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PREÇO MÉDIO DE MERCADO- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 037/2020 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND.  QTD.   V. UNIT   V. TOTAL  

 

 Dist. 

Master   GAM  

Empório 

EPi   Prolar  

 

Primavera   GSS  

 Oliveira 

Santos   SOMA  

 

MÉDIA  

01 Álcool em gel 70% embalagem 500 ml und 1.500 7,78 11.670,00 

 

6,00 12,99 12,00 8,90 12,99 8,45 11,00 23,35 7,78 

02 Álcool líquido 70% embalagem 500 ml Und 1.500 5,55 8.325,00 

 

4,50 4,19 12,00 7,00 - 6,50 12,00 22,19 5,55 

03 
Máscara de tecido em algodão com forro e com 

elástico duplo (tamanho P) 
Und 10.000 3,90 39.000,00 

 

6,00 - 2,50 5,05 - 4,15 8,00 11,70 3,90 

04 
Máscara de tecido em algodão com forro e com 

elástico duplo (tamanho M) 
Und 15.000 3,90 58.500,00 

 

6,00 - 2,50 5,05 - 4,15 8,00 11,70 3,90 

05 
Máscara de tecido em algodão com forro e com 

elástico duplo (tamanho G) 
Und 10.000 3,90 39.000,00 

 

6,00 - 2,50 5,05 - 4,15 8,00 11,70 3,90 

06 Luva de borracha cano longo p/ limpeza tam. M Par 400 4,12 1.648,00 

 

8,00 4,49 4,80 3,70 9,00 3,50 10,50 16,49 4,12 

07 Luva de borracha cano longo p/ limpeza tam. G Par 400 4,12 1.648,00 

 

9,00 4,49 4,80 3,70 9,10 3,50 10,50 16,49 4,12 

08 Água sanitária 1 litro Und 50.000 3,86 193.000,00 

 

3,20 2,39 2,90 2,68 3,25 2,59 3,00 20,01 2,86 

09 

Detergente, composição tesoativos aniônicos, 

coadjuvante, preservantes, componente ativo linear 

alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção 

de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma 

natural, características adicionais contém tensoativo 

biodegradável (embalagem 500 ml) 

Und 20.000 1,82 36.400,00 

 

2,80 1,49 2,95 1,91 1,99 1,89 2,75 7,28 1,82 

10 

Sabonete líquido, aspecto físico líquido viscoso 

cremoso, odor erva doce, acidez neutro ph, 

características adicionais viscosidade mínima 600 cps 

(embalagem 500 ml) 

Und 30.000 12,94 388.200,00 

 

14,00 11,49 19,60 15,10 9,99 14,10 19,00 64,68 12,94 

11 

Toalha de papel, material papel alta alvura, tipo folha 

2 dobras, comprimento 23 cm, largura 23 cm, cor 

branca (embalagem com 02 rolos) 

Pcte 10.000 5,15 51.500,00 

 

6,50 3,79 35,00 12,10 47,75 12,50 18,00 10,29 5,15 

12 

Dispenser plástico ABS para toalhas de papel em 

bobinas de até 200m x 0,20 m. Diâmetro máximo da 

bobina: 170mm. Fabricado na cor em branca. Possui 

Sistema de corte, não permite que o papel toalha 

bobina seja puxado continuamente, evitando 

desperdício de papel. Possui sistema de abertura e 

fechamento chave, bem como um kit para fixação na 

parede contendo buchas e parafusos. Garantia total 

mínima de 12 meses. 

Und 650 44,50 28.925,00 

 

85,00 - 365,00 44,00 - 45,00 185,00 89,00 44,50 

13 
Dispenser com reservatório em plástico ABS. 

Fabricada na cor em branca, de acordo com a 
Und 650 48,95 31.817,50 

 

55,00 - 49,80 46,00 - 45,00 75,00 195,80 48,95 
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legislação sanitária vigente. Capacidade do 

reservatório: 900 ml. Para uso do refil de sabonete ou 

com sabonete líquido em galão. Acompanha 

fechadura, chave em abs e itens para fixação à parede 

contendo buchas e parafusos. Garantia total mínima 

de 12 meses. 

14 

Borrifador, nome borrifador. Borrifador plástico 

c/bico 500ml. Frasco borrifador/pulverizador plástico 

com bico - cor: transparente ou branco - com 

capacidade para 500ml. 

Und 3.000 14,63 43.890,00 

 

15,00 14,99 23,90 17,20 14,69 16,90 9,00 87,78 14,63 

15 

Capacho sintético em fibra de vinil e sem emendas, 

com tramas fundidas em base sólida antiderrapante. A 

base deve conter manta de não-tecido para reforço e 

maior durabilidade em peça única, com as seguintes 

características: - Não tecido ligado termicamente com 

base em filamentos contínuos de dois componentes: 

Núcleo em poliéster e pele em poliamida 6; - 

Espessura por filamentos de 10 dtex, na cor preta; - A 

base deve ser em peça única do próprio material, sem 

colar segunda base que possa vir a descolar com 

umidade e/ou manuseio; - O peso por área da manta 

de poliéster e poliamida deve ser de 120 gramas por 

m² e espessura 0,6mm; - O tapete deve ser lavável, 

anti-chamas e antiderrapante, personalizado pelo 

processo de vulcanização com recortes 

computadorizados; - Os tapetes devem ser 

confeccionados e entregues na cor azul, bordas na cor 

vermelha e com a sigla do GAB CMT EX na cor 

dourada. Com formatos, tamanhos e especificações a 

seguir: tamanho 100cm x 120cm - A espessura 

mínima do produto final deve ser 11mm e o peso 

mínimo de 5,1 kg/m². 

Und 250 255,50 63.875,00 

 

275,00 - 820,00 - - - 236,00 511,00 255,50 

16 

Touca descartável sanfonada confeccionada em TNT 

(100 polipropileno atóxico) cor branca - Tam. único 

(pct com 100 und) 

Pcte 2.500 16,20 40.500,00 

 

40,00 9,99 10,00 20,00 39,99 21,00 20,00 80,99 16,20 

17 

Flanela, material flanela, comprimento 60cm, largura 

40cm, cor laranja, características adicionais cantos 

arredondados, acabamento nas bordas em over 

Und 12.000 2,48 29.760,00 

 

4,50 1,99 16,90 2,99 3,50 2,45 4,00 7,43 2,48 

18 
FITA ZEBRADA - Fita de isolamento de área ou 

demarcação de área (fita zebrada) em plástico nas 
Und 350 14,18 4.963,00 

 

15,00 - 9,80 17,10 13,00 15,99 - 70,89 14,18 
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cores amarelo e preta, largura aproximadamente 07 

cm e comprimento 200 m 

19 

Fita antiderrapante, material filme de poliéster e 

óxido de alumínio, largura 50 mm, espessura 50 mm, 

cor amarela, aplicação superfícies planas (escadas, 

rampas e corredores), comprimento 20m, caracteres-

ticas adicionais adesivo de borracha, à prova d´água 

Und 350 66,33 23.215,50 

 

165,00 - 75,00 - 35,00 89,00 - 199,00 66,33 

20 

Fita antiderrapante, material filme de poliéster e 

óxido de alumínio, largura 50 mm, espessura 50 mm, 

cor vermelha, aplicação superfícies planas (escadas, 

rampas e corredores), comprimento 20 m, caracteres-

ticas adicionais adesivo de borracha, à prova d´água 

Und 350 66,33 23.215,50 

 

165,00 - 75,00 - 35,00 89,00 - 199,00 66,33 

21 

Protetor facial com visor de acetato ou policarbonato 

incolor, com altura de 270 mm (+/- 20 mm), largura 

na parte superior de 280 mm (+/- 10 mm), largura na 

parte inferior de 200 mm (+/- 10 mm), espessura 

mínima de 1,1 mm e que seu desenho permita 

movimentações laterais do usuário sem provocar 

desconforto e perda de mobilidade. Ajuste da carneira 

deve ser garantido através de sistema de catraca. A 

carneira deve ser presa à coroa através de dois 

parafusos e deve permitir regulagem de altura da 

cabeça para permitir que usuários de anatomias 

diferentes a utilize sem perda de mobilidade. 

Acoplada a carneira deve ter uma peça em material 

polietileno p/ o encaixe da lente por pinos/parafusos 

plásticos ou metálicos com o objetivo de garantir a 

fixação da lente. 

Und 5.000 36,50 182.500,00 

 

15,00 - 45,00 69,50 60,00 49,50 - 109,50 36,50 

22 

Óculos de proteção individual, material armação em 

aço revestido de polipropileno, material lente em 

acrílico transparente, incolor, tipo lente anti-

embaçante, características adicionais ajuste e 

regulagem lateral, esterelizável a frio, tamanho único 

Und 1.000 7,63 7.630,00 

 

9,00 - 8,50 7,10 10,00 5,90 - 30,50 7,63 

23 Bota de borracha cano longo tipo sete léguas preta Par 800 41,10 32.880,00 

 

85,00 42,99 35,50 49,00 33,00 45,00 - 205,49 41,10 

24 
Papel A4, branco, 210x297mm, não reciclado, 

75g/m², 500 folhas. 
Resma 5.000 23,77 118.850,00 

 

22,00 26,00 28,50 22,00 22,90 21,50 23,50 166,40 23,77 

25 

Dispense para álcool em gel, Totem display para 

dispense de álcool em gel, 70% galão 5 litros e Totem 

dispense automático de álcool gel, tipo “armário” 

Und 200 303,33 60.666,00 

 

235,00 - 295,00 - - - 380,00 910,00 303,33 

26 Avental térmico p/ cozinha, confeccionado em tecido Und 400 145,00 58.000,00 

 

145,00 - 245,00 - - 145,00 - 290,00 145,00 
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de especial, tratamento impermeabilizante em 

silicone, ajustável através de tiras nas costas, s/ forro, 

p/ proteção contra altas temperaturas 

27 

Termômetro clínico infravermelho sem contato - 

termômetro clínico infravermelho sem contato com o 

paciente. características do produto: realizar medição 

de temperatura do corpo humano (através da 

proximidade da testa do paciente, sem promover o 

contato termômetro e testa); sensor sonoro que 

sinalize a distância correta entre o termômetro e a 

testa do paciente promovendo uma medição precisa e 

segura da temperatura; visor de lcd com iluminação 

para facilitar a visualização do resultado da 

temperatura corporal; tempo de leitura da temperatura 

corporal do paciente: aproximadamente 1 segundo; 

sensor infravermelho; deve ser de fácil 

armazenamento e transporte; alimentação: 02 pilhas 

tipo aaa 1,5v; indicador de pilha com carga baixa. 

obs: além de fornecer a possibilidade da leitura 

corporal, poderá também conter a possibilidade de 

outros modos de leitura de temperatura, como é o 

caso da leitura da temperatura de objetos, ambientes e 

alimentos. Dimensões aproximadas do produto: 141 x 

42 x 55,5 cm e peso aproximado: 120g. 

Und 400 434,88 173.952,00 

 

250,00 - 499,50 520,00 - 470,00 - 1.739,50 434,88 

     
 1.753.530,50  

           

Em atenção aos PBS n° 028/2020-FME, objetivando a instrução do presente processo informamos que foram realizadas consultas no mercado local sobre os preços acima 

mencionados para o objeto deste PREGÃO ELETRÔNICO, estimando o montante em R$: 1.753.530,50 (Um Milhão Setecentos e Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Trinta 

Reais e Cinquenta Centavos), considerando que descartamos os valores que estão em destaque na cor amarela, por consideramos muito acima das demais cotações, portanto a 

médio foi extraída das demais cotações. 

 

Altamira/PA, 31 de agosto de 2020. 

 

 

 

JOSÉ JORGE DE FARIAS 
Pregoeiro – Portaria n°. 759/2020 
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