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Anexo I 

TERMO DE REFERENCIA 

OBJETO: Contratação de serviços de limpeza de caixa d'água, dedetlzação, desratlflcação e controle de 

morcegos, pombos e pardals nas unidades da Rede Municipal de Ensino. 

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. 

1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 

500 L, feita com produtos aprovados pelas normas 

santitárias vigentes (Área Urbana) 

2 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA 

500 LITROS, feitas com produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes 

(Área Rural e Distritos) 

3 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 

5.0 LTS, feita cm produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes (Área Urbana) 

4 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 

5000 LITROS, feita com produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes (Área Rural e Distritos) 

5 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 

1.0 LTS, feita com produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes (Área Urbana) 

6 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DÁiGUA 

1.000 LITROS, feita com produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes 

(Área Rural e Distritos) 

7 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 

20.0 LTS, feita com produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes (Área Urbana) 

8 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA 

20.0 LITROS, feita com produtos aprovados 

pelas normas sanitárias vigentes (Área Rural) 

9 LIMPEZA E DESINFECAÇÃO DE CAIXA DÁiGUA 

30.000 L, feita com produtos aprovados pelas 

normas sanitárias vigentes (Área Urbana) 

10 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS DÁiGUA 

30.000 LITROS, feita com produtos aprovados 

pelas normas sanitárias vigentes 

(Área Rural e Distritos) 

11 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CISTERNA DE 

100.0 A 150.000 LITROS, com produtos 

aprovados pelas nornas sanitárias vigentes 

(Área Rural e Distritos) 

12 DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO - Eliminar e 

prevenir a proliferação de baratas, cupins, 

formigas, mosquitos e outros insetos, aracnídeos, 

quilópodes e diplópodes; eliminar e prevenir a 

proliferação de ratos; eliminar e prevenir a 

proliferação de quaisquer outros animais que 

infestam ambientes urbanos, podendo casar 

agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos 

(Área Urbana) 

13 DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO - Eliminar e 

prevenir a proliferação de baratas, cupins, 

formigas, mosquitos e outros insetos, aracnídeos, 

quilópodes e diplópodes; eliminar e prevenir a 

proliferação de ratos; eliminar e prevenir a 

proliferação de quaisquer outros animais que 

infestam ambientes urbanos, podendo casar 

agravos à saúde e/ou prejuízos econômicos 

(Área Rural e Distritos) 

14 CONTROLE DE POMBOS, PARDAIS E 

MORCEGOS Cl TELA NYLON - Instalação de 

telas em nylon, tipo mosquiteiro com até 50cm de 

altura, para contenção de pombos, pardais e 

morcegos, incluindo uma limpeza geral e 

desinfecção da área externa do prédio para 

retirada da sujeira produzida e a confecção e 

colocação de painés de tela ondulada nos vãos e 

marquises de prédios/construções e onde mais se 

fizer necessário (Área Urbana) 

UN 20 

UN 10 

UN 34 

UN 28 

UN 30 

UN 10 

UN 5 

UN 5 

UN 4 

UN 4 

UN 3 

M2 50000 

M2 40000 

MET 2000 
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Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. 

15 CONTROLE DE POMBOS, PARDAIS E 

MORCEGOS Cl TELA NYLON - Instalação de telas 

em nylon, tipo mosquiteiro com até 50cm de altura, 

para contenção de pombos, pardais e morcegos, 

incluindo uma limpeza geral e desinfecção da área 

externa do prédio para retirada da sujeira produzida 

e a confecção e colocação de painés de tela 

ondulada nos vãos e marquises de 

prédios/construções e onde mais se fizer 

necessário (Área Rural e Distritos) 

16 CONTROLE DE POMBOS, PARDAIS E 

MORCEGOS COM TELA METÁLICA - Instalação 

de telas em metal hexagonal fio 24, malha 1.25cm, 

de até 50cm de altura, para contenção de pombos, 

pardais e morcegos, incluindo uma limpeza geral e 

desinfecção da área externa do prédio para retirada 

da sujeira produzida e a confecção e colocação de 

painéis de tela ondulada, nos vãos e marquises de 

prédios/construções e onde mais se fizer 

necessário (Área Urbana) 

17 CONTROLE DE POMBOS, PARDAIS E 

MORCEGOS COM TELA METÁLICA - Instalação 

de telas em metal hexagonal fio 24, malha 1.25cm, 

de até 50cm de altura, para contenção de pombos, 

pardais e morcegos, incluindo uma limpeza geral e 

desinfecção da área externa do prédio para retirada 

da sujeira produzida e a confecção e colocação de 

painéis de tela ondulada, nos vãos e marquises de 

prédios/construções e onde mais se fizer 

necessário (Área Rural e Distritos) 

18 LIMPEZA SIMPLES DE FOSSAS SÉPTICAS, com 

destinação final dos resíduos nos termos da 

legislação vigente (Área Urbana) 

19 LIMPEZA SIMPLES DE FOSSAS SÉPTICAS, com 

destinação final dos resíduos nos termos da 

legislação vigente (Área Rural e Distritos) 

20 LIMPEZA COMPLETA DE FOSSA SÉPTICA, 

incluindo o desentupimento de caixa de gordura e 

canos e a destinação final dos resíduos nos termos 

da legislação vigente (Área Urbana) 

21 LIMPEZA COMPLETA DE FOSSAS SÉPTICAS, 

incluindo o desentupimento de caixa de gordura e 

canos e a destinação final dos resíduos nos termos 

da legislação vigente (Área Rural e Distritos) 

MET 500 

MET 2000 

MET 500 

UN 30 

UN 40 

UN 30 

UN 40 

Justificativa : Algumas unidades de ensino apresentam em sua estrutura física, ambientes propícios a 

moradia desses Insetos proliferadores de doenças, podendo causar problemas no sistema respiratório, 

doenças de pele, dentre outros. 

Prazo de entrega: Imediatamente 

Condições de Pagamento: Até 30 dias após entrada da NF na SEFIN Local de entrega: REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO - CONFORME A.F. 

AquIdauana(MS), 15 de Maio de 2018 
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