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Item Descrição do Material UF Quantidade 

1 LUVA, de seguranca, em latex natural, tamanho M, nao inferior a 30cm de comprimento, interior flocado em algodao, antiderrapante, cor amarela. 

Rotulagem: No minimo, exibir de forma visível, CNPJ e nome do fabricante, numero do Certificado de Aprovacao (CA) e numero do lote no 
produto, conforme normas do MTE. 

Embalagem: Lacrada com par individual. 

 

Pr  960 



>> Ref. SAEB => 42.40.00.00115705-1 

2 PA, quadrada, com cabo em madeira. 

>> Ref. SAEB => 51.20.00.00001656-0 

Un  120 

3 ALCOOL etilico hidratado a 92.8%, recomendado para limpeza domestica. 

Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991.  

Embalagem: plastica de 1 litro, contendo o nome do fabricante, data de frabricacao e prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 68.10.00.00010720-4 

L   1596 

4 DESINFETANTE, liquido, fragrancia de pinho, com acao bactericida e germicida, para limpeza, uso geral. 

Embalagem plastica contendo 500 ml, contendo o nome do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e registro ou notificacao no Ministerio 
da Saude. 

>> Ref. SAEB => 68.40.00.00010765-4 

Un  1824 

5 INSETICIDA, a base de agua, em aerosol, nao contendo CFC-Clorofluorcarbono. 

Embalagem com volume nao inferior a 300 ml e nao superior a 400 ml, dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao 
e prazo de validade e registro ou notificacao no Ministerio da Saude. 

 

>> Ref. SAEB => 68.40.00.00091275-1 

Un  84 

6 AROMATIZADOR, de ar, para ambiente, em forma de aerosol, fragrancia agradavel, nao contendo CFC - Clorofluorcarbonato, dupla acao. 

Embalagem com 360 ml , contendo o nome do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade e registro ou notificacao no Ministerio da Saude 

Un  60 



 

 

>> Ref. SAEB => 68.40.00.00130843-2 

7 BALDE, plastico, polietileno de alta densidade (PEAD), alta resistencia a impacto, paredes e fundo reforcados, reforco no encaixe da alca, alca em 
aco 1010/20 zincado, capacidade 10 litros. 

>> Ref. SAEB => 72.40.00.00010768-9 

Un  100 

8 BALDE, sem tampa, capacidade de 20 litros, em polietileno de alta densidade e alca de aco zincado, com paredes e fundo reforcados, resistentes a 
impactos. 

O produto devera ser identificado com o material de fabricacao e sua capacidade e o nome ou marca do fabricante. 

 

>> Ref. SAEB => 72.40.00.00117663-3 

Un  100 

9 BALDE, sem tampa, capacidade de 50 litros, em polietileno de alta densidade e alca de aco zincado, com paredes e fundo reforcados, resistentes a 
impactos. 

O produto devera ser identificado com o material de fabricacao e sua capacidade e o nome ou marca do fabricante. 

 

>> Ref. SAEB => 72.40.00.00117668-4 

Un  100 

10 LIXEIRA, sem tampa, capacidade para 10 litros, em fibra, na cor preta, formato cilindrico, aros superior e inferior em metal cromado, fundo plano. 

Rotulagem: O produto devera ser identificado com, no minimo, o material de fabricacao, capacidade e o nome ou marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 72.40.00.00120919-1 

Un  100 



11 GARRAFA, termica, modelo rolha, com alca e tampa, corpo revestido em plastico resistente a impacto, capacidade 01 litro. 

>> Ref. SAEB => 73.30.00.00000563-0 

Un  72 

12 GARRAFA, termica, modelo rolha, com alca e tampa, corpo revestido em plastico contra impacto, capacidade 500 ml. 

 

>> Ref. SAEB => 73.30.00.00037634-5 

Un  72 

13 GARRAFA, termica, modelo rolha, com alca e tampa, corpo revestido em plastico contra impacto, capacidade 03 litros. 

Embalagem: com etiqueta contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

 

>> Ref. SAEB => 73.30.00.00116553-4 

Un  60 

14 COPO, para agua, descartavel, em plastico, capacidade 200 ml, com resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, nao toxica, cor branca, 
isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera 
ser igual ou superior a 180 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material 
reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa.  

Embalagem em manga/pacote inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes sobre o fabricante. 

>> Ref. SAEB => 73.50.00.00065946-0 

CT  3500 

15 COPO, para cafe, descartavel, em plastico, capacidade 50 ml, em resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, nao toxica, cor branca, 
isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera 
ser igual ou superior a 75 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material 
reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa.  

Embalagem em manga/pacote inviolavel, contendo 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto, marca e informacoes do fabricante. 

CT  1750 



>> Ref. SAEB => 73.50.00.00065948-7 

16 VASSOURA, cerdas em piacava, base redonda em madeira, comprimento total de 30 cm, para limpeza de pia. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00010773-5 

Un  200 

17 PANO, de chao, tipo saco, 100% algodao, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 
5%. 

Etiqueta com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00041326-7 

Un  3600 

18 VASSOURA, cerdas em piacava, base retangular em madeira largura 220 mm, com 22 furos, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao 
dimensional de +/- 5%. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00055050-7 

Un  240 

19 VASSOURA, cerdas em pelo, base retangular largura 300 mm, cabo em madeira comprimento 1100 mm, variacao dimensional de +/- 5%, com 
ponteira plastica rosqueavel. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00065538-4 

Un  216 

20 VASSOURA, cerdas em nylon, tipo gari, base retangular em madeira largura 340 mm, com suporte em ferro, cabo em madeira, pordendo ter 
variacao dimensional de +/- 5%. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00101012-3 

Un  240 

21 RODO, para piso, com 01 (uma) borracha, base em polipropileno comprimento 400 mm, cabo em madeira com encaixe rosqueado comprimento 
1200 mm, podendo ter variacao dimensional de +/- 5 %, a borracha devera ultrapassar a base em no minimo 10 mm. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00103197-0 

Un  120 

22 VASSOURA, cerdas em nylon reforcado, base retangular em polipropileno largura 400 mm, cabo em aluminio, comprimento 1400 mm, pordendo Un  216 



ter variacao dimensional de +/- 5%, com sistema de rosca universal. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00111378-0 

23 ESCOVA, para limpeza, com cerdas em nylon, base em madeira, dimensoes minimas 12 cm x 6 cm x 1cm. 

Rotulagem contendo; no minimo; dimensões, nome ou marca do fabricante 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00122893-5 

Un  144 

24 ESPONJA, para limpeza, em la de aco carbono abrasivo. 

Embalagem pacote com 8 unidades, peso liquido minimo de 50 g. 

Rotulagem contendo; no minimo; quantidade, peso, data de fabricacao e validade do produto; nome ou marca e CNPJ do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00122925-7 

Pc  864 

25 ESPONJA, para limpeza, dupla face, uma face em espuma e outra em material abrasivo, dimensoes minimas de 100 mm(comprimento) x 70 
mm(largura) x 20 mm(espessura). 

Rotulagem contendo; no minimo; nome e dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00122928-1 

Un  1620 

26 FLANELA, para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de algodao, dimensoes de 40 x 60 cm, com varicao de ate -2 cm. 

Rotulagem contendo no minimo composicao e dimensoes do produto, nome ou marca e CNPJ do fabricante. 

>> Ref. SAEB => 79.20.00.00123192-8 

Un  1440 

27 SABAO, em barra, multi-uso, para limpeza em geral, biodegradavel. 

Embalagem: pacote contendo 5 unidades de 200 g, totalizando 1 kg, com nome dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de 

Pc  250 



fabricacao, prazo de validade, registro ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 79.30.00.00010727-1 

28 AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. 

Embalagem plastica contendo 01 litro, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade nao 
inferior a 06 meses e registro no Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 79.30.00.00041063-2 

Un  1692 

29 SABAO, em po, com tensoativo biodegradavel, contendo na composicao agua, corante e branqueador optico. 

Embalagem: caixa com 500 g, com dados do fabricante, data de fabricacao, prazo de validade e composicao quimica. O produto devera ter registro 
ou notificacao na Anvisa/Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 79.30.00.00055041-8 

Cx  792 

30 CERA, liquida, para lustrar moveis, a base de silicone, perfume suave, acao de secagem rapida. Embalagem: frasco plastico de 200 ml. 

Rotulagem contendo no mínimo: marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 79.30.00.00122886-2 

Un  456 

31 CERA, liquida, para polimento de piso, incolor. 

Embalagem com no minimo 750 ml. 

Rotulagem contendo; no minimo; nome, composicao e conteudo do produto, data de fabricacao, validade, nome ou marca e CNPJ do fabricante e 
registro ou notificacao na ANVISA. 

>> Ref. SAEB => 79.30.00.00122920-6 

Un  1512 

32 DETERGENTE, concentrado, para limpeza pesada, composto de tensoativo nao-ionico, coadjuvante, solubilizante, veiculo e perfume.  Un  1536 



Embalagem plastica com no minimo 500 ml, devera apresentar rótulo impresso colado sobre a mesma, contendo os seguintes dados: nome/CNPJ 
do fabricante, marca do produto, endereco, quantidade, composicao, garantia, prazo de validade, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde 
e seguranca dos consumidores, normas vigentes e registros nos órgao competentes. A validade do produto nao devera ter sido ultrapassada em 50%, 
na data da entrega do produto. 

 

 

>> Ref. SAEB => 79.30.00.00140398-2 

33 SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de de residuos domiciliares (residuos geral ou misturado ou contaminado nao passivel de 
separacao), classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 62 cm, capacidade 
nominal para 30 litros, na cor cinza. 

Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade e os dizeres "manter 
fora do alcance de criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos perfurantes". 

O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos metodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistencia 
ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade 
volumetrica e verificacao da transparencia e a Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001. 

>> Ref. SAEB => 81.05.00.00057209-8 

Pc  600 

34 SACO, plastico para lixo, para acondicionamento de residuos domiciliares (residuos geral ou misturado ou contaminado nao passivel de separacao), 
classe I, em resina termoplastica virgem ou reciclada, largura 75 cm, podendo variar +/- 1,0 cm, altura minima de 105 cm, capacidade nominal para 
100 litros, suportando 20 quilos, na cor cinza. 

Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem devera informar a marca do fabricante, dimensoes do saco, quantidade, capacidade nominal 
inclusive o peso suportado, e os dizeres "manter fora do alcance de criancas", "uso exclusivo para lixo" e "saco nao adequado a conteudos 
perfurantes". 

O produto devera atender Normas ABNT NBR 9191 e sobretudo no que diz respeito aos metodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistencia 
ao levantamento, resistencia a queda livre, verificacao da estanqueidade, resistencia de filmes a perfuracao estatica, determinacao da capacidade 

Pc  1200 



volumetrica e verificacao da transparencia e a Resolucao CONAMA 275 de 25/04/2001. 

 

>> Ref. SAEB => 81.05.00.00127904-1 

35 SABONETE, liquido, glicerinado de baixa irritacao dermica, indicado para lavagem das 

maos. Sem acao antimicrobiana devendo conter em sua formulacao glicerina bidestilada 

minimo 2%, ativo minimo do produto 15%. Fica proibida a utilizacao na formulacao de sais  

do acido linear aquil benzeno sulfonico ( acido sulfonico ) pH entre 7,0 a 7,5 ( neutro ), concentracao de 1:50 litros de agua. 

Embalagem: frasco com no minimo 1.000 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e registro no Ministerio da Saude. 

>> Ref. SAEB => 85.10.19.00007126-9 

Fr  420 

36 PAPEL, higienico, neutro, folha simples, em rolo, com dimensoes minimas de 10cm (largura) x 300m (comprimento) com variacao de ate - 2% 
(dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem, nao reciclado, isento de particulas lenhosas, metalicas, fragmentos plasticos ou outras substancias 
nocivas a saude, apresentando textura com relevo sensivel ao tato (gofrado), crepado (com elasticidade), na cor branca, macio, alta absorcao, 
soluvel em agua, sem odor. 

Embalagem contendo 08 (oito) rolos, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensoes, a indicacao de neutro e nao reciclado, sendo todos 
os dizeres na lingua portuguesa (Brasil) 

Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os 
itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. O rolo (01 unidade) devera ser pesado, sem embalagem, e ter o peso minimo de 600 gramas. 

 

>> Ref. SAEB => 85.40.00.00133397-6 

Pc  429 

37 PAPEL, toalha, interfolhado, 02 dobras, com dimensoes minimas 21cm (largura) e minimo de 23cm e maximo 27cm (comprimento), com variacao 
de ate - 2% (dois por cento), 100% fibras celulosicas virgem, nao reciclado, na cor branca, sem odor e apresentando textura com relevo sensivel ao 

Pc  3000 



tato (gofrado).  

Embalagem contendo 1000 folhas, apresentando o nome do fabricante, a marca, as dimensões, a indicação de neutro e nao reciclado, sendo todos os 
dizeres na lingua portuguesa (Brasil) 

Criterios de conferencia e inspecao no recebimento: visual, por cheiro, tato e medicao. Deverao ser considerados para efeito de recebimento, os 
itens acondicionados em caixa, pacotes ou sacos. As folhas (1.000 unidades) deverão ser pesadas, sem embalagem, e ter o peso minimo de 1400 
gramas. 

 

>> Ref. SAEB => 85.40.00.00133398-4 

38 ACUCAR, cristalizado, contendo o minimo de 99,3% de sacarose, aparencia homogenea, livre de sujidades, parasitos e larvas, cor branca. 

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao do lote, impressa na embalagem. 

O produto devera estar em conformidade com as normas e/ou legislacao vigente da ANVISA/MS e da Comissao Nacional de Normas e Padroes 
para Alimentos - CNNPA. 

Embalagem contendo 01 kg, contendo no minimo, nome e CNPJ do fabricante, nome e tipo do produto, numero do lote, data de fabricacao e data 
ou prazo de validade. 

>> Ref. SAEB => 89.25.00.00129678-7 

Kg  7200 

39 CAFE, torrado e moido. Embalagem a vacuo de 250 gramas, de primeira qualidade.  

Caracteristicas da Embalagem: 

Apresentar informacao nutricional; 

O produto deve ser acondicionado em embalagens adequadas as condicoes previstas de transporte e armazenamento, conferindo ao produto a 
devida protecao; 

Un  14400 



No rotulo deverao constar as informacoes obrigatorias, conforme Regulamentacao Tecnica vigente sobre Rotulagem de Alimentos Embalados 
expedida pela ANVISA; 

Denominacao do Produto, marca do fabricante; 

Conteudo liquido, lote, prazo de validade; 

 

Observacao(oes) Especifica(s): 

O cafe deve possuir o selo de pureza Associacao Brasileira da Industria de Cafe - ABIC; 

O produto deve estar isento de impureza e materia estranha e seguir os padroes microbiologicos, segundo Resolucao vigente da ANVISA; 

O produto devera obedecer a Legislacao Especifica e a Regulamentacao Tecnica vigente do Ministerio da Saude; 

Na data da entrega, o prazo de validade indicado para o produto, nao devera ter sido ultrapassado na sua metade, tomando-se como referencia, a 
data de fabricacao do lote, impressa na embalagem. 

>> Ref. SAEB => 89.55.00.00129847-0 

40 FOSFORO, contendo no minimo 40 palitos. 

Embalagem: pacote com 10 caixas. 

- Material com o selo do INMETRO. 

>> Ref. SAEB => 99.20.00.00002522-4 

Pc  800 

  

OBSERVAÇÃO PARA O PCT 

 

  



Para elaboração do  Anexo I (PCT), consultar Parte B item 4 do edital de licitação. Esta licitação é composta de 03(três) lotes  sendo, o Lote 01 
formado pelos itens de  01 a 37 e item 40; Lote 02 formado pelo item 38; e Lote 03 formado pelo item 39. 

 


