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TERMO DE REFERÊNCIA 

Objeto: Aquisição de materiais de higiene para combate e contenção ao Covid-19; 

 

Justificativa para solicitação de compra ou contratação: Considerando o aumento exponencial do número 

de casos confirmados e suspeitos de pessoas infectadas pelo COVID-19 no Brasil, sendo que, já houve a 

contabilização de um paciente vindo a óbito decorrente da doença em questão, 234 casos confirmados, além 

de 2.064 casos suspeitos, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde; 

 Considerando que, não havia condições de prever a necessidade muito acima do comum para o uso 

de alguns itens que se apresentam essenciais para o combate e a prevenção do coronavírus, o que ocasionou 

um pico de demanda. Devendo ser considerado também que a licitação para a compra de materiais de 

limpeza e higienização encontra-se em curso e ficaria inviável aguardar a conclusão do processo para iniciar 

as compras dos produtos necessários; 

 

Especificações do(s) objeto(s):  

ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO ITEM 

1 400 FR 

ÁGUA SANITÁRIA - Composição: Hipoclorito desódio (princípio ativo), carbonato 

de sódio e água q.s.p, cloro ativo 2,0 a 2,5 % P/P. Acondicionado em frasco contendo 

1 L. Constar na embalagem: marca, validade, composição n° do lote e dados de 

identificação do fabricante. 

2 200 FR 

ÁLCOOL ETÍLICO 70% - Com graduação alcoólica 70 INPM. Acondicionado em 

frasco plástico contendo 1 L. Constar na embalagem: marca, data de fabricação e 

validade e identificação do fabricante. 

3 100 SACHÊ ALCOOL GEL 70% - 800 ML EM REFIL PARA DISPENSER  

4 6000 FR 

ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO ACONDICIONADO EM FRASCO 400 g - Gel à 

base de álcool etílico para higienização à 70%, com ação antisséptica, sem enxágue, 

destinado à assepsia das mãos. Embalagem de aproximadamente 400g com bico 

dosador (válvula pump). 

5 100 PAR 

LUVA LATEX TAMANHO GRANDE - Confeccionada com látex de borracha de 

alta qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. 

Acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. O produto 

deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. 

Conter na embalagem, marca, tamanho, validade, número do C.A e tabela de medição 

para usuário. 

6 100 PAR 

LUVA LATEX TAMANHO MÉDIO - Confeccionada com látex de borracha de alta 

qualidade, forrada com flocos de algodão e com superfície antiderrapante. 

Acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. O produto 

deverá ser acondicionado em pacote plástico devidamente lacrado contendo 1 par. 

Conter na embalagem, marca, tamanho, validade, número do C.A e tabela de medição 

para usuário. 

7 50 RL 

PANO MULTIUSO (TIPO PERFLEX) EM ROLO DE NO MÍNIMO 30 METROS, 

furado e picotado a cada 50 cm, com agente antibacteriano. Composição: 70% de 

viscose e 30% poliéster. 

8 150 FDO 

PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 30 METROS - Composto por 100% de 

fibras vegetais provenientes de folhosas obtidas por processo químico sulfato, na cor 

branca, 64 rolos. 
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9 1500 FDO 

PAPEL INTERFOLHADO - 2 dobras, medindo 23,0 x 21,0 cm, na cor branca, 

fabricado com 100% de celulose virgem, embalado em fardo contendo 1000 folhas, 

deverá estar impresso na embalagem, todas informações do produto inclusive sua 

composição e informativo de que o produto foi testado dermatologicamente. 

10 1000 GL 

SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA 5 LITROS - Acondicionado em galão 

plástico graduado contendo 5 L, com alça e tampa de rosca, pronto uso, com essência 

suave. Constar na embalagem: marca, composição, validade, n° do lote e dados de 

identificação do fabricante. 

 

Local de entrega ou execução: Almoxarifado Central, Rua Kaneji Kodama, nº. 831 – Vila Figueira – Suzano 

– SP; 

 

Prazo para fornecimento: No máximo 05 (cinco) dias úteis; 

 

Condições de pagamento: Até o vigésimo (20º) dia, após a emissão do documento fiscal respectivo, 

contados da data da aprovação da documentação; 

 

Responsável pelo recebimento, endereço eletrônico e telefone: Rodrigo Arakaki, 

rodrigo.arakaki@suzano.sp.gov.br, (11) 4748-7597; 

 

Obrigações da contratada: Proceder à substituição dos produtos, que forem entregues em desacordo com 

o que consta no Edital, inclusive daqueles que estiverem desacompanhados dos documentos exigidos neste 

Anexo; 

 Arcar com as despesas de carga e descarga e de frete referentes à entrega dos produtos, inclusive 

as oriundas da devolução e reposição das mercadorias recusadas por não atenderem ao edital, ou por 

estarem desacompanhadas dos documentos fixados neste Anexo; 


