
ITEM DESCRIÇÃO UN EMPRESA MARCA SITUAÇÃO MOTIVO

7

FRALDA DESCATÁVEL INFANTIL TAMANHO M - absorvente, com abas 

ajustáveis e flexíveis, 0% de fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, 

para uso a partir dos 6 até os 9 kg, pacote contendo pelo menos 36 unidades.

PCT
COMERCIAL 

PANORAMA
Hipopo APROVADO

8

FRALDA DESCATÁVEL INFANTIL TAMANHO G - absorvente, com abas 

ajustáveis e flexíveis, 0% de fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, 

para uso a partir dos 8 até os 13 kg, pacote contendo pelo menos 32 

unidades.

PCT
COMERCIAL 

PANORAMA
Toquinho APROVADO

9

FRALDA DESCATÁVEL INFANTIL TAMANHO GG - absorvente, com abas 

ajustáveis e flexíveis, 0% de fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, 

para uso a partir dos 11 até os 15 kg, pacote contendo pelo menos 36 

unidades.

PCT
COMERCIAL 

PANORAMA
Hipopo APROVADO

11

FRALDA DESCATÁVEL INFANTIL TAMANHO RN - absorvente, com abas 

ajustáveis e flexíveis, 0% de fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, 

para uso a partir dos 4 kg, pacote contendo pelo menos 36 unidades.

PCT
COMERCIAL 

PANORAMA

Turma da 

Mônica
REPROVADO

NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

15

ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL; solução aquosa composta por 

princípio ativo de hipoclorito de sódio com teor de 2,0% a 2,5% p/p e 

carbonato de sódio; acondicionado em galão de plástico resistente, 

EMBALAGEM COM 2L; deverá constar em sua embalagem a data de 

fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá ter 

validade de no mínimo 4 meses a contar da data de entrega.

UN
COMERCIAL 

PANORAMA
Suprema APROVADO

30

DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA; solução aquosa composta 

por princípio ativo de cloreto de alquil dimetil benzil amônio, opacificante, 

corante, conservante, fragrância e sequestrante; acondicionado em 

EMBALAGEM COM 2L; deverá constar em sua embalagem a data de 

fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá ter 

validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

UN
COMERCIAL 

PANORAMA
Suprema APROVADO

28

CORTADOR DE UNHA; em aço niquelado; com mola suavizadora de tensão 

e lâminas curvas em formato anatômico que proporcionam precisão no corte; 

medindo aproximadamente 6cm de comprimento.

UN

PARILIMP COM E 

SERVIÇOS  DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA EIRELI

REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

29

CREME DENTAL; com flúor, cálcio e proteção anticárie; com sabor 

refrescante; para uso adulto; acondicionado em EMBLAGEM COM 90g no 

modelo bisnaga; deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 

prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de 

no mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

UN

PARILIMP COM E 

SERVIÇOS  DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA EIRELI

Freedent REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA
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38

ESCOVA DENTAL; manual; uso ADULTO; com aproximadamente 34 tufos de 

cerdas de nylon, macias, aparadas e arredondadas uniformemente na mesma 

altura; cores diversas; com cabo reto e anatômico medindo aproximadamente 

17cm de comprimento; com selo ABO.

UN

PARILIMP COM E 

SERVIÇOS  DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA EIRELI

Medfio REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

58

PEDRA SANITÁRIA; redonda, com haste plástica e ação bacteriostática; 

composta por princípio ativo de paradiclorobenzeno, corante e fragrância; 

pesando no mínimo 25gr; deverá constar em sua embalagem a data de 

fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá ter 

validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

UN

PARILIMP COM E 

SERVIÇOS  DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA EIRELI

Frescor REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

40

ESCOVA PARA LAVAR ROUPA; confeccionada em polipropileno; formato 

oval; com encaixe para os dedos que facilitam o manuseio; não deverá soltar 

as cerdas, deteriorar ou embolorar; cores diversas; medindo 

aproximadamente 13cm de comprimento x 7cm de largura x 15mm de altura; 

com cerdas medindo aproximadamente 3cm de altura.

UN
THAISE ROSA 

OSAWA - ME
Chick Home REPROVADO

NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

72

SHAMPOO; neutro; com ph balanceado; composto por cocoamidopropil 

betaina, glicerina, edta e água; não deve conter álcool; não deve irritar os 

olhos; indicado para uso adulto e todos os tipos de cabelo; acondicionado em 

EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 250ml; deverá constar em sua embalagem a 

data de fabricação e prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto 

deverá ter validade de no mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

UN
THAISE ROSA 

OSAWA - ME
Isacare REPROVADO

NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

41

ESCOVA SANITÁRIA DE PIAÇAVA; com cabo de madeira medindo 

aproximadamente 25cm de comprimento; com cerdas de piaçava que formam 

um cone mendindo aproximadamente 4cm de diâmetro.

UN

ENTRE RIOS 

COMERCIAL 

LTDA

DSR REPROVADO

AMOSTRA TEM CABO DE 

PLÁSTICO, NO EDITAL 

CONSTA CABO DE 

MADEIRA

78

CESTO DE LIXO COM PEDAL, CAPACIDADE 50 LITROS; com corpo e 

tampa de plástico na cor branca; com suporte e pedal em aço; medindo 

aproximadamente (AxLxP) 80x40x40cm.

UN

ENTRE RIOS 

COMERCIAL 

LTDA

Tritec REPROVADO

SUPORTE E PEDAL DA 

AMOSTRA É DE 

PLÁSTICO, EDITAL 

SOLICITA DE AÇO

1

SABONETE INFANTIL 90 GRAMAS, especialmente desenvolvido para limpar 

suavemente a pele do bebê, sem ressecá-la, contendo extrato natural de 

aveia e glicerina que hidratam e amaciam a pele, com fórmula 

dermatologicamente testada. Composição mínima: Adeps, Bovis, Sodium 

Chloride, Sodium Hydroxide, tetrasodium EDTA, Coco-Betaine, Parfum, 

Avena Sativa Kemel Extract, Amyl Cinnamal, Geraniol, Linalool.  O produto 

deverá vir embalado individualmente em caixa de papelão resistente 

contendo marca, peso, precauções, lote, fabricação, validade, composição, 

identificação de produto dermatologicamente testado e dados de identificação 

do fabricante.

UN

STS COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO 

EIRELLI

Pompom REPROVADO
AMOSTRA POSSUI 80G, 

EDITAL CONSTA 90G



12

Fralda geriátrica - Fralda descartável geriátrica, anatômico, tamanho M, não 

tóxico, composição interna de polpa de celulose, filme de polietileno, 

cobertura externa impermeável, camada interna e externa perfeitamente 

sobrepostas, com as bordas unidas entre si, antialérgica, peso de usuário de 

40 a 70 KG, medida da cintura de 70 a 115 CM, adesivo termoplástico, alta 

capacidade de absorção, fitas adesivas reposicionáveis com 4 fitas, barreiras 

laterais antivazamento, transfer-layer, indicador de umidade para troca, 

embalado em material fechado em filme de polietileno, validade mínima de 18 

meses a contar da data de entrega, e suas condições deverão estar de 

acordo com a portaria nº 1480/90 do Ministério da Saúde, atendendo a 

resolução GMC nº 36/2004 do INMETRO referente a rotulagem. O produto 

deverá ser embalado em pacotes com no mínimo 8 unidades, com dados de 

fabricação e instruções de uso na embalagem

PCT

STS COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO 

EIRELLI

Safety APROVADO

76

CESTO DE LIXO COM PEDAL, CAPACIDADE 100 LITROS; com corpo e 

tampa de plástico na cor branca; com suporte e pedal em aço; medindo 

aproximadamente (AxLxP) 85x57x45cm.

UN

STS COMÉRCIO 

E DISTRIBUIÇÃO 

EIRELLI

Barbarex REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

10

FRALDA DESCATÁVEL INFANTIL TAMANHO XXG - absorvente, com abas 

ajustáveis e flexíveis, 0% de fragrâncias e parabenos, cobertura respirável, 

para uso a partir dos14 até os 18 kg, pacote contendo pelo menos 26 

unidades.

PCT

REGIS PAPER 

COMERCIAL 

LTDA

Tom and Jerry REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

18

APARELHO DE BARBEAR; descartável; com cabo anatômico antideslizante 

de plástico e duas lâminas de aço; acondicionado em EMBALAGEM COM 02 

UNIDADES.

EMBAL

REGIS PAPER 

COMERCIAL 

LTDA

Bic REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

77

CESTO DE LIXO COM PEDAL, CAPACIDADE 30 LITROS; com corpo e 

tampa de plástico na cor branca; com suporte e pedal em aço; medindo 

aproximadamente (AxLxP) 45x35x45cm.

UN

REGIS PAPER 

COMERCIAL 

LTDA

Bralimpia REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

36

ENXAGUANTE BUCAL; antisséptico; com flúor; composto por óleos 

essenciais, clorexidina e cloreto de cetilpiridinio; sabor menta ou hortelã; não 

deve conter álcool; acondicionado em EMBALAGEM COM 500ml contendo 

copo dosador; deverá constar em sua embalagem a data de fabricação e 

prazo de validade; com registro na ANVISA; o produto deverá ter validade de 

no mínimo 18 meses a contar da data de entrega.

UN DANIEL DIAS Freedent REPROVADO
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA

80

PAPEL HIGIÊNICO; branco; folha dupla; picotado e de alta qualidade; 

composto por 100% de fibras naturais; com gramatura mínima de 30g/m²; 

com alvura difusa mínima de 90%; com índice de maciez mínima de 3,2 

N.m/g; com contagem de pintas inferior a 2,9; medindo no mínimo 30m de 

comprimento x 10cm de largura; acondicionado em PACOTE COM 12 

ROLOS; o produto deverá ter laudo e/ou relatório de ensaio referente a testes 

realizados por laboratório credenciado pelo INMETRO, cujo resultado final 

apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do 

papel como Classe 1.

PCT DANIEL DIAS Qualite APROVADO



4

CREME DENTAL INFANTIL com alta concentração de flúor (mínimo 1100

ppm), acondicionado em bisnaga de 50 gramas. O produto deverá conter em

sua formulação componentes químicos que promovam ação protetora contra

as cáries e sabor agradável que incentive o hábito de escovação. Constar na

embalagem: marca, sabor, data de fabricação e validade, composição,

responsável técnico e seu respectivo número do CRQ, código de barra e

dados de identificação do fabricante.

UN

UP DENT 

IMPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÃO 

COMERCIAL 

LTDA

Doctor Duck APROVADO

Regina Midori Hashiguchi

Equipe Técnica:

César Augusto Lemos Cará

Jesus Davi Pontes Anhaia

Mirtes Bezerra Lima

Rafael Kawan Ponsoni de Sousa


