79.959,50  

14 
Detergente de uso geral multiuso para 
limpeza profunda frasco de  500 ml fresh 

frascos  2684 6,32  16.953,93  

15 

Detergente Desengordurante á base de 
soda para higienização da vaca mecânica O 
produto deverá ter mencionado no seu 
rótulo: químico responsável com devida 
inscrição de CRQ, notificação de registro na 
ANVISA, lote e prazo de validade.  

litro 100 36,59  3.659,20  

16 
Escova de lavar roupa, plastico oval com 
cerdas de nylon. 

unidade 289 5,15  1.489,31  

17 
Escova para higienização para vaso 
sanitário com cabo longo e suporte. 

unidade 291 4,75  1.381,28  

18 Esponja de banho   unidade 350 3,62  1.267,00  

19 

Esponja dupla face para louça, com espuma 
de poliuretano, agente antibacterias e fibra 
sintética com abrasivas medidas 110 x 75 x 
20. 

unidade 5455 1,07  5.809,58  

20 

Esponja multiuso metálica 100% aço 
inoxidável Dimensões: 17 x 14 x 21 cm A 
esponja Metálica para limpeza pesada 
especialmente gorduras impregnadas e 
incrustada.  

unidade 400 2,68  1.072,00  

21 
Fibra de limpeza verde multi uso para uso 
geral 102 x 230 mm sintética com mineral 
abrasivo  

unidade 1040 1,45  1.502,80  

22 
Flanela em tecido 100% algodão, 
embainhado nas laterais, na cor laranja 
medindo 38X58 CM. 

unidade 1932 1,97  3.796,38  
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23 

Garfo descartável para sobremesa em  
polietireno Tamanho Aproximado 
Comprimento: Medida do produto:135mm 
comprimento X 27mm largura.pacote com50 
unidades 

pacote 569 2,50  1.420,60  

24 
Guardanapo de papel medindo 30 x 33 cm 
(pacote com 50unidades) 

pacote 1960 2,73  5.357,33  

25 

Hipoclorito de sódio, cloro líquido, galão 
plástico c/ 5 litros 6% cloro ativo. O produto 
deverá ter mencionado no seu rótulo: 
químico responsável com devida inscrição 
de CRQ, notificação de registro na ANVISA, 
lote e prazo de validade.  

litro 3522 3,77  13.289,68  

26 
Lã de aço, contendo 8 unidades cada 
pacote, peso 60g. 

pacote 1950 2,00  3.890,25  

27 

Limpa moveis, emulsão cremosa, 
perfumado fragrância lavanda Frasco de 
500 ml O produto deverá ter mencionado no 
seu rótulo: químico responsável com devida 
inscrição de CRQ, notificação de registro na 
ANVISA, lote e prazo de validade.  

frascos  860 4,12  3.541,48  

28 

Limpador de forno espuma ativa spray 400 
ml composição: linear alquibenzeno, 
sulfonato de sodio , coadjuvante, 
sequestrante, alcalinizantes consevantes, 
antioxidante, solvente, fragancia, agua e 
propelentes  

frascos  60 14,41  864,60  

29 

Luva de procedimento não cirúrgico, látex 
de borracha natural, superfície lisa, 
ambidestra, não estéril                                                                                                                                                          
com pó absorvível caixa com 100 unidades 
tamanho Grande. 

caixa 180 17,62  3.171,00  

30 

Luva de procedimento não cirúrgico, látex 
de borracha natural, superfície lisa, 
ambidestra, não estéril com pó absorvível 
caixa com 100 unidades tamanho Médio. 

caixa 735 19,39  14.253,49  

31 

Luva de procedimento não cirúrgico, látex 
de borracha natural, superfície lisa, 
ambidestra, não estéril com pó absorvível 
caixa com 100 unidades tamanho Pequeno. 

caixa 230 19,39  4.460,28  

32 

Luva para limpeza, Composição: borracha 
de látex natural, com revestimento interno, 
reforçada, com superfície externa 
antiderrapante. Tamanho pequeno  Deverá  
estar em conformidade com as normas  da 
ABNT NBR 113.393. 

pacote 1032 6,59  6.802,94  

33 
Luva para limpeza, Composição: borracha 
de látex natural, com revestimento interno, 
reforçada,com superfície externa 
antiderrapante. Tamanho grande  Deverá  

pacote 1260 6,59  8.305,92  
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estar em conformidade com as normas da 
ABNT NBR 13.393. 

34 

Luva para limpeza, Composição: borracha 
de látex natural, com revestimento interno, 
reforçada,com superfície externa 
antiderrapante. Tamanho medio  Deverá  
estar em conformidade com as normal da 
ABNT NBR 13.393. 
 

pacote 2632 6,59  17.350,14  

35 
Marmitex de alumínio nº.09 Diâmetro: 215 
mm Altura: 66 mm 1.200 ML Quantidade por 
caixa: 100 unidades Fechamento: Máquina. 

caixa 330 49,89  16.463,70  

36 

Mascara cirúrgica descartável atóxica 
antialérgica 100% polipropileno de acordo 
com Anvisa MS 80404440015 CAIXA COM 
50 UNIDADES 

caixa 100 11,41  1.141,20  

37 
Pá de lixo de ferro, galvanizado medindo 
21x21 com cabo de 80 cm de madeira 

unidade 197 3,77  742,20  

38 

Pano de chão alvejado 100% algodão cor 
branco saco costurado Descrição: 
Confeccionado nas medidas 50 x 75 com 
peso mínimo de 170 gramas tamanho 
grande e grosso.  

unidade 4196 4,56  19.112,78  

39 
Pano de prato estampado grande, medindo 
no mínimo 68x40 cm.  

unidade 1800 2,16  3.888,00  

40 
Papel alumínio, rolo medindo 45 cm de 
largura e 7,5 mm comprimento  

unidade 1074 4,77  5.119,40  

41 
Papel higiênico  folha simples rolão 300 
metros 100 % celulose virgem  

rolão 1000 5,02  5.017,50  

42 

Papel higiênico branco com folha dupla  
absorvente, macio Picotado, medindo 
aproximadamente 10 cm de,                                                                                                                                                                     
largura  Acondicionados em rolos de 30 
metros de comprimento Laudo 
Microbiológico conforme  MS 1.480/90.                                                                              

rolo 102.124 1,27  129.697,48  

43 

Panos descartáveis para limpeza em 
bobinas de   33 cm x 300 m picotadas a cada 
50 cm                                                                                                                                
(total 600 panos) fabricados pelo processo 
CROSS LAPPER de fibra de viscose, 
protegidos  com o agente bacteriostático 
Triclosan, e  revestidos com resina acrílica.  

bobina 30 102,24  3.067,10  

44 
Prato descartável em poliestireno branco de  
21 cm,   pacote com 10 unidades 

pacote 1300 1,65  2.138,50  

45 
Prendedor de roupa de plastico , pacote com 
12 unidades. 

pacote 321 2,98  955,51  
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46 
Rodo de pia, plástico com borracha medindo  

unidade 242 1,70  412,21  

47 
Rodo de plastico  de 40 cm de comprimento 
com 02  borracha  com cabo de   madeira 
medindo 1,20 de altura com rosca  

unidade 881 7,25  6.389,45  

48 
Rodo de plastico  de 60 cm de comprimento 
com 02  borracha  com cabo de   madeira 
medindo 1,20 de altura com rosca 

unidade 590 10,51  6.200,90  

49 

Sabão em barra, glicerinado, neutro, 
embalagens de 1 kg com 5 unidades de 200 
gramas cada. O produto deverá ter 
mencionado no seu rótulo: químico 
responsável com devida inscrição de CRQ, 
notificação de registro na ANVISA, lote e 
prazo de validade. testado 
dermatologicamente 

pacote 667 7,03  4.691,68  

50 

Sabonete em líquido, Perolizado, rico em 
agentes emolientes e hidratantes para 
higiene das mãos e da pele do 
corpo.produto notificado NA  ANVISA em 
embalagem de 1LITRO. Fragancia 
agradavel 

litro 2182 10,96  23.921,99  

51 
Saco blocado 20 x 30 fardos com 2000 
unidades.  

pacote 66 24,87  1.641,59  

52 
Saco de papel Kraft formato aberto 63x62 15 
kg fardo com 500 unidades.. 

fardo 20 72,09  1.441,76  

53 

Saco para lixo infectante  hospitalar / 30 
litros c/100 unidades. 59cm de largura x 62 
cm de altura fardos com 02,200 kg   saco 
para acondicionamento de resíduos sólidos 
hospitalares/infectantes, constituído de 
polietileno de alta densidade (pead) virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência 
mecânica e proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação. a solda de fundo é 
de tipo estrela, contínua, homogênea e 
uniforme vedando completamente e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o 
manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, da abnt diminuindo assim, o risco de 
contaminação ou infecção das áreas por 
onde circula 

 fardo   150 28,21  4.231,00  
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54 

Saco para lixo infectante  hospitalar / 50 
litros c/100 unidades.63 cm de largura x 80 
cm de altura fardos com 04 quilos   saco 
para acondicionamento de resíduos sólidos 
hospitalares/infectantes, constituído de 
polietileno de alta densidade (pead) virgem, 
oferecendo uma perfeita resistência 
mecânica e proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação. a solda de fundo é 
de tipo estrela, contínua, homogênea e 
uniforme vedando completamente e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o 
manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, da abnt diminuindo assim, o risco de 
contaminação ou infecção das áreas por 
onde circula 

 fardo   180 34,40  6.191,40  

55 

Saco para lixo infectante  hospitalar 100 
litros c/100 unidades medida 75cm   de 
largura 105 cm  de altura. fardos com  08 
quilos para acondicionamento de resíduos 
sólidos hospitalares/infectantes, constituído 
de polietileno de alta densidade (pead) 
virgem, oferecendo uma perfeita resistência 
mecânica e proporcionando a opacidade 
necessária à aplicação. a solda de fundo é 
de tipo estrela, contínua, homogênea e 
uniforme vedando completamente e não 
permitindo a perda do conteúdo durante o 
manuseio, de acordo com a norma técnica 
9191, da abnt diminuindo assim, o risco de 
contaminação ou infecção das áreas por 
onde circula 

 fardo   250 47,73  11.932,50  

56 
Saco transparente para embalagem de 
alimentos com espessura de  07 micras 
tamanho 35 x 45 cm  fardo com 5 kilos cada.  

 quilo   600 21,80  13.078,00  

57 
Saco transparente para embalagem de 
alimentos com espessura de  07 micras 
tamanho 40 x 60 fardos com 5 kilos cada.  

 quilo   600 24,17  14.500,00  

58 

Saco transparente para embalagem de 
alimentos com espessura de  07 micras 
tamanho 60 x 80  cm fardos com 5 kilos 
cada.  

 quilo   600 30,01  18.006,00  
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 Sanitizante de verduras, legumes e frutas, 
composição dicloroisocianurato de sódio 
estabilizante sequestrante e carga inerte. 
Principio ativo :  dicloroisocianurato de sódio 
4,02 (+/- 0,2 %) O produto deverá ter 
mencionado no seu rótulo: químico 
responsável com devida inscrição de CRQ, 
notificação de registro na ANVISA, lote e 
prazo de validade  em  frasco de 1 ,0 KG.                                                                                                        

frasco 100 16,31  1.630,80  

60 

Soda cáustica, desincrustante alcalino tipo 
escama, , contendo    1 kilo, composta de 
hidróxido de sódio, com autorização    
funcionamento do fabricante ANVISA, laudo 
analítico do lote   do produto. 

frasco 250 16,92  4.230,83  

61 

Toalha de papel simples, interfolhada, 
institucional; classe 01; 02 dobras; na cor 
branca; alvura ISO maior que 85%; 
quantidade de pintas menor que 5mm2/m2; 
tempo de absorção de água menor que 6 
segundos; capacidade de absorção de água 
maior que 5 g/g; quantidade de furos menor 
que 10mm2/m2; resistência a tração a 
úmido maior que 90 n/m; conforme norma 
da ABNT NBR 15464-7 e 15134; 
característica complementares: matéria 
prima 100% fibra vegetal; dimensão da folha 
23 x 21 cm, com variação de ± 0,5cm; 
acabamento gofrado; rotulagem contendo: 
identificação da classe, marca, quantidade 
de folhas, dimensão da folha; nome do 
fabricante e fantasia, CNPJ; e-mail e 
telefone do sac; fardo com 1.000 folhas, o 
material solicitado não poderá esfarelar 
durante o uso. CONTENDO laudo do IPT ou 
de outro laboratório credenciado pelo 
Inmetro, comprovando as especificações 
técnicas do produto em atendimento a 
norma ABNT 15464 e 15134.extra branco e 
macio 

fardo 5292 15,39  81.457,11  

62 
Toalha de rosto 100% algodão na cor 
branca medindo 45x 70 cm.  

unidade 580 7,45  4.318,10  

63 
Touca descartável embalagem plástica com 
100 unidades. 

pacote 559 6,85  3.826,91  



            PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO 
     Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, nº 1.390 

   Telefone: (16) 32443113 

 

 

64 

Vassoura  com cepa e cerdas de palha de 
primeira  linha, sem   descarte, amarração 
com arame, cabo madeira medida   1,00 
metro  para fora da palha três costuras seis 
pontos puxado o fio pesando   750 gramas 
(sem contar com o peso do cabo). As 
vassouras não poderão ser entregues 
molhadas.  

unidade 1414 21,29  30.104,06  

65 
Vassoura de nylon varre fácil de 30 cm com 
cabo de madeira de 1.20 com rosca de 
plástico.   

unidade 1044 8,20  8.557,32  

Valor Total Estimado 
           
785.248,28 


