
 

 

ANEXO I 
PROPOSTA DE PREÇOS 

MODALIDADE 
PREGAO ELETRONICO 

NÚMERO 
3/2019 

TIPO 
MENOR PREÇO POR ITEM 

FOLHA 
01 

Proponente (Razão Social): 

Endereço: Processo nº 34/2019 

Cidade: UF: Telefone/Fax: Data da Entrega: 

Banco: Agência: Conta: Validade da Proposta: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. MARCA/MODELO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL 

1 

AGUA SANITÁRIA (5000 ML) 
AGUA SANITÁRIA - para limpeza, com teor de cloro ativo de no mínimo 
2%; embalado em frasco de material resistente que impeça  a ação  da 
luz  solar, com 5000 ml; acondicionado em caixa de material resistente. 
Registro ou Notificação no MS/ANVISA. 
 

GALÃO 1760    

2 

ALCOOL ETÍLICO HIDRAT.70% OU 70º 
ALCOOL ETÍLICO HIDRAT.70% OU 70º - Desinfetante a base de álcool 
etílico a 70% P/V, indicado para superfícies fixas, anti-sepsia da pele em 
procedimentos de médio e baixo risco, constando os dados de 
identificação, procedência, nr. do lote, data de fabricação e validade e 
registro no Ministério da Saúde. 
 

LITRO 1150    

3 

BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 
BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO, de polipropileno na cor preta, 
alça em metal, com capacidade para 12 litros. 
 

UNID. 430    

4 

BALDE PLÁSTICO SEM TAMPA (20 LITROS) 
BALDE- confeccionado em material plástico, resistente, com alça de 
metal, sem tampa, com capacidade mínima para 20 (vinte) litros. 
 

UNID. 235    

5 
BORRACHA PARA RODO ALUMÍNIO - 60 CM 
BORRACHA PARA RODO ALUMÍNIO - 60 CM 
 

UNID. 1090    

6 
BORRACHA PARA RODO ALUMÍNIO - 80 CM 
BORRACHA PARA RODO ALUMÍNIO - 80 CM 
 

UNID. 80    

7 
BORRACHA PARA RODO ALUMÍNIO - 80 CM 
BORRACHA PARA RODO ALUMÍNIO - 80 CM 

UNID. 100    



 

 

8 

BOTA DE PVC 
Bota de PVC – na cor preta, cano longo, solado antiderrapente, 
numeração: 34 à 45. 
 

CAIXA 40    

9 

CERA - INCOLOR - 5 L 
CERA - acondicionada em galão de 5 litros, líquida, incolor, auto brilho 
com cera de carnaúba, parafina, resina alcalina solúvel, de polimento 
conservante, perfumada, com validade de no mínimo 2 anos, 
informações do fabricante e do químico responsável estampado na 
embalagem do produto de  acordo  com  as  normas  da  ANVISA/MS e 
com registro no Ministério da Saúde.  
 

GALÃO 230    

10 

CERA LIQUIDA PRETA (5000 ML) 
CERA LIQUIDA PRETA (5000 ML) - acondicionada em galão de 5 litros, 
liquida, preta, auto brilho com cera de carnauba, parafina, resina alcalina 
soluvel, de polimento conservante, perfumada, com validade minima de 
02 anos, informaçoes do fabricante e do quimico responsavel estampado 
na embalagem do produto e com registro do ministerio da saúde. 
 

GALÃO 165    

11 

CESTO (COMPACTO 100 LITROS) 
CESTO - para lixo, compacto, com tampa, capacidade para 100 (cem) 
litros. 
 

UNID. 250    

12 

DESINFETANTE LÍQUIDO -  5 LITROS 
DESINFETANTE LÍQUIDO -  5 LITROS - Desinfetante liquido 
concentrado em embalagem, com diluição mínima de 1 x 30, constando 
no rótulo n°lote, procedência, fabricação e validade e registro no 
Ministério da Saúde 
 

GALÃO 2300    

13 

DESODORIZANTE SANITÁRIO 
DESODORIZANTE SANITÁRIO - Bacteriostático pedra com suporte. 
Composto por paradiclorobenzeno, água carbonato de sodio, 
paraformaldeido, fragrancia, CI 74160, CI 21090, CI 21110. 30 gr., pronto 
uso, produto original do fabricante, contendo na embalagem a 
identificação do quimico responsável, composição, informações do 
fabricante, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa. 
 

UNID. 11400    

14 
DETERGENTE GELATINOSO 
DETERGENTE GELATINOSO: Detergente líquido concentrado, diluição 
1 litro do produto para 40 litros de água, aplicação na limpeza em geral, 

GALÃO 3350    



 

aroma variado, composição: Alquil Benzeno, Sulfonato de Sódio, 
Fragrância, Resina Acrílica, Conservantes, Corante, CI-10020, Hidróxido 
de Sódio, Essência e Água, embalagem com 5000 ml, contendo no 
rótulo o número do lote, nome do fabricante, prazo de validade e 
registro/notificação do produto no Ministério da Saúde/ANVISA. 
 

15 

DETERGENTE MULTI USO (500 ML) 
DETERGENTE MULTI USO - Detergente líquido neutro,biodegradavel, 
para lavagem de louças e utensílios de copa e cozinha, composto por 
mátéria ativa detergente, pH entre 5,5 e 8,0. Deverá garantir a remoção 
de resíduos gordurosos e sujidades em geral e enxágue 
rápido.Embalado  em frasco plástico e flexivel e inquebravel, com 
capacidade de 500 ml, provido de tampa fixada sob pressão e bico 
aplicador.Acondicionaodo em caixa de papelão, constando externamente 
os dados de identificação, procedência, prazo de validade, quantidade e 
número de registro ou notificação do produto junto ao órgão  da 
Vigilância Sanitária. O produto deverá apresentar validade no mínimo de 
12 meses a partir da data da entrega do produto na unidade requisitante. 
 

UNID. 3000    

16 

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 
Dispenser para Papel Higiênico em material plástico ABS, na cor 
transparente, com capacidade para rolo de papel higiênico de 30 a 300 
metros e com fechamento por trava. 
 

UNID. 155    

17 

ESCOVA (LAVAR ROUPA) 
ESCOVA -  usada para lavar roupa, com cerdas firmes e cabo em 
plástico, tamanho médio. 
 

UNID. 230    

18 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE TETO. 
ESCOVA PARA LIMPEZA DO TETO - para limpeza de teto, com cerdas 
de nylon, estrutura de plástico, com cabo em alumínio de 
aproximadamente 1,40mts, formado ovalado ou retangular, medindo 
aproximadamente 6,5 x 13,5 cm. 
 

UNID. 32    

19 

ESPANADOR SINTÉTICO 
ESPANADOR SINTÉTICO - Espanador Sintético - com cabo sintético e 
medidas mínimas de 50cm (comprimento) 
 

UNID. 37    

20 

ESPONJA 
ESPONJA - De fibra sintética, dupla face, para uso geral de limpeza, 
medindo aproximadamente de 7x11x2,2cm. Acondiciondada em 
embalagem individual. 

UNID. 1700    



 

 

21 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - composta de aço carbono. Acondicionado  
em  saco  plástico,  contendo  pacotes com 08  unidades cada. Peso 
62gr. 
 

PACOTE 1140    

22 

FLANELA PARA LIMPEZA 
FLANELA  - em 100% algodão, na cor laranja, bordas overloqueadas em 
linhas de algodão, para uso geral, medindo aproximadamente de 30 x 50 
cm. 
 

UNID. 2200    

23 

FÓSFORO 
FÓSFORO - área de riscagem com vida útil compatível com o número de 
palitos da embalagem, caixa com 40 palitos, pacote com 10 caixas. 
 

PACOTE 240    

24 

INSETICIDA AEROSOL 
IInseticida aerosol, embalagem com aproximadamente 300ml, com 
eficácia contra (baratas, formigas, mosquitos e pernilongos) 
 

UNID. 880    

25 

LIMPA PEDRA (2.000 ML). 
LIMPA PEDRA (2.000 ML) - detergente desincrustante ácido, diluiição 1 
litro do produto para 40 litros de água. embalagem de 2.000ml.. 
 

UNID. 450    

26 

LIMPA VIDRO 
LIMPA VIDRO - líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, frasco com 
500ml. 
 

UNID. 490    

27 

LIMPADOR LÍQUIDO, INSTANTÂNEO, MULTI USO EMBALAGEM COM 
500ML 
LIMPADOR LÍQUIDO - Instantâneo, multi uso, para aplicação sem 
enxágüe, pronto uso, biodegradável, embalagem com 500ml, original do 
fabricante, com registro do Ministério da Saúde, químico responsável, 
indicação de uso, composição, data de fabricação e de validade e 
informações do fabricante estampado na embalagem. 
 

UNID. 850    

28 

LIXEIRA DE PLÁSTICO 
Lixeira de Plástico na cor cinza ou preta, sem tampa, não vazada/telada, 
capacidade de no máximo 10 litros, circular, sem pedal. 
 

UNID. 440    

29 
LIXEIRA PARA COPOS DE DESCARTÁVEIS USADOS 
Lixeira para Copos descartáveis Usados, em tubo conjugados para: copo 
de água e copo de café, fabricado em plástico Poliestireno de Alto 

UNID. 110    



 

Impacto, com capacidade minimas de 300 copos de água e 300 copos 
de café. 
 

30 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA (G) 
LUVA -  de latex tamanho grande, confeccionada com latex de borracha 
de alta qualidade, forrada com flocos de algodao e com superficie anti-
derrapante. Apresentar  certificado de aprovação do Ministerio do 
Trabalho.  
 

PAR 170    

31 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA (M) 
LUVA - de latex tamanho medio, confeccionada com latex de borracha 
de alta qualidade, forrada com flocos de algodao e com superficie anti-
derrapante. Apresentar certificado de aprovação do Ministerio do 
Trabalho.  
 

PAR 300    

32 

LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA (P) 
LUVA -  de latex tamanho pequena, confeccionada com latex de 
borracha de alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com 
superficie anti-derrapante. Apresentar certificado de aprovação do 
Ministerio do Trabalho.  
 

PAR 235    

33 
MANGUEIRA TRANÇADA 
Mangueira trançada verde, emborrachada, ½ polegada, parede de 3mm. 
 

METRO 740    

34 

ODORIZADOR DE AR 
ODORIZADOR DE AR - composto por fragância, álcool etílico, 
antioxidantes, conservantes, coadjuvantes, veículo e propelente. 
Embalagem com 360ml/250gr. 
 

FRASCO 580    

35 

PÁ PARA LIXO 
Pá para lixo, com aparador de metal com tamanho aproximado de 20x20 
cm, cabo em madeira com no mínimo 65 cm. 
 

UNID. 170    

36 
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 46X 66 CM. EM COR BRANCA. 
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 46X 66 CM. EM COR BRANCA. 
 

UNID. 750    

37 

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO (80 X 50) 
PANO - para limpeza de chão, 100% algodão, com costuras laterais, alta 
absorção de umidade, medindo aproximadamente 80 x 50 cm, com 
informações do fabricante e composição estampado no corpo da peça 
(tipo saco para açúcar). 
 

UNID. 1575    



 

38 

PAPEL HIGIENICO (TIPO ROLO) 
PAPEL HIGIENICO (TIPO ROLO), Rolo de papel higienico de 300 m 
branco, gofrado e de alta qualidade. Fabricado com material puro 
(celulose 100% virgem), nao possui odor, altamente absorvente e 
residente ao umido. Medida: 10CMx300M. 
 
 

ROLO 12200    

39 

PAPEL HIGIÊNICO 30 X 10 (FOLHA SIMPLES) 
PAPEL HIGIÊNICO - branco, folha simples, macio, picotado e gofrado 
(texturizado), não reciclado, alta absorção, sem perfume, 100 % fibra 
celulósica virgem, rolo com 30m x 10cm, fardo com 16 pacotes de 4 
unidades. 
 

FARDO 750    

40 

PAPEL TOALHA (INTERFOLHAS) 
PAPEL TOALHA (INTERFOLHAS) - medindo aproximadamente 21 X 
23cm, folha simples, brancas, intercaladas tipo interfolhas, macias e 
absorvente, 100% celulose fibras virgens, embalagem com 1000 folhas. 
 
 

PACOTE 2400    

41 

RODO DE ALUMÍNIO - 60 CM 
RODO DE ALUMÍNIO - corpo de Aluminio com 1 lâmina em borracha 
reforçada, removível, macia, fixada na parte inferior da base, medindo 
aproximadamente 60 cm, cabo de alumínio medindo aproximadamente 
1,50m. 
 

UNID. 515    

42 

RODO DE ALUMÍNIO – 100 CM 
RODO DE ALUMÍNIO - corpo de Aluminio com 1 lâmina em borracha 
reforçada, removível, macia, fixada na parte inferior da base, medindo 
aproximadamente 100 cm, cabo de alumínio medindo aproximadamente 
1,50m. 
 

UNID. 37    

43 

RODO DE ALUMÍNIO – 80 CM 
RODO DE ALUMÍNIO - corpo de Aluminio com 1 lâmina em borracha 
reforçada, removível, macia, fixada na parte inferior da base, medindo 
aproximadamente 80 cm, cabo de alumínio medindo aproximadamente 
1,50m. 
 

UNID. 37    

44 

RODO PARA LIMPEZA DE VIDROS 
Rodo para limpeza de vidros com cabo ou extensor forte e resistente, de 
no mínimo 03 (três) metros de altura, com regua de borracha com no 
mínimo 25 cm. 
 

UNID. 57    



 

45 

SABÃO EM BARRA 
Sabão em barra glicerinado neutro de 1ª qualidade, embalagem com 5 
unidades de 200g cada, pronto uso, original de fábrica, embalagem 
lacrada, com Registro do Ministério da Saúde, validade e ficha técnica do 
fabricante, indicações de uso e data de fabricação indicada no rótulo do 
produto. 
 

PACOTE 490    

46 

SABÃO EM PÓ 
SABÃO EM PÓ - para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 1kg, 
produto de primeira linha, aromatizado (granulado), contendo: alquil 
benzeno sulfonato de sódio, sequestrante, branqueador optico, 
alcanilizantes, coadjuvante, enzimas, corante, fragância, cargas e água. 
Na embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, do 
número do lote e registro na Anvisa/MS. 
 

UNID. 420    

47 

SABONETE LÍQUIDO 
SABONETE - Para saboneteira, líquido, bacteriostático, viscoso, 
embalagem com 5000 ml, constando no rótulo o número do lote, nome 
do fabricante, prazo de validade e registro no Ministério de Saúde. 
 

GALÃO 620    

48 

SABONETEIRA COM BOTÃO 
SABONETEIRA - com acionamento com botão e refil recarregável, 
confeccionada em material plástico, com capacidade de 800 ml. 
 

UNID. 90    

49 

SACO PARA LIXO 100 LITROS 
Saco para lixo super reforçado, micra: 10, cor preta ou azul, capacidade 
100 litros, confeccionado com matéria-prima reciclada, medindo, no 
mínimo 75 cm de largura 105 cm de altura e confeccionado de acordo 
com as normas ABNT NBR 9191/2002 e demais normas 
complementares aplicáveis.. 
 

UNID. 21000    

50 

SACO PARA LIXO 200 LITROS, PRETA (MICRA 10) 
Saco para lixo com capacidade de 200 litros, (MICRA 10), na cor preta, 
medindo aproximadamente 95x115 cm, embalado em pacote com 100 
unidades. 
 

PACOTE 560    

51 

SACO PARA LIXO 30 LITROS 
Saco para lixo, micra: 06, cor preta ou azul, capacidade 30 litros, 
confeccionado com matéria-prima reciclada, medindo, no mínimo, 59 cm 
de largura x 62 cm de altura confeccionado de acordo com as normas da 
ABNT NBR 9191/2002  e demais normas complementares aplicáveis.  
 

UNID. 14000    



 

52 

SACO PARA LIXO 50 LITROS 
Saco para lixo, micra: 06, cor preta ou azul, capacidade 50 litros, 
confeccionado com matéria-prima reciclada, medindo, no mínimo, 63 cm 
de largura x 80 cm de altura e confeccionado de acordo com as normas 
da ABNT NBR 9191/2002  e demais normas complementares aplicáveis.  
 

UNID. 23000    

53 
SAPONÁCEO 
SAPONÁCEO - em pó, embalagem com aproximadamente 300gr. 
 

UNID. 300    

54 

VASSOURA CAIPIRA (PALHA) 
VASSOURA CAIPIRA (PALHA)- com cabo de madeira ou plastico 
medindo aproximadamente 1,5 metros ou mais. 
 

UNID. 530    

55 

VASSOURA DE NYLON 
VASSOURA DE NYLON - corpo plastificado, medindo aproximadamente 
25 x 5 cm, com cabo de madeira. 
 

UNID. 800    

56 

VASSOURA PARA BACIA SANITÁRIA 
VASSOURA - para limpeza de bacia sanitária, estrutura de plástico, com 
cerdas de nylon, cabo de plástico com mais de 30 cm de comprimento. 
 
 

UNID. 100    

57 

VASSOURA PARA LIMPEZA EXTERNA 40CM 
Vassoura para limpeza externa 40cm, própria para grande áreas, cerdas 
em piaçava sintética, suporte e cabo em madeira reforçados, tipo 
vassourão para limpeza publica 
 

UNID. 670    

58 

DETERGENTE ÁCIDO CONCENTRADO (50 LITROS) 
LIMPADOR ÁCIDO ALTAMENTE CONCENTRADO COM ALTO PODER 
DE LIMPEZA DE SUJIDADES E INCRUSTAÇÕES INORGÂNICAS EM 
VEÍCULOS EM GERAL. DILUIÇÃO ATÉ 1:100. 
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. 
 
 

LITRO 80    

59 

DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA USO PROFISSIONAL 50 
LITROS 
DETERGENTE DESENGRAXANTE PARA REMOÇÃO DE ÓLEOS E 
GRAXAS, USADO PARA LAVAGEM DE CHASSIS E MOTORES DE 
VEÍCULOS, LIMPEZA DE FROTAS DE VEÍCULOS. 
DILUIÇÃO ATÉ 1:10. 
PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. 
 

LITRO 63    



 

 

60 
RESPIRADOR DESCARTÁVEL 
Respirador descartável tipo dobrável modelo N95/PFF2 
 

CAIXA 2    

 

VALOR TOTAL GLOBAL:  

 

Por intermédio de nosso representante legal, o(a) Sr.(a) ___________________________________________________ infra-assinado, portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ____________________ e do CPF nº ___________________, apresentamos a presente proposta de preços, sendo que, até que 
o Contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observado as condições do edital. 

Dourados-MS, __ de ____________ de 2019. Assinatura do Responsável e Carimbo Carimbo padronizado do CNPJ Inscrição Estadual 
 

 


