PROCESSO Nº 3734/17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO
(INSUMOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIA DA EQUIPE DE CONTROLE E INFESTAÇÃO DE INSETOS E
ROEDORES.
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - 2-2

Item

Especificação

Quant.

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

1

Etofenprox 9,8,% p/p, Grupo químico Éter difenílico, suspensão
Concentrada, de baixa toxicidade e odor, alto residual, amplo espectro de
ação . Ideal para áreas sensíveis e críticas, condicionado em embalagem
resistente a impactos e mudanças de temperatura, com rotulo antirompimento, informações adversas e bula gravada na embalagem com
tinta resistente aos intempéries do meio. Registrado para uso profissional
e em campanhas de saúde pública. Validade minima de 24 meses.

12

290,00

3.480,00

2

Etofenprox 20,0,% p/p, Grupo químico Éter difenílico, Emocionável
Concentrada, de baixa toxicidade e odor, alto residual, amplo espectro de
ação. Condicionado em embalagem resistente a impactos e mudanças de
temperatura, com rotulo anti-rompimento, informações adversas e bula
gravada na embalagem com tinta resistente aos intempéries do meio.
Registrado para uso profissional e em campanhas de saúde pública.
Validade minima de 24 meses.

12

340,00

4.080,00

3

Raticida Isca em bloco extrusado, para pronto uso, cor verde. Grupo
Químico: Derivado da Cumarina. Princípio Ativo: Brodifaco um 0,005%
(p/p), peso do bloco 20 gramas. Validade minima de 24 meses.

24

93,00

2.232,00

4

Raticida Isca Fresca em Bloco Sem Parafina acondicionado em saches
de papel filtro com 10 gramas contendo 0,0005% de Brodifacoum,
0,0005% de benzoato de denatônio (agente amargante), 70% de farinhas
vegetais e 30% de óleos, essências vegetais flavorizantes e
espessantes." Validade Minima de 24 meses.

24

93,00

2.232,00

5

Inseticida larvicida a base de Espinosade (Espinosina A Espinosina D)
7,48%, derivado da fermentação biológica de Saccharopolyspora
spinosa, formulado em pastilhas de 1,35g com duas camadas, sendo
uma camada efervescente para ação imediata e outra de liberação lenta
para ação residual, para o controle de Aedes aegypti, Aedes albopictus e
Culex quinque fasciatus. Apresentação: sache com 250 pastilhas.
Validade minima de 24 meses.

5

790,00

3.950,00

VALOR TOTAL ESTIMADO:

R$ 15.974,00

