
ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM ESPECIFICAÇÃO
QUANTIDADE MÉDIA

TOTAL
ESTIMADA UNITÁRIA

1
Água sanitária Multi uso composição mínima hidróxido de sódio e água, 
princípio ativo hipoclorito de sódio 2% a 2,5 % de cloro ativo. Prazo de
validade de no mínimo 6 (seis) meses. Embalagem de 05 litros. 60

2
Álcool líquido 70% produto de limpeza INPM. Composição mínima álcool 
etílico hidratado.   Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses.
Embalagem de 01 litro. 144

3
Balde para limpeza. Composição mínima confeccionado em plástico
resistente, com alça em metal com  capacidade de 10 litros. 5

4
Brilha inox Spray / aerosol indicado para limpeza e conservação de 
superfícies de aço inox e ou peças cromadas. A base de água e óleo
mineral. Não gorduroso. Embalagem contendo 400 ml. 12

5
Desinfetante Ação bactericida e germicida. Para uso geral. Aroma floral
ou herbáceo. Embalagem contendo 05 litros. 36

6

Detergente líquido para lavar louças. Composição mínima concentrado e 
neutro, biodegradável, glicerinado e testado dermatologicamente com 
tampa dosadora.   Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses.
Fragrância neutro. Embalagem de 500 ml. 150

7

Escova macia para lavagem de roupas com cerdas de nylon e base em

material plástico, medindo aproximadamente 11 cm de comprimento x 6

cm de largura x 1,5 cm de altura. Composta  por cerdas  de  nylon

medindo no mínimo 2 cm de altura. Deverá ter etiqueta com código de

barras, CNPJ e dados de identificação do fabricante. 10

8

Esponja (lã) de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e 
objetos de alumínio, composto de aço carbono de primeira qualidade, 
embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido
de 60g, no mínimo, por pacote. 5

9

Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra 
sintética com abrasivos, medidas aproximadas de 110mm x 75mm x 
23mm, embalada em pacote plástico contendo 01 unidade, gravado na
embalagem informações sobre o produto 60

10
Fibra para serviço pesado. Fibra sintética com abrasivo para limpeza
pesada, medindo 260 X 102 mm. Embalagem individual. 50

11
Flanela em 100% algodão, bordas overloqueadas em linhas de algodão,
para uso geral, medidas aproximadas 30 x 40cm. Deverá constar
etiqueta com a marca do produto. 40

12

Inseticida aerossol,   eficiente contra moscas, mosquitos, pernilongos, 
muriçocas, baratas, formigas e aranhas, mosquito da dengue e da febre 
amarela. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Embalagem
de 300 ml. 10

13
Limpa vidros. Secagem rápida, que evite manchas, solvente em 
água, embalagem com bico dosador. Embalagem contendo 500 ml. 12

14
Limpa porcelanato. Para limpeza de porcelanato e superfícies de pisos
finos. Aroma suave. Embalagem contendo 05 litros. 12

15
Limpador de couro para bancos. Que não agrida ou risque o couro. Não 
gorduroso. Com função de limpeza, hidratação e proteção. Sem
enxágue. Embalagem de 200 ml a 400 ml. 5

16
Limpador geral concentrado, limpeza pesada, para limpeza de 
superfícies de pisos e azulejos. Limpador diluível. Aroma suave.
Embalagem de 5 litros. 36

17
Limpador multi uso. Para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos,
plásticos  e  esmaltados, fogões  e  superfícies  laváveis. Biodegradável,
embalagem com bico dosador. Embalagem de 500 ml. 15

18
Lustra móveis multi superfície. Que contenha silicone na composição.
Aroma suave. Embalagem de 200 ml. 15

19

Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, 

espessura 0,40mm, na cor amarela, tamanho G, embalada

individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre 

o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 

(oito) dias úteis, após o término da sessão, ficha técnica e o certificado
de aprovação junto ao Ministério do Trabalho. 15



20

Luva de látex 100% natural, forrada, com palma da mão antiderrapante, 

espessura 0,40mm, na cor amarela, tamanho M, embalada

individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre 

o produto e fabricante. O licitante vencedor deverá apresentar em até 08 

(oito) dias úteis, após o término da sessão, ficha técnica e o certificado
de aprovação junto ao Ministério do Trabalho 30

21
Luvas em PVC resistente, manga / cano longa, com aproximadamente
45   cm de comprimento,   forrada   em algodão. Tamanho médio. 
Embalagem contendo 01 par. 30

22
Odorizador de ambiente. Aerossol. Composição mínima: fragrância e 
propelentes. Sem CFC. Embalagem contendo 300 ml de fragrância. 50

23

Pá automática coletora de lixo com tampa e cabo. Que evite o contato
com a sujeira bem como sua queda, com movimento basculante. 
Ergonômica. Cabo em madeira, com acabamento plástico para evitar 
danos às mãos. Manopla de borracha. 01 unidade. 6

24
Pano de chão 100% algodão alvejado, costurado/ fechado tipo saco, 
medindo 70 x 50cm, com no mínimo 175grs. O produto deverá possuir
etiqueta com dados de identificação. 60

25

Rodo com base plástica medindo aproximadamente 40cm, contendo

dentes para segurar o pano, tipo puxa e seca, com suporte de rosca 

plástico rebitado, cabo de madeira pinnus encapado com pvc, medindo 

1,20cm, com rosca plástica na ponteira. O produto deverá possuir

etiqueta com dados do produto e do fabricante. 20

26
Sabão em barra glicerinado, neutro. Princípios ativos: ácidos graxos de 
coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos
de soja. Biodegradável. Embalagem com 5 unidades. 15

27
Sabão em pó, biodegradável, grão azul. Aroma suave. Embalagem
plástica ou caixa de papelão com 1 kg. 20

28 Saco plástico para lixo de 20 litros - Branco 30

29 Saco plástico para lixo de 40 litros - Azul 30

30 Saco plástico reforçado para lixo de 100 litros - Preto 30

31 Saco plástico reforçado para lixo de 60 litros - Azul 15

32
Vassoura de palha com 5 fios, com cabo em madeira, com suporte
suspensor. 2

33

Vassoura de pelo, base de madeira medindo aproximadamente 40cm
,com cerdas de nylon, cabo de madeira encapado com pvc, com rosca
plástica, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter
etiqueta com dados do produto e do fabricante. 2

34

Vassoura de piaçava para uso geral com cerdas naturais, fixada em
base de pp e madeira, no. 5, com rosca, cabo de madeira encapado com
pvc, medindo 1,20m e diâmetro de 22mm. O produto deve conter
etiqueta com dados do produto e do fabricante. 2

35 Vassoura de teto: para vasculhar paredes. 2

36
Vassoura tipo lavatina sanitária, com cabo plástico de aproximadamente 
25cm de comprimento, cerdas de nylon de aproximadamente 3cm de
altura e com suporte plástico 10

PREÇO TOTAL = R$..................................................................................................................... ( Valor por extenso)


