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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
OBJETO 
Contratação de empresa especializada em fornecimento de produtos de limpeza, para atender as 
necessidades do Instituto de Assistência  a Saúde  e   Social dos   Servidores Municipais de 
Goiânia. 
 
JUSTIFICATIVA 
Justificamos a aquisição destes produtos para suprir as necessidades constantes de higiene e 
limpeza das dependências deste Instituto, proporcionando condições adequadas para o 
desenvolvimento das atividades fins da instituição, os produtos serão utilizados na sede da 
Instituto de Assistência a Saúde e Social dos Servidores Municipais de Goiânia. 
 
CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO 
Os materiais deverão ser entregues  no estabelecimento do CONTRATANTE, sob fiscalização 
de servidor indicado pela Diretoria de Administração de Finanças do IMAS. 
 
DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS   
 
 

Item Qtd  Descrição do Produto  
1 120 Água sanitária 5 litros solução aquosa com a finalidade de desinfecção e alvejante. 
2 75 Alvejante líquido – Para limpeza pesada com amoníaco: Detergente desengraxante e que 

atendam às seguintes características físicas e químicas: aspecto viscoso, líquido, cor amarelo, ph 
12,5 a 13,5-teor de hidróxido de sódio: 9,5 a 10,5 % - princípio ativo: dodecibenzonossufonato 
de sódio; Acondicionado em frasco plástico resistente de 500 ml; Deverá conter em sua 
embalagem as datas de fabricação e validade; 

3 72 Álcool etílico hidratado – com teor alcoólico entre 95,1 a 96GL, vol/vol ou 92,6 a 93,8 INPM 
P/P, com selo INMETRO, validade de mínima de 2 (dois) anos. 

4 60 Álcool Gel antisséptico 70% - embalagem em plástico cristal transparente, com dispenser de 
pressão acoplado de fábrica, contendo hidratante e alto poder germicida. Sua embalagem deve 
garantir integridade do produto antes e durante o uso, contendo 500 ml. 

5 5 Balde 30 litros - Material plástico, tamanho grande, material alça arame galvanizado, capacidade 
30 litros, cores variadas 

6 50 Inseticida Spray 300 ml -Transflutrina 0,02%, Imiprotrina 0,02%, Cipermetrina 0,05%, 
solvente, antioxidante, emulsificante, veículo e propelentes. 

7 10 Cesto para lixo com tampa  - 100 lts  
8 50 Coador de café - Filtro em malha 100% algodão; cabo e aro em arame capacidade de 02 litros, 

em conformidade com as normas regulamentadoras e padrões de qualidade. 
9 3 Rodo Limpa Vidros 25cm com Cabo 60cm. 
10 3 Desentupidor de pia - desentupidor manual; aplicação pia; tipo: circular; material: borracha; 

diâmetro mínimo: 100 mm; comprimento mínimo: 20 mm; material cabo: plástico. 
11 3 Desentupidor de vaso sanitário - com base borracha, cabo em madeira com no mínimo 40 cm. 
12 120 Detergente líquido – Composição mínima: Lauril Éter Sulfato de Sódio, Linear Alquil Benzeno 

Sulfonato de Sódio, Glicerina, Coadjuvantes, Conservante, Corante, Espessante, Fragrância, 
Água. Contém Tensoativo Biodegradável. 

13 3 Escova de lavar roupas, modelo oval - Multiuso, cerdas de nylon macias, desenho anatômico 
que encaixa perfeitamente na mão, tamanho mínimo 12x5 cm, base de madeira. 

14 10 Escova Sanitária – Escova para limpeza de vaso sanitário com cerdas de nylon; cabo em plástico 
com Dimensões mínimas 33 cm e a partes das cerdas com 8 cm de diâmetro. 
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OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
A CONTRATANTE se obriga à: 
a) Fiscalizar, avaliar, recusar os produtos que não atenderem às exigências que lhe forem   
solicitadas por escrito, comunicando à CONTRATADA, exigindo medidas corretivas por parte 
daquela; 
b) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste 
Termo de Referência; 
e) Fornecer à CONTRATADA as informações e demais elementos pertinentes à execução do 
presente termo. 
 
A CONTRATADA deverá: 

15 10 Escova Sanitária – Escova para limpeza de vaso sanitário com cerdas de nylon; cabo em plástico 
com Dimensões mínimas 122 cm. 

16 3 Espanador – Fabricado em pena com cabo de madeira, medindo 60cm. 
17 5 Estopa - Uso: limpeza e polimento de superfícies em geral; material da estopa: produzido em 

fibras 100% algodão de alta qualidade; unidade de fornecimento: pacote de 400g. 
18 50 Flanela para limpeza - 100% algodão, tamanho 38 x 58 

cm, na cor laranja. 
19 25 Esponja de lã de Aço - Pacote com 8 unidades, formato retangular, aplicação na limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, pesando 60 gramas. 
20 60 Limpa vidros – Limpador de vidros com pulverizador em gatilho, aspecto físico líquido, com 

secagem rápida e ação anti-manchas, aroma agradável, frasco com 500mL 
21 50 Luva de limpeza confeccionada em látex nitrílica, acabamento antiderrapante na face palmar e 

ponta dos dedos, tamanho G 
22 2 Mangueira flexível 30 metros – Mangueira para jardim, com três camadas distintas: interna em 

PVC, intermediária em fio de poliéster trançado, externa em PVC, bitola de ½ polegadas, com 
esguicho e engate rápido para torneira, com redução para torneira ¾ e ½, comprimento 30 metros. 

23 100 Desinfetante limpeza 5 litros – Galão com 5 litros, categoria básica restrita ao uso puro, 
principio ativo cloreto alquil benzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de 
eucalipto, essência corante e outras substancia químicas permitidas 

24 200 Pano de Chão - Pano branco alvejado para chão, tipo saco, duplo, 100% de algodão, pré-
amaciado, super resistente, com trama grossa (bem fechada), com costura reforçada, medindo no 
mínimo 80x50cm. 

25 3 Pá coletora de lixo – Material coletor em aço, cabo em madeira plastificada, tamanho médio, de 
aproximadamente 60cm. 

26 5 Rodo de Alumínio 60 cm, (puxa e seca) - Cabo alumínio medindo aproximadamente 
1,20m/1,50m de comprimento, base em alumínio, com lâmina dupla de borracha, medindo 60 
cm. 

27 5 Rodo de alumínio de 80 cm, (puxa e seca) - Cabo alumínio medindo aproximadamente 
1,20m/1,50m de comprimento, base em alumínio, com lâmina dupla de borracha, medindo 80 
cm. 

28 3 Rodo para pia – Fabricado em polipropileno, régua/base com borracha simples, tamanho 
aproximado: largura de 16 cm, altura de 3,5 cm e comprimento de 21,5 cm 

29 15 Sabão em pó 1kg - Convencional, de primeira linha, para limpeza em geral, composto por 
tensoativos, aniônico, coadjuvantes, tamponantes, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, 
corante, atenuador de espuma 

30 120 Sabonete líquido aromatizado - Antisséptico galão 5L 
31 5 Soda cáustica - Composta de hidróxido de sódio, tipo perolado e escama, embalagem de 1 Kg. 
32 3 Vassoura tipo vasculho - Cerdas sisal, com cabo de madeira, tipo vasculho, aplicação limpeza 

de teto, comprimento do cabo de 300 cm. 
33 10 Vassoura de 30cm – Cerdas macias de pelo sintético, com base plástica de 30cm, fixação do 

cabo em sistema de rosca, cabo de madeira plastificado medindo aproximadamente 120 cm. 
34 5 Vassoura piaçava nº. 03 - Fabricada com piaçava de primeira qualidade, madeira dura medindo 

aproximadamente 120 cm, pregada com 02 pregos e cola. 
35 25 Solução de limpeza instantânea - Deverá conter em sua composição lauril éter sulfato de sódio, 

alcalinizante, coadjuvantes, conservante, álcool etoxilado, fragrância e água. Frasco com 500 ml 
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a) Entregar os produtos em conformidade com o descrito no presente Termo de Referência com 
os mais elevados padrões de competência, qualidade, integridade profissional e ética;  
b) Permitir ao servidor indicado pela CONTRATANTE fiscalizar, avaliar, recusar, os produtos 
que não atenderem às exigências que lhe forem solicitadas por escrito; 
c) Prestar, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços necessários à correção e 
revisão de falhas ou defeitos verificados nos produtos entregues, sempre que a ela imputáveis; 
d) Atender às solicitações e determinações do Contratante, nos prazos estabelecidos neste 
instrumento, bem como fornecer todas as informações necessárias à fiscalização dos serviços; 
e) Permitir ao representante da Contratante fiscalizar os produtos, objeto do contrato; 
f) Assegurar que os produtos fornecidos sejam de primeira qualidade e atendam às Normas do 
Código de Defesa do Consumidor e estejam de acordo com as recomendações do 
fabricante/distribuidor; 
 
DO PAGAMENTO: 
Os valores a serem pagos pelo CONTRATANTE corresponderão exclusivamente aos serviços 
comprovadamente prestados à CONTRATADA. 
O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia útil do mês subsequente à prestação dos 
serviços e a apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela Diretoria de Administração 
e Finanças. 
 
 
Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 
pendências, sem ônus para o CONTRATANTE. 
 

Goiânia, 16 de janeiro  de 2020. 
 
 

 
 


