
 

ANEXO I 
TERMODE REFERÊNCIA 

 

Licitação: Pregão N.º 50/2020 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 

PARA LIMPEZA, COM ENTREGAS ALEATÓRIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES. 

1. FINALIDADE 

A finalidade deste ANEXO é preconizar as condições, independentemente de outras 

exigências integrantes deste EDITAL, para ensejar a formalização de Registro de 

Preços pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento de REGISTRO DE PREÇOS 

PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, COM ENTREGAS 

ALEATÓRIAS POR UM PERÍODO DE 12 MESES, a seguir discriminados: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 

AGUA SANITÁRIA 

Água sanitária solução aquosa, hipoclorito de sódio e água, hidróxido de sódio e água, 

teor de cloro ativo de 2,0 % a 2,5 % P/p, produto a base de cloro cor levemente 

amarelo esverdeado, sem aromatizante; a embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação e acondicionada de forma adequada e segura, com prazo de no 

mínimo 6 meses de validade da data de fabricação, produto sujeito a verificação no ato 

da entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa. 

FRASCO 
1 LITRO 

25.000 

2 

ALCOOL ETILICO 70° INPM  

Álcool etílico, incolor, liquido com teor de no mínimo 70,0 a 72,0 °C, para desinfecção 

de superfícies hospitalares e artigos semi-criticos e não críticos, com eficácia 

comprovada de 99,8 % na destruição de bactérias e vírus, acondicionado em 

embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, a 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, com prazo de 

validade de 24 meses da data da fabricação, produto sujeito a verificação no ato da 

entrega aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa. 

FRASCO 
1 LITRO 

25.000 

3 

ALMOTOLIA 

Frasco tipo almotolia, confeccionado em polietileno, composta em 03 (três) partes: 

bisnaga, bico com rosca e tampa, semi transparente, capacidade 500 ml, com bico 

aplicador reto confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para 

fechamento perfeito, devendo ser resistente aos métodos usados para desinfecção. 

UNIDADE 2.000 



 

4 

AMACIANTE  

Amaciante de roupas, líquido viscoso concentrado e perfumado, com tampa abre e 

fecha  de rosquear; composição: cloreto de diestearill amônio,  quaternário de amônio, 

e outras substancias químicas permitidas, básico: 2,0 % mínimo, teor de ativos 

catiônico básico: 1,8 % mínimo, composição aromática floral, a embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação e acondicionada de forma segura e 

apropriada, com validade de 3 (três) anos a partir da data de fabricação, produto 

sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela 

Anvisa. 

FRASCO 
2 LITRO 

1.500 

5 

CABO LONGO PARA VASSOURA/RODO 

Cabo de madeira, plastificado, de 1,50m com gancho na extremidade e ponteira em 

PVC rosqueavel. 

UNIDADE 100 

6 

CARRINHO DE LIMPEZA 

Carrinho de limpeza completo produzido 100% em polipropileno, evita contaminação, 

além de ter detalhes que facilitam a organização e limpeza. acompanha: um carro 

funcional américa + um balde espremedor doblô 30 litros, com divisão para água limpa 

e água suja + 2 balde de 4 litros de cores diferentes+ dois conjuntos mop líquido (dois 

cabos em alumínio + duas haste + dois refis mop líquido 320 g) + uma placa de 

sinalização piso molhado + uma pá coletora pop + dois conjunto mop pó (dois cabo em 

alumínio + duas armação + 02 refil mop pó 60 cm). a cor desejada do saco de poliéster: 

amarelo. 

UNIDADE 20 

7 

REFIL PARA MOP LÍQUIDO 320G 

Mop água (cabeleira), com fios de poliéster, algodão e peso mínimo: 320 gramas.O 

REFIL DEVERÁ  SER DA MESMA MARCA OU COMPATÍVEL COM O CARRINHO LICITADO. 

UNIDADE 852 

8 

REFIL PARA MOP PÓ 60 CM 

Descritivo: refil composto por fios 100% acrílicos que permitem uma estática natural, 

com resultado superior na retenção de partículas sistema e fechamento por laços 60 

cm. 

UNIDADE 828 

9 

CERA  

Cera liquida incolor, para aplicação em pisos cerâmicos, granitos, mármores e Paviflex; 

composição: parafina, carnaúba, emulsificante, conservante, água e perfume, teor não 

voláteis mínino 3% na categoria pronto uso, a embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação e acondicionada de forma adequada, data de validade 12 

meses, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 

determinados pela Anvisa. 

FRASCO 
500 ML 

500 



 

10 

CORDA 3 MM 

Corda de seda 3 mm, branca, trançada, medindo 3 mm de espessura, embalada em 

bobina de 01 KG, com tratamento anti UV (resistente a sol e chuva), devendo constar 

na embalagem de forma legível: informações do fabricante, marca, composição do 

material, peso, descrição do produto e demais informações. 

BOBINA 20 

11 

CLORO EM GEL 

Cloro em gel principio ativo hipoclorito de sódio, composição: tensoativo, aniônico, 

alcanilizante, coadjuvante e veículo, embalagem galão com 5 litros, conter na 

embalagem os dados de identificação do fabricante com nome e fórmula do produto, 

data de fabricação com prazo de validade, procedência, número do lote e registro na 

Anvisa 

GALÃO    
5 LITROS 

5.000 

12 

COPO PARA ÁGUA 180 ML 

Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgem(PP), 

material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total 

de 180 ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 

rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em revelo, com 

caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a 

capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa  mínima de 

0, 75 gr para cada corpo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência 

a compressão lateral de no mínimo 0,85 g conforme norma ABNT 14.865-02. Deverá 

estar embalados em caixa de papelão contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 

copos cada), na caixa deverá constar informações do fabricante, marca, especificações 

do produto, as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legível, não sendo 

aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a contar na mesma. Apresentar laudo 

de ensaio físico, que comprove as solicitações do descritivo quanto a massa e a 

resistência dos copos ou na embalagem deverá conter o selo do INMETRO que 

comprove a qualidade do produto. 

PACOTE 
100 UNID 

25.000 



 

13 

COPO PARA CAFÉ 50 ML 

Copo plástico descartável confeccionado com resinas termoplásticas virgens (PP), 

material atóxico, de cor branca opaca, ideal para água ou refrigerante, capacidade total 

de 50 ml, os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, 

rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar 

sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer gravado em revelo, com 

caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do fabricante, a 

capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem, massa mínima de 

0, 75 gr para cada corpo conforme norma ABNT 14.865-02, o copo deve ter resistência 

a compressão lateral de no mínimo 1, 63 g conforme norma ABNT 14.865-02. Deverá 

estar embalados em caixa de papelão contendo 5.000 unidades (50 mangas com 100 

copos cada), na caixa deverá constar informações do fabricante, marca, especificações 

do produto, as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legível, não sendo 

aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a contar na mesma. Apresentar laudo 

de ensaio físico, que comprove as solicitações do descritivo quanto a massa e a 

resistência dos copos ou na embalagem deverá conter o selo do INMETRO que 

comprove a qualidade do produto. 

PACOTE 
100 UNID 

10.000 

14 

DESINFETANTE 

Desinfetante concentrado para limpeza e desinfecção de qualquer tipo de superfície 

lavável, como aparelhos sanitários, pisos e ralos; uso puro; cloreto de alquil dimetil 

benzil amônio 100%-0,5%,monil de fenol, etoxilado óleo de eucalipto, essência e outras 

substancias permitidas; composição aromática eucalipto, prazo de validade 3 anos, 

acondicionada em embalagem resistente e apropriada, registro e laudo analítico do 

fabricante, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

administrativos determinados pela Anvisa. 

FRASCO 
2 LITROS 

10.000 

15 

DETERGENTE 

Detergente neutro líquido desengordurante biodegradável, com glicerina, com 

tensoativos biodegradáveis, concentrado, valor do ph entre 5,5 e 8,0; sem fragrância, 

cor amarelo, composição aromática neutro, embalagem com bico dosador, data de 

fabricação sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. 

determinados pela Anvisa. 

FRASCO 
500 ML 

20.000 

16 

ESPONJA DUPLA FACE 

Esponja de limpeza constituída de duas faces, sendo uma em fibra sintética com 

material abrasivo para limpeza mais pesada e outra em espuma de poliuretano com 

bactericida para limpeza mais leve, nas medidas de 108 a 114 mm (comprimento) X 69 

a 77 mm (largura) X 20 a 25 mm (espessura), o produto deverá vir acondicionado em 

embalagem plástica transparente, individual ou coletiva com máximo de 10 (dez) 

unidades, devidamente rotuladas e identificadas com todas informações exigidas pela 

legislação em vigor. 

UNIDADE 30.000 



 

17 

FILTRO DE PAPEL 

Filtro de papel para coar café, tamanho 103, produzido em material 100% fibras 

celulósicas, cor branca, com micro-furos e costura dupla o que torna o filtro mais 

resistente, na embalagem deve conter informações sobre o produto, instruções de uso, 

data mínima de 04 anos a contar da data de fabricação e demais informações na 

embalagem. 

CAIXA     
30 UNID 

2.800 

18 

FLANELA 

Flanela para limpeza, confeccionada em pano 100 % algodão, na cor laranja, nas 

medidas aproximadas de 30 (largura) X 60 (comprimento), com etiqueta de 

identificação e informações sobre o produto e fabricante. 

UNIDADE 3.000 

19 

HIGIENIZADOR EM GEL 

Gel higienizador antisséptico para mãos, neutro, álcool etílico 70 %, indicado para ação 

bactericida, embalagem conter externamente os dados de identificação, ser segura e 

apropriada, com nº de lote e prazo de validade 24 meses da data de fabricação, 

produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados 

pela Anvisa. 

GALÃO 5 
LITROS 

10.000 

20 

INSETICIDA AEROSSOL 

Inseticida em aerossol,conteúdo de 300 ml, composição em ativos, emulsificantes, 

solvente, antioxidante, conservantes, água e propelente. Deverá conter na embalagem 

os dados de identificação do fabricante com nome e fórmula do produto, data de 

fabricação com prazo de validade e número do lote. 

UNIDADE 500 

21 

LÃ DE AÇO 

Lã de aço de carbono de primeira qualidade, com 8 unidades pesando no mínimo 60 gr 

por pacote. 

PACOTE  
08 UNID 

1.500 

22 

LIMPADOR MULTIUSO 

Limpador multiuso, líquido para limpeza de cozinhas, geladeiras, fogões, pias, 

banheiros, vidros, metais, fórmicas, pisos, azulejos, etc...; composição: alcalinizante, 

linear alquilbenzeno sulfato de sódio, éter glicólico, álcool, perfume, água, 

sequestrante,  tensoativo não iônico ; a embalagem em frasco plástico e  deverá conter 

externamente os dados de identificação, com  3 anos de validade, produto sujeito a 

verificação no ato da entrga aos procedimentos adm. determinados pela Anvisa. 

FRASCO 
500 ML 

20.000 



 

23 

LUVA DE PROCEDIMENTO COM PÓ 

Luva de procedimento 100% látex, tamanhos “P, M e G”, anatômicas, borracha natural 

(látex), COM pó bioabsorvível, com C.A. aprovados pelo ministério do trabalho, não 

estéreis, ambidestra, atóxica e apirogênica, sendo descartáveis e de uso único, com 

palma, dedos e dorso lisos e  registro na ANVISA de nº 10330660014. 

CAIXA  
100 UNID 

3.000 

24 

LUVA DE PROCEDIMENTO SEM PÓ 

Luva de procedimento 100% látex, tamanhos “P, M e G”, anatômicas, borracha natural 

(látex) SEM pó bioabsorvível, com C.A. aprovados pelo ministério do trabalho, não 

estéreis, ambidestra, atóxica e apirogênica, sendo descartáveis e de uso único, com 

palma, dedos e dorso lisos e registro na ANVISA de nº 10330660014. 

CAIXA  
100 UNID 

100 

25 

PANO DE CHÃO 

Pano de chão para limpeza, composto em 100 % algodão alvejado, tipo saco fechado, 

nas medidas de 50 X 70 cm, com variação de no máximo 10 % nas dimensões, cor 

branca, acondicionado em sacos plásticos, com etiquetas de identificação do produto. 

UNIDADE 20.000 

26 

PAPEL TOALHA EM BOBINA 

Papel toalha 100% celulose virgem HD, auto corte, 30 gramas /m², rolos contendo 0,20 

metros de largura X 200 metros de comprimento cada rolo, Absorcao de 3.0 a 4.5 S, 

embalagem apropriada  contendo de forma legível o seguinte: informações do 

fabricante, marca e a composição do papel, com laudo microbiológico do fabricante. 

EMB 06 
ROLOS 

700 

27 

PRENDEDOR DE ROUPA 

Prendedor de roupa, formato retangular de madeira resistente, medindo 1 cm de 

largura X 1,5 cm de altura X 7,5 cm de comprimento (medidas aproximadas). 

PACOTE 
12 UNID 

500 

28 

RODO COM CEPA 40 CM 

Rodo de PVC, com cepa de polipropileno, medindo 40 cm, E.V.A. duplo, espessura  de 

8,0 mm (+/- 0,05 mm), cepa pesando 230 gr, com cabo de madeira revestido de 

polipropileno medindo 1,20 m de comprimento, com gancho em polipropileno de alta 

densidade e rosca em polipropileno de baixa densidade 

UNIDADE 1.500 

29 

RODO COM CEPA 60 CM 

Rodo de PVC, com cepa de polipropileno, medindo 60 cm, E.V.A. duplo, espessura de 8 

mm (+/- 0,05 mm, cepa pesando 230 gr, com cabo de madeira revestido de 

polipropileno medindo 1,20 m de comprimento, com gancho em polipropileno de alta 

densidade e rosca em polipropileno de baixa densidade 

UNIDADE 1.000 



 

30 

SABÃO EM BARRA 

Sabão em barra de glicerina, pesando 200 gramas cada unidade, composição:  ácidos 

glaxos de sebo, coadjuvantes, glicerina, branqueador óptico, corantes, agente anti-

redepositante e água, o produto devera ser embalado com 5 (cinco) unidades de 200 

gramas, totalizando o peso líquido de 1 (um) kg e na embalagem conter a autorização 

de funcionamento no ministério da saúde e notificação pela ANVISA. 

PACOTE 
05 UNID 

1.000 

31 

SABÃO EM PÓ 

Sabão Alvejante; Em Pó; para Remoção de Manchas Em Tecidos; Em Maquinas 

Industriais de Lavanderia; Composto de Alquil Benzeno, Sulfonato, 

Tripolifosfato,silicatoe Carbonato de Sodio, Carboxilmetilcelulose Sodica; Eliminador 

Bactericida de Germes, Fungos e Virus; Com Pigmento Azul 4,4'bis(2 Sulfoestiril Bifenil 

Dissodico)acido 4,4'diameno Estilbeno 2,2' Dissulfonico; Na Cor Azul, Polimeros 

Acrilico,enzimas, Perfume e Agua; Acondicionado em caixa contendo 1 Quilo; Rotulo 

Com N. do Lote, Formula, Data de Fabricacao e Validade. Validade mínima de 20 meses 

da data da entrega, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 

adm. determinados pela Anvisa. 

CAIXA    
01 KG 

15.000 

32 

SABONETE LIQUIDO 

Sabonete líquido fragrancia Erva doce; lauril sulfato de sódio ,edta, cloreto de sódio, 

para uso higiene das mãos, com sobilubilidade em água, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, prazo de validade mínima de 1 (um) ano a 

partir da data da entrega, com autorização de funcionamento e registro na Anvisa. 

GALÃO    
5 LITROS 

1.000 

33 

SABONETE LÍQUIDO HOSPITALAR 

Sabonete liquido uso hospitalar em higiene das mãos, PH neutro (entre 6 e 7), sem 

perfume, hipoalergenico, conservante de acordo com RDC 162, solúvel, produz 

espuma, com tensoativos e emolientes/sobreengordur , para limpar pele sem 

promover o ressecamento, ardência e irritação durante uso continuo, embalagem 

conter externamente os dados de identificação e estar bem acondicionada,  sujeito a 

verificação no ato da entrega, deverá obedecer aos procedimentos adm. determinados 

pela Anvisa. 

GALÃO    
5 LITROS 

1.000 

34 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 30 LITROS 

Saco plástico em polietileno para lixo infectante de 30 litros de alta densidade 

destinado exclusivamente para resíduos de saúde, classe II, composição 98 % PEBD e 

2% masterbatch, na cor branco leitoso, medindo aproximadamente 59 CM x 62 CM, 

contendo impressão individual da simbologia de material (subclasse 6.2) em uma das 

faces do saco, estampada a aproximadamente 1/3 acima da base na cor preta com 

fundo branco, com identificação individual do fabricante, do responsável técnico, da 

inserção, do registro com sua respectiva data de validade e do número do lote, de 

fabricação de acordo com as normas especificas da abnt – nbr 919, nbr 7500 e nbr 9195 

 

PACOTE 
100 UNID 

100 



 

35 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 50 LITROS 

Saco plástico em polietileno para lixo infectante de 50 litros de alta densidade 

destinado exclusivamente para resíduos de saúde, classe II, composição 98 % PEBD e 

2% masterbatch, na cor branco leitoso, medindo aproximadamente 63 CM x 80 CM, 

contendo impressão individual da simbologia de material (subclasse 6.2) em uma das 

faces do saco, estampada a aproximadamente 1/3 acima da base na cor preta com 

fundo branco, com identificação individual do fabricante, do responsável técnico, da 

inserção, do registro com sua respectiva data de validade e do número do lote, de 

fabricação de acordo com as normas especificas da abnt – nbr 919, nbr 7500 e nbr 9195 

 

PACOTE 
100 UNID 

1.000 

36 

SACO PARA LIXO HOSPITALAR DE 100 LITROS 

Saco plástico em polietileno para lixo infectante de 100 litros de alta densidade 

destinado exclusivamente para resíduos de saúde, classe II, composição 98 % PEBD e 

2% masterbatch, na cor branco leitoso, medindo aproximadamente 75 CM x 105 CM, 

contendo impressão individual da simbologia de material (subclasse 6.2) em uma das 

faces do saco, estampada a aproximadamente 1/3 acima da base na cor preta com 

fundo branco, com identificação individual do fabricante, do responsável técnico, da 

inserção, do registro com sua respectiva data de validade e do número do lote, de 

fabricação de acordo com as normas especificas da abnt – nbr 919, nbr 7500 e nbr 9195 

 

PACOTE 
100 UNID 

1.500 

37 

SACO PARA LIXO PRETO 15 LITROS 

Saco de lixo classe I, tipo A, capacidade 15 litros, para resíduo domiciliar, confeccionado 

com resinas termoplásticas virgens ou tipo recicladas, reforçado de baixa densidade, 

com solda linear, medindo 39 de largura X 58 de altura, capacidade nominal 15 litros ou 

3 kg, embalados em pacotes com 100 sacos, preto, sem timbre, com ausência de furos, 

conter na embalagem as seguintes marcações: quantidade de sacos, capacidade 

nominal, dimensões em cm e tipo de resíduo, estar em conformidade com a norma 

ABNT, NOS-51, NBR 9191/08 e suas alterações posteriores. 

 

PACOTE 
100 UNID 

350 

38 

SACO PARA LIXO PRETO 30 LITROS 

Saco de lixo classe I, tipo B, capacidade 30 litros, para resíduo domiciliar, confeccionado 

com resinas termoplásticas virgens ou tipo recicladas, reforçado de baixa densidade, 

com solda linear, medindo 59 de largura X 62 de altura, capacidade nominal 30 litros ou 

6 kg, embalados em pacotes com 100 sacos, preto, sem timbre, com ausência de furos, 

conter na embalagem as seguintes marcações: quantidade de sacos, capacidade 

nominal, dimensões em cm e tipo de resíduo, estar em conformidade com a norma 

ABNT, NOS-51, NBR 9191/08 e suas alterações posteriores. 

PACOTE 
100 UNID 

1.000 



 

39 

SACO PARA LIXO PRETO 50 LITROS 

Saco de lixo classe I, tipo C, capacidade 50 litros, para resíduo domiciliar, confeccionado 

com resinas termoplásticas virgens ou tipo recicladas, reforçado de baixa densidade, 

com solda linear, medindo 63 de largura X 80 de altura, capacidade nominal 50 litros ou 

10 kg, embalados em pacotes com 100 sacos, preto, sem timbre, com ausência de 

furos, conter na embalagem as seguintes marcações: quantidade de sacos, capacidade 

nominal, dimensões em cm e tipo de resíduo, estar em conformidade com a norma 

ABNT, NOS-51, NBR 9191/08 e suas alterações posteriores. 

 

PACOTE 
100 UNID 

1.500 

40 

VASSOURA DE NYLON 

Vassoura de nylon, com cabo, tipo florica, com pontas plumadas, base bi color com 

capa plástica, molde triangular, formato anatômico, profundidade do rosqueamento de 

10 mm, eficaz na limpeza de cantos, dimensões 210 mm (compr.) X 160 mm (altura 

lado maior) X 130 mm (altura lado menor), cerdas com 120 mm de altura, com leque de 

280 mm (compr.) X 50 mm (largura), com aproximadamente 74 tufos, cabo plastificado 

de 1, 40 m com gancho na extremidade e ponteira em PVC rosqueavel, etiqueta com 

marca e dados do fabricante 

 

UNIDADE 2.000 

41 

VASSOURA DE PALHA 

Vassoura de palha para uso externo, reforçada, com cerdas naturais selecionadas, 

isentas de capim, com aproximadamente 350 mm de largura no leque, com cabo de 

madeira revestido de plástico, cerdas amarradas com 3 fios de arame para que 

prolongue a durabilidade da vassoura 

 

UNIDADE 1.000 

42 

VASSOURA DE PELO 

Vassoura de pelo, com cabo, base medindo 27 X 4,5 X 3.5 cm e altura das cerdas de 5,5 

cm, com 89 tufos, profundidade do roqueamento de 10 mm, cabo plastificado de 1,40 

m com gancho na extremidade e ponteira em PVC rosqueavel, etiqueta com dados e 

marca do fabricante 

UNIDADE 1.000 

43 

VASSOURA PIAÇAVA DE NYLON 

Vassoura de piaçava com cerdas de nylon, com cabo, base plástica medindo 18 X 5 x 3 

cm, cerdas com altura de 12 cm, leque com 27 cm, cabo plastificado de 1,40 m com 

gancho na extremidade e ponteira em PVC rosqueavel, etiqueta com dados e marca do 

fabricante 

UNIDADE 1.500 

44 

VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 

Vassourinha para limpeza de vaso sanitário, com cabo plástico de 25 cm de 

comprimento, com cerdas de nylon de 3 cm de altura branca e amarela, formato do 

corpo – oval com 10 cm de altura X 9 cm de comprimento, acondicionada 

individualmente em saco plástico transparente, lacrado e com dados e marca do 

fabricante. 

UNIDADE 500 



 

3. PRAZO DE ENTREGA 

3.1. O prazo de entrega dos materiais solicitados é de 5 (cinco) dias úteis após a 

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO emitida pela Prefeitura. 

4. DA ENTREGA DE AMOSTRAS 

4.1. Para o licitante vencedor de cada item será exigido no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a entrega de amostras. 

4.2. Os laudos e documentação técnica poderão ser entregues por email no endereço 

licitacao@cabreuva.sp.gov.br ou joao.compras@cabreuva.sp.gov.br ou junto com as 

amostras físicas no mesmo prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

HENRIQUE MARTIN  

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


