
 
 
 

 

Termo de Referência 

 

 
Objeto: Aquisição de Materiais de limpeza e higienização. 

 
Quantidade: 

 
Quantidade Unidade Descrição 

12 GAL 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. Galão de 5 litros. 

12  FRS Desinfetante 1L, devidamente registrado na ANVISA (Agencia 
Nacional de Vigilância Sanitária), contendo Tensoativo Catiônico, 
Antioxidantes, Propelente. Componente Ativo: Cloreto de cocobenzil 
alquil dimetil amônio / Cloreto de didecil dimetil amônio 

12 UND Desinfetante aerosol 360ml: descrição técnica. Desinfetante 
composto por água, Benzalkonium Chloride, ammonium hydroxide, 
EDTA, fragrância, benzisothiazolinone. Embalagem aerossol 
com 360 ml. 

24 UND 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. Embalagem de 5 litros. 

24  FRS Detergente neutro líquido desengordurante biodegradável, com 
glicerina, com tensoativos biodegradáveis, concentrado, valor do ph 
entre 5,5 e 8,0; sem fragrância,  composição aromática neutro, 
embalagem com bico dosador, data de fabricação sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados 
pela Anvisa. Embalagem 500ml 

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

24 UND 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 
BifenilDissodico)acido 4,4'diameno Estilbeno 2,2' Dissulfonico; Na Cor 
Azul, Polimeros Acrilico,enzimas, Perfume e Agua;; 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. 

 



Prazo de entrega: 05 dias. 

 
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado em 30(trinta) dias, a 

contar da data do recebimento da Nota Fiscal, devidamente vistada pelo órgão 

requisitante, comprovando a entrega do item ao Município de Cabreúva. 

 
Resumo justificativa: Itens necessarios para limpeza e higienização devido a  Pandemia 
Covid -19. 

Destinação dos bens: Material necessário para o combate ao coronavírus, devido 

a pandemia do COVID-19. 


