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ACIDO MURIATICO BIODEGRADÁVEL - 30.22.000196
Composição básica ácido sulfônico, fluorídrico e muriático, aspecto
físico líquido, cor incolor, aplicação limpeza e remoção de manchas
resultantes da umidade em pisos e paredes de pedras, azulejos, tijolos
e outros, características adicionais solúvel em água, biodegradável;
acondicionado em recipiente resistente que preserve as características
funcionais do produto. Frasco contendo 01 litro.

AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 5 LITROS – 30.22.000197
Água sanitária, teor de cloro ativo de 2 a 2,5% p/p. Desinfetante
para uso geral utilizado na limpeza, higiene doméstica e lavagem
de roupas brancas. Embalagem resistente, tampada e lacrada, com
validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega. Frasco
não transparente com 5000 ml. Observações: a composição, o
prazo de validade, e o número de registro na ANVISA(MS) deverão
estar impressos nos frascos ou nos rótulos. Padrão de qualidade:
Super Globo/Santa Clara/Marina ou superior.

ALCOOL ETÍTICO EM GEL - USO DOMÉSTICO - 30.22.000198
Álcool etílico em gel, concentração 65 inpm, composição hidroalcóolica,
aparência visual gel cristalino, com registro no INMETRO, aplicação
produto limpeza doméstica. Frasco com 500 g. Prazo de validade de no
mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, o prazo de
validade, o símbolo do INMETRO, a indicação de notificação na
ANVISA(MS), as instruções de uso e de segurança deverão estar
impressos nos frascos ou nos rótulos. Frasco com 500 gramas.
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ÁLCOOL EM GEL P/ MÃOS REFIL 800 ML - 30.22.000158
Álcool Gel Antisséptico 70% para mãos, refil de 800ml
(700gr) para ser utilizado como refil em saboneteiras de
parede. Utiliza álcool neutro, bidestilado, isento de
contaminantes. Produto Biodegradável. Gel a base de
álcoois que evaporam sem deixar odores residuais, e
com largo espectro de ação. Ideal para ser usado em
residências, escritórios, hospitais, restaurantes, clubes,
etc. Refil com 800 ml.

BALDE DE PLASTICO, 15 LITROS - 30.22.000049
Balde de plástico para uso geral, durável e resistente,
fundo e bordas reforçados, durável e resistente com alça,
capacidade para 15 litros, aprovado pelo INMETRO.
Padrão de qualidade: Acoplast, Sanremo, Plasútil ou
superior.

CAPACHO DE COCO MEDINDO 1,00 X 0,50CM - 30.22.000067
Capacho de coco, liso, amarrado e costurado, resistente, de
cor natural, personalizado com a inscrição UFOP no centro e
na cor preta, biodegradável, alto tráfego, fibras selecionadas
100% naturais, de fácil limpeza e manutenção, que retenha
umidade, poeira e resíduos do tráfego de pessoas, medindo
0,50 x 1m, composição fibra de coco natural e base em pvc,
aderente e durável.
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CAPACHO DE COCO MEDINDO 1,20 X 60CM - 30.22.000065
Capacho de coco, liso, amarrado e costurado, resistente, de
cor natural, personalizado com a inscrição UFOP no centro e
na cor preta, biodegradável, alto tráfego, fibras selecionadas
100% naturais, de fácil limpeza e manutenção, que retenha
umidade, poeira e resíduos do tráfego de pessoas, medindo
1,20 x 60cm, composição fibra de coco natural e base em
pvc, aderente e durável.

CERA LIQUIDA INCOLOR, EMB. COM 5 LITROS - 30.22.000009
Cera líquida incolor, para pisos Paviflex, frasco plástico com 5000
ml, composição básica: parafina, carnaúba, emulgadores, resina
álcali solúvel, fragrância. Padrão de qualidade: Brio, Inglesa,
Poliflor, Prim ou de melhor qualidade. Prazo de validade de no
mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, o prazo
de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções
de uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou
nos frascos.

CERA LIQUIDA PRETA, EMB. COM 5 LITROS - 30.22.000202
Cera líquida preta, para pisos Paviflex, frasco plástico com 5000
ml, composição básica: parafina, carnaúba, emulgadores, resina
álcali solúvel, fragrância, padrão Brio/Inglesa/Poliflor/Prim ou de
melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer
na data de entrega. A composição, o prazo de validade, o número
de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso e de segurança
deverão estar impressos nos rótulos ou nos frascos.
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CERA SOLIDA AMARELA - 30.22.000010
Cera sólida amarela, base de ceras naturais, para
pisos, lata com aproximadamente 400 gramas. Padrão
Inglesa/Poliflor ou de qualidade superior.Prazo de
validade de no mínimo 90% a vencer na data de
entrega. A composição, o prazo de validade, o número
de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso e de
segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nas
latas.

CERA SOLIDA BRANCA, 400G - 30.22.000052
Cera sólida branca, base de ceras naturais, para pisos,
lata com aproximadamente 400 gramas. Padrão de
qualidade: Inglesa, Poliflor ou de qualidade superior.
Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data
de entrega. A composição, o prazo de validade, o
número de registro na ANVISA(MS), e instruções de
uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nas latas.

CESTO DE LIXO - CAP 13 L COM TAMPA - 30.22.010050
Cesto

plástico

durável

para

lixo,

capacidade

de

aproximadamente 10 a 13 litros, com tampa vai e vem,
dimensões aproximadamente 24 X 17 X 41 cm. Cor preta.
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CLORO LIQUIDO PARA SANITIZACAO, FRASCO COM 5000 ML - 30.22. 000159
Cloro líquido para sanitização, acondicionado em frasco com 5000
ml. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de
entrega. A composição, data de fabricação, prazo de validade,
número de registro na ANVISA(MS), número de lote e instruções de
uso e de segurança deverão estar impressos na embalagem.

CREOLINA LIQUIDA PARA DESENFETAR - 30.22.000038
Creolina líquida para desenfetar, com base de creosol/ácido
cresílico, em lata contendo 1000ml, com tampa perfurável, prazo de
validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. A
composição, a data de fabricação, o prazo de validade, o número
de registro na ANVISA(MS), e as instruções de uso e de segurança
deverão estar impressos nos rótulos ou nas latas.

DESENTUPIDOR PARA SANITARIO - 30.22.000020
Desentupidor para sanitário, confeccionado em borracha
flexível e cabo grande de madeira resistente. Padrão de
qualidade: Triângulo, Santa Maria ou superior.

DESINFETANTE (TRANSFORMACAO) - 30.22.003001
Desinfetante. Obs: Material manipulado na Escola de Farmácia
da UFOP.
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DETERGENTE MANIPULADO (TRANSFORMAÇÃO) - 30.22.003000
Detergente. Obs: Material manipulado na Escola de Farmácia
da UFOP.

DETERGENTE PARA LOUÇAS - 30.22.009953
Detergente,

composição

tensoativos

aniônicos,

coadjuvante,

preservantes, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio,
aplicação remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, aroma
limão/neutro, características adicionais contém tensoativo biodegradável.
Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. A
composição, o prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS),
e instruções de uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos
ou nos frascos. Frasco de 500ml.

ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO PLÁSTICO - 30.22.000036
Escova para limpeza geral, material corpo plástico, higiênica, para
limpeza de vaso sanitário, cerdas de nylon ondulado, cabo entre 18 a 20
cm. Padrão de qualidade igual ou superior a Triângulo.

ESPONJA DE AÇO - 30.22.000045
Esponja de aço de limpeza de superfícies com sujeiras difíceis e
polimento de objetos de alumínio, material lã de aço 60g, pacote
com 08 unidades, primeira qualidade. Padrão Bombril, Assolan ou
de melhor qualidade. Pacote com 8 unidades de 60 gramas.
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ESPONJA P/ LIMPEZA DE LOUCA, EM NYLON, DUPLA FACE - 30.22.000019
Esponja para limpeza, tipo dupla face, composta de
poliuretano e fibra sintética com material abrasivo com
função bactericida, medindo 110 x 75 x 79, com formato
retangular poliuretano e fibra sintética na cor amarela
com verde. Padrão de qualidade Esfrebom/Scoth Brite.

FLANELA PARA LIMPEZA - 30.22.000022
Flanela para limpeza, extra macia, em tecido
100% algodão, com 60 cm de largura, em
bobina, cor branca. Padrão de qualidade igual
ou superior a Flanelar.

LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO – 30.22.000063
Solução limpadora, aplicação quadro branco, tipo instantânea, aspecto
físico líquido, características adicionais spray, capacidade mínima 60
ml. Padrão de qualidade igual ou superior a Tonbras.

LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO P - 30.22.000225
Luva em látex natural, lisa, interior flocado, palma antiaderente,
comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm, tamanho pequeno,
padrão Mucambo/Volk ou de melhor qualidade. Prazo de
validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data
de fabricação, prazo de validade, o número de registro na
ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas
embalagens de acondicionamento.
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LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, AZUL, TAM M - 30.22.010006
Luva em látex natural, lisa, tamanho M, cor azul, interior flocado,
palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura 0,50 mm,
padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade. Prazo de
validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. Data
de fabricação, prazo de validade, o número de registro na
ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar impressos nas
embalagens de acondicionamento.

LUVA EM LATEX NATURAL, LISA, TAMANHO G - 30.22.010005
Luva em látex natural, lisa, tamanho G, cor azul, interior
flocado, palma antiaderente, comprimento 31 cm, espessura
0,50 mm, padrão Volk ou Mucambo ou de melhor qualidade.
Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de
entrega. Data de fabricação, prazo de validade, o número de
registro na ANVISA(MS), e instruções de uso deverão estar
impressos nas embalagens de acondicionamento.

OLEO DE PEROBA, FRASCO COM 200ML - 30.22.000056
Óleo de peroba, frasco com 200 ml. Padrão de qualidade igual ou
superior a King. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na
data de entrega. A composição, data de fabricação, prazo de
validade, número de registro na ANVISA(MS), e instruções de uso e
de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nos frascos.
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NAFTALINA – 30.22.000226
Aspecto Físico: bolinhas sólidas brancas, Aplicação:
repelente de traças e baratas. Pacote de 50g. Prazo de
validade de no mínimo 90% a vencer na data de
entrega. A composição, data de fabricação, prazo de
validade, o número de registro na ANVISA(MS), e
instruções de uso e de segurança deverão estar
impressos nos rótulos ou nos pacotes.

PALHA DE AÇO NÚMERO 1 - 30.22.000047
Palha de aço número 1, para limpeza de peças de aço
inoxidável,

pisos,

rejuntes,

remoção

de

tintas,

acabamento em madeira, contendo número do lote,
nome do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. und. fornecimento: pacote com 01 unidade.

PALHA DE AÇO NÚMERO 2 - 30.22.000055
Palha de aço número 2, para limpeza de peças de aço
inoxidável,

pisos,

rejuntes,

remoção

de

tintas,

acabamento em madeira, contendo número do lote,
nome do fabricante, data de fabricação e prazo de
validade. und. fornecimento: pacote com 01 unidade.

PA PARA LIXO - 30.22.000116
Pá para lixo, coletor zincado, cabo longo de madeira, resistente, sem
trincas, de primeira qualidade. Padrão de qualidade igual ou superior
Triângulo.
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PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 60MX10CM - 30.22.000026
Papel higiênico de alta qualidade, picotado, 100%
celulose virgem, folha simples, macio e absorvente,
branco, alvura superior a 70%, medindo 60m x 10cm. O
produto não poderá causar irritações dérmicas. Padrão
de qualidade Personal ou superior.

PAPEL HIGIENICO 300M - 30.22.000237
Papel higiênico de boa qualidade, branco, 100% fibra
natural, rolo com 300 metros. Padrão de qualidade igual ou
superior a Big Rol/Official Paper.

PAPEL HIGIENICO 800M - 30.22.000050
Papel higiênico de boa qualidade, branco, 100% fibra
natural, rolo com 800 metros. Padrão de qualidade
Official Paper/Renova ou superior.

PAPEL TOALHA BRANCO - 30.22.000027
Papel toalha, absorvente, cor branca, 2 dobras,
pacote com 1250 tolhas de papel interfolhadas,
medindo

23

x

23

cm.

Padrão

de

FabyClean/Renova ou superior.
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qualidade

PASTA ROSA PARA LIMPEZA ,COM APROXIMADAMENTE 500G - 30.22.000028
Pasta rosa para limpeza geral, embalagem com
aproximadamente 500g, a base de sabão de coco,
glicerina, agente mineral, corante, essência e água, ação
desengraxante e desengordurante, padrão Cristal ou de
melhor qualidade. Prazo de validade de no mínimo 90%
a vencer na data de entrega. A composição, data de
fabricação, prazo de validade, o número de registro na
ANVISA(MS), e instruções de uso e de segurança deverão estar impressos nas
embalagens.

POLIDOR DOMESTICO DE MOVEIS - 30.22.000011
Lustra-móveis, emulsão aquosa cremosa, perfumado, com ação antiestática, a base de silicone, cera sintética, surfactantes não iônicos
carbomer, conservante, solvente de petróleo, perfume e água, frasco
com aproximadamente 500 ml. Padrão Poliflor, Inglesa ou de
qualidade. Componentes óleos mineral e vegetal, solventes mineral e,
aroma peroba, aplicação móveis e superfícies lisas. Prazo de validade
de no mínimo 90% a vencer na data de entrega. A composição, data
de fabricação, prazo de validade, o número de registro na ANVISA(MS), e instruções
de uso e de segurança deverão estar impressos nos rótulos ou nos frascos.

REMOVEDOR DE CERA - 30.22.009955
Removedor de cera. Ideal para remoção de ceras à base de solventes
pisos e cerâmicas em geral, além de manchas, graxas e resíduos
oleosos em outras superfícies. Frasco com 1000 ml.
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RODO DE METAL, 40CM DE LÂMINA - 30.22.000102
Rodo de metal, com cepa de polipropileno, com 40 cm de
lâmina de metal, com cabo de madeira de primeira qualidade.
Padrão de qualidade igual ou superior a Triângulo.

RODO DE METAL, COM 60 CM DE LAMINA - 30.22.000075
Rodo de metal, com cepa de polipropileno, com 60 cm, com
cabo de madeira, sem trincas e nó, de primeira qualidade.
Padrão de qualidade igual ou superior a Triângulo.

SABÃO EM PÓ. EMBALAGEM DE 5KG - 30.22. 000032
Sabão em pó, tipo detergente, biodegradável, de primeira
linha, embalado e lacrado de fabrica, concentrado, micro
perolado: composição tensoativo aniômico, sequestrante,
coadjuvante, alcalinizante, branqueador optico pigmento,
perfume e tensoativo biodegradável, (alquibenzeno sulfanato
de sódio). Complemento: para lavar roupas e limpeza em geral. Embalagem de 5
quilos. O produto deverá ter registro no ministério da saúde, registro em sua agência
reguladora (ANVISA), além da caracterização do responsável técnico do mesmo. Na
embalagem deverá constar a data da fabricação, da validade, número do lote e
registro na Anvisa. Padrão de qualidade Omo/Brilhante/Tixan Ypê ou superior.

SABAO EM TABLETES - 30.22.000001
Sabão em tabletes: Glicerinado, 100% biodegradável. Com
validade de 02 anos, Padrão de qualidade. Referencias:
Ipê, Brilhante ou outro de melhor qualidade. Tablete com
200g. Com registro na ANVISA/MS.
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SABONETE LIQUID0 (TRANSFORMAÇÃO) - 30.22.003002
Sabonete líquido. Obs: Material manipulado na Escola de
Farmácia da UFOP.

SABONETE SOLIDO, TABLETE COM 90G - 30.22.001200
Sabonete sólido, suave (ph entre 5,5 a 8,5) tablete com 90
gramas, branco. Padrão de qualidade Lux, Palmolive ou de
melhor qualidade.

SACO DE PANO PARA LIMPEZA, FIBRA ALGODAO - 30.22.000003
Saco de pano cru para limpeza, 22 batidas, fibra
100% algodão, medindo aproximadamente 85 x
55 cm. Utilização: limpeza pesada, pisos e
superfícies.

SACO DE LIXO 40L PACOTE COM 100UN - 30.22.000126
Saco pástico para lixo, de polietileno na cor preta,
capacidade 40 litros, de acordo com a NBR 9190,
NBR 9191. saco plástico lixo, capacidade 40, cor
preta,

largura

60,

altura

60,

características

adicionais dentro das normas da abnt, material
polietileno baixa densidade. Pacote com 100
unidades.
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SACO DE LIXO 60L PACOTE COM 100UN - 30.22.000077
SACO PLASTICO PARA LIXO, PRETO, 60L. Saco
plástico para lixo, de polietileno na cor preta, pacote
com 100 unidades, capacidade 60 litros, de acordo
com a NBR 9190, NBR 9191. Padrão de qualidade
igual ou superior a Geraplast. Pacote com 100
unidades.

SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - 30.22.000058
Saco plástico para lixo de polietileno na cor preta,
capacidade 100 litros, de acordo com a NBR 9190,
NBR 9191. saco plástico lixo, largura 75, altura 105,
normas técnicas classe i - nbr 9191. Saco plástico lixo,
capacidade 100, largura 75, altura 105, aplicação
coleta

de

lixo,

material

plástico

biodegradável.

Sustentável: Sim. Pacote com 100 unidades.

SACO DE LIXO 200L PACOTE COM 100UN

- 30.22.000068

Saco plástico para lixo de polietileno na cor preta,
capacidade 200 litros, de acordo com a NBR 9190,
NBR 9191.saco plástico lixo, capacidade 200, cor
preta, largura 88, altura 110, características adicionais
reforçado, material polietileno. Pacote com 100
unidades.
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SACOS PARA RESÍDUOS INFECTANTES 100L/30KG - 30.22.010051
Sacos para resíduos infectantes - 100L/30Kg - Branco
Leitoso. Produto apropriado para laboratórios, clínicas
médicas, veterinárias e outros. Composição: Polietileno
de Alta Densidade (PEAD). Com solda lateral contínua,
homogênea e uniforme vedando completamente e não
permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de
contaminação ou Infecção das áreas por onde circula. Normatizado com os padrões
da ABNT 9191 e NBR 7500. Capacidade Nominal: 100 L/30kg. Dimensões:
75cmx105cmx0,07cm. Pacote com 100 unidades.

SACOS PARA RESÍDUOS INFECTANTES - 50L/15KG - 30.22.010052
Sacos para resíduos infectantes - 50L/15Kg - Branco
Leitoso. Produto apropriado para laboratórios, clínicas
médicas,

veterinárias

e

outros.

Composição:

Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Com solda
lateral contínua, homogênea e uniforme vedando
completamente e não permitindo a perda do conteúdo
durante o manuseio, diminuindo assim, o risco de contaminação ou Infecção das
áreas por onde circula. Normatizado com os padrões da ABNT 9191 e NBR 7500.
Capacidade Nominal: 50L/15kg. Dimensões: 63cmx80cmx0,05cm. Pacote com 100
unidades.
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SAPONACEO EM PO - 30.22.000051
Saponáceo em pó, com detergente e cloro, composição: aquil benzeno
sulfanato de sódio e cloro mínimo de 0,1%, sofactante aniônico,
agente de polimento, alvejante, coadjuvante, perfume. apresentado em
embalagem resistente de 300. Composição tensoativos aniônicos,
alcalinizantes, agente, aplicação limpeza pisos, paredes e louças,
características

adicionais

biodegradável,

aspecto

físico

pó.

Sustentável: Sim. Ideal para: Superfícies: mármores, azulejos, granitos
e lajotas;Banheiro: louças sanitárias e box;Cozinha: pia, cuba, torneira e balcão.
Padrão de qualidade igual ou superior a Radium.

SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO - 30.22.000014
Solução limpeza multiuso, contendo ativos que dissolvam a sujeira,
remove gordura, fuligem, poeira, marcas de dedos e riscos de lápis.
Padrão Veja Multiuso /Prin ou de melhor qualidade. Frasco com 500
ml. Prazo de validade de no mínimo 90% a vencer na data de entrega.
A composição, data de fabricação, prazo de validade, o número de
registro na ANVISA(MS), e instruções de uso e de segurança deverão
estar impressos nos rótulos ou nos frascos.

SUPORTE DE PAPEL HIGIENICO RL 800 METROS – 30.22.000123
Suporte rolão esmaltado Com Porta Cadeado para papel
higiênico de até 800 metros. Fabricado com Chapa de
aço 1020. Cor branca. Possui fechadura em plástico
ABS. Acompanha chave e um kit para fixação na parede
contendo buchas e parafusos. Dimensões: 37cm (altura)
x 35,5cm (largura) x 12,7cm (profundidade).
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SUPORTE PAPEL TOALHA DE 02/03 DOBRAS - 30.22.000125
Suporte papel toalha, 02/03 dobras. Dimensões: 320mm
Altura x 250mm Largura x 130mm Profundidade.
Confeccionado

em

poliestireno

de

alto

impacto,

contendo kit para fixação contendo buchas e parafusos.

SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO – 30.22.000188
Suporte

para

dispenser.

sabonete

Para

liquido,

sabonete

saboneteira,

liquido,

material

reservatório,
plástico

abs,

capacidade 900ml, fixação em parede. Com visor para controle
de volume. Padrão de qualidade igual ou superior a Cristófoli
Biossegurança.Produzida e testada conforme normas técnicas
específicas.

VASSOURA DE PELO, 40 CM,CERDAS MAT. SINTÉTICO - 30.22.000043
Vassoura de pelo, material cerdas de pelo
sintético, com largura de 40 cm, cabo em
madeira pregado na base, cabo sem trincas, de
primeira qualidade. aplicação limpeza em geral.
Padrão de qualidade Condor ou superior.
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VASSOURA DE PIACAVA N 6 - 30.22.000035
Vassoura de piaçava n 6, tipo domestica, base de
madeira. Vassoura; tipo domestica, modelo em
leque, base de madeira revestida de latão;
propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo
no mínimo 25cm; com cerdas de piaçava; tipo lisa;
com

perfeito

acabamento,

cerdas

com

comprimento mínimo (saliente) de 15 cm e com os
tufos justapostos de forma homogênea visando o
preenchimento de toda a base. Cabo de madeira
medindo aprox. 120 cm de comprimento; rosca em
madeira. A piaçava não poderá soltar facilmente do cepo de madeira; Cabo de
primeira qualidade, sem trincas. Padrão Princesinha ou qualidade superior.

VASSOURA FABRICADA REUTILIZANDO GARRAFAS TIPO PET – 30.22.010140
Vassoura, material cerdas pet (reciclado), material cepa
madeira, comprimento cepa 20, características adicionais
cabo rosqueavel/cerdas plumadas: 58/26 fios, largura cepa 4.
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