








Tempo de Execução: 

Para a execução deste serviço estimamos 2 dias de trabalho, sendo feito 
por 3 profissional habilitado e com experiência neste tipo de serviço. 

Produtos Institucionais: 

Os produtos utilizados são todos institucionais, concentrados e indicados 
para este tipo de SANITIZAÇÃO� chamado OPTEGERM - PPT, a base de 
Quaternário de Amônia e Biguanida Polimérica. A Ficha técnica 
acompanhará este orçamento. 

Área à ser Limpa: 

A área estimada para o procedimento de Sanitização através de 
Pulverização é de aproximadamente 2. 724 m2 o qual será SANITIZADO o 
piso, teto e parede de todo o ambiente interno da Câmara de Vereadores de 
Imperatriz - MA. Será feito em todas as salas administrativas, gabinetes de 
vereadores, copa, cozinha, banheiros, plenária da câmara, etc. Ressaltamos 
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que os móveis, aparelhos eletrônicos e bancadas, todo o mobiliário, 
também serão pulverizados o produto com o intuito de combater o vírus. 

Valor da Prestação de Serviços - Mão de Obra: 

O Valor da Mão de Obra para a execução dos serviços é de R$ 8. 500,00 
(Oito mil e quinhentos reais). 

Materiais e Produtos: 

O valor dos Materiais e Produtos totaliza o valor de R$ 7.620,00 (Sete mil 
seiscentos e vinte reais). 

EQUIPAMETOS DE PROTEÇÃO: 

3 Totem para Álcool em Gel R$ 450,00 

3 Pump de álcool em Gel R$ 15,08 

1 Galão de álcool em Gel 5 litros R$ 79,47 

R$ 

R$ 1.350,00 

45,24 

R$ 79,47 

R$ 1.474,71 

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (MÃO DE OBRA + PRODUTOS +
EQUIPAENTOS) 

O Valor total para a realização dos serviços é de R$ 17.594,71 (Dezessete 
mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos). 

Cordialmente, 
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(99) 99212-6256 (Vivo)

(98) 99193-0075 (Vivo)

E-mail: cesar(@fortclean.net

Site: www.fortclean.net
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