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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM 1 - FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA PUMP TIPO BICO DE PATO 

 Capacidade de 500ml 

 Corpo confeccionado em plástico incolor e transparente rosca 28/410 

 Válvula do tipo pump bico de pato em plástico resistente rosqueada 28/410 

 Pescante compatível com o tamanho do frasco e espessura adequada para álcool gel 
 

ITEM 2 - FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA GATILHO SPRAY 

 Capacidade de 300ml a 350ml 

 Corpo confeccionado em plástico incolor e transparente 

 Válvula do tipo spray gatilho e rosca compatível com o frasco ofertado 

 Pescante compatível com o tamanho do frasco 
 

ITEM 3 - TOTEM SUPORTE PARA ÁLCOOL EM GEL COM ACIONAMENTO POR PEDAL 

 Para uso com frasco com capacidade de 1 litro (válvula bico de pato) 

 Com frasco incluso 

 Acionamento por pedal (sem necessidade de energia elétrica) 

 Com mobilidade sem necessidade de perfuração ou instalação 

 Altura aproximada de 90cm a 120cm 
 

ITEM 4 - PANO DE LIMPEZA TIPO "PERFEX" 

 Apresentação: rolo de 25m picotado a cada 50cm (medidas aproximadas) 

 Largura: Aproximadamente 30cm 

 Composição: Poliester com Viscose 

 Gramatura: 35g/m² a 45 g/m² aproximadamente 

 Absorvente, lavável 
 

ITEM 5 - PROTETOR FACIAL "FACE SHIELD" 

 O visor frontal deve ser fabricado em material transparente e possuir dimensões 
mínimas de espessura 0,5mm, largura 240 mm e altura 240mm. 

 Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades afiadas, ou algum 
tipo de defeitos que podem causar desconforto ou acidente ao usuário durante o uso. 

 Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial permaneça 
estável durante o tempo esperado de utilização. 

                                                                             
                                                                                 
estar em contato com o usuário. 

 Lavável e Reutilizável 

 Tamanho único - Adulto 

 Atendendo a norma RDC 356 ANVISA 
 


