
Item Descrição Marca Qtd Unidade Fornecedor SITUAÇÃO MOTIVO

3

FÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA REFLORESTADA, 

apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 

Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 

40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de potássio e 

aglutinantes.

PARANÁ 1884 PCT REGIS PAPER COMERCIAL LTDA APROVADO

5

BALDE EM PLÁSTICO RECICLADO, canelado, com alça de metal, 

capacidade para 20 litros, nas seguintes dimensões aproximadas: 

36 cm de altura x 33 cm de diâmetro. O produto deverá conter 

etiqueta com dados de identificação do fabricante e código de 

barras.

1200 UN FRACASSADO

6

CESTO DE LIXO PLÁSTICO REDONDO COM TAMPA, capacidade 

100 litros, cores variadas. Medindo aproximadamente: 51 cm 

(diâmetro) x 69 cm (altura), deverá o produto ter etiqueta com 

dados de identificação do fabricante.

469 UN FRACASSADO

8

ESCOVA DENTAL INFANTIL – com cerdas macias e arredondadas 

com aproximadamente 28 tufos, medindo aproximadamente 15 

cm comprimento, sendo produzida com resinas termoplásticas, 

pigmento e âncora e embalada individualmente em estojo de 

cartolina, onde conste o selo de produto aprovado pela ABO.

MED FIO 4050 UM COMERCIAL PANORAMA LTDA ME REPROVADO
Não apresentou 

amostra

12

VASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA NO 

FORMATO TUBULAR com as seguintes dimensões aproximadas: 21 

cm de comprimento x 4 cm de altura x 4 cm de largura, altura das 

cerdas 5cm preenchendo toda a base com no mínimo 90 tufos. A 

base deverá ser com cantos arredondados bem como as cerdas e 

ser perfeitamente adaptável ao cabo, que deverá ser plastificado 

medindo aproximadamente 1,20 mt de comprimento x 22mm de 

diâmetro. O produto deverá conter em seu corpo etiqueta com 

dados de identificação do fabricante e marca.

SM 774 UN Luan Ferreira Patucci  REPROVADO
Não apresentou 

amostra



18

PANO PARA CHÃO ALVEJADO, composto de 100% algodão na cor 

branco, medindo aproximadamente 63x80cm, com bordas 

costuradas. Deverá constar no produto etiqueta costurada com: 

dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, modos 

de utilização do produto e composição. Embalado em saco 

plástico transparente com no mínimo 10 unidades.

CAEBI 4974 PCT REGIS PAPER COMERCIAL LTDA REPROVADO

MEDIDAS DA 

AMOSTRAS SÃO 

INFERIORES AO 

SOLICITADO, POSSUI 

48X65CM

19

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.

ICE FRESH KIDS 2260 UN
UP DENT IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA
APROVADO

20

PRENDEDOR DE ROUPA CONFECCIONADO EM MADEIRA NO 

FORMATO RETANGULAR, medindo aproximadamente 73 mm de 

comprimento x 11 mm de largura, com presilha em aço 

galvanizado. O produto deverá ser embalado em filme plástico 

transparente, contendo no mínimo 12 unidades. Constar na 

embalagem: marca, quantidade, código de barra e dados de 

identificação do fabricante.

ÁGUIA 1172 PCT REGIS PAPER COMERCIAL LTDA REPROVADO
Não apresentou 

amostra

21

LUVAS PARA PROCEDIMENTOS, EM LÁTEX, sem talco powder-

free, não estéril, Tamanho M cx com 100 peças (50 pares) Registro 

no MS/anvisa. Data de Validade.

2065 CX FRACASSADO

23

LUVA DESCARTÁVEL EM VINIL: Luva de segurança confeccionada 

em resina vinílica, não esterilizada, com pulverização interna de 

pó bio absorvível (amido de milho); ambidestra, superfície externa 

lisa. Proteção das mãos do usuário contra agentes químicos tais 

como classe A - tipo 2: agressivos básicos; classe B - detergentes, 

sabões, amoníaco e similares e classe C - tipo 3: álcoois, tipo 6: 

ácidos orgânicos. Acondicionado em caixa contendo 100 unidades 

(50 pares) No tamanho M. Material deve possuir CERTIFICADO DE 

APROVAÇÂO junto ao MTE.

1760 CX FRACASSADO



28

Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  

produzido com componentes umectantes e emolientes, 

acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. 

Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. Sulfonic 

Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as 

mãos.  O produto deve conter em seu rótulo os dados de 

notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade.

GOLD 2140 GL COMERCIAL PANORAMA LTDA ME REPROVADO
Não apresentou 

amostra

30
PAPEL HIGIÊNICO; branco; folha simples; 100% celulose virgem; 

rolo com 300m x 10cm; acondicionado em FARDO COM 8 ROLOS.
SUPER 200 FD

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME
APROVADO

32

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO; em plástico resistente; ideal 

para acondicionamento de rolos com 300m x 10cm; com visor 

frontal possibilitando a visualização de quantidade de folhas.

NOBRE 100 UN REGIS PAPER COMERCIAL LTDA REPROVADO
Não apresentou 

amostra

33

FRALDA DESCATÁVEL INFANTIL TAMANHO P - absorvente, com 

abas ajustáveis e flexíveis, 0% de fragrâncias e parabenos, 

cobertura respirável, para uso a partir dos 3 até os 6 kg, pacote 

contendo pelo menos 32 unidades.

BACKYARDIGA

NS
240 PCT REGIS PAPER COMERCIAL LTDA REPROVADO

Não apresentou 

amostra

34

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.

FEROZ BABY 240 PCT COMERCIAL PANORAMA LTDA ME APROVADO

Deverão ser entregues 

embalagens com as 

quantidades indicadas 

nos catálogos 

apresentados.

35

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.

FEROZ BABY 240 PCT COMERCIAL PANORAMA LTDA ME APROVADO

Deverão ser entregues 

embalagens com as 

quantidades indicadas 

nos catálogos 

apresentados.

36

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.

FEROZ BABY 240 PCT COMERCIAL PANORAMA LTDA ME APROVADO

Deverão ser entregues 

embalagens com as 

quantidades indicadas 

nos catálogos 

apresentados.



37

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.

FEROZ BABY 240 PCT COMERCIAL PANORAMA LTDA ME APROVADO

Deverão ser entregues 

embalagens com as 

quantidades indicadas 

nos catálogos 

apresentados.

38

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.

DIGUINHO 240 PCT
R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

EIRELI-ME
REPROVADO

Não apresentou 

amostra

41

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

SAFETY 216 PCT COMERCIAL PANORAMA LTDA ME REPROVADO
Não apresentou 

amostra

42

LIXEIRA COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS, tubular em 

polietileno alta densidade, material atóxico, na cor branco, em 

moldagem rotacional, sem soldas ou emendas. Superfície interna 

polida, cantos arredondados, ausência total de reentrâncias. Base 

e pedal fabricados em aço inox. tampa fixada na estrutura de aço 

inox (acionamento da tampa pelo pedal). Base removível.

ARQPLAST 311 UN COMERCIAL PANORAMA LTDA ME REPROVADO
Não apresentou 

amostra

43

RODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, medindo 

aproximadamente comprimento x largura x altura (40 cm x 3 cm x 

3,5 cm), com borracha sintética dupla com aproximadamente 3 

mm de espessura e 3 cm de altura fixada a base com grampos, 

com cabo de madeira plastificada, medindo aproximadamente 

1,40 m de comprimento. Deverá conter no produto etiqueta com 

dados de identificação do fabricante e marca.

ART 

VASSOURAS
284 UN REGIS PAPER COMERCIAL LTDA REPROVADO

Não apresentou 

amostra



45

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS, 

confeccionado em plástico abs de baixa densidade com alta 

resistência, cor branca ou cinza, visor frontal possibilitando a 

visualização de quantidade de folhas, sistema de fechamento que 

dispensa chave. Tamanho mínimo: alt.: 295 mm, larg.: 255 mm, 

prof.: 130 mm.

BETTANIN 312 UN COMERCIAL PANORAMA LTDA ME APROVADO

Mirtes Bezerra Lima

Rafael Kawan Ponsoni de Sousa

Registro/SP, 27 de setembro de 2021.

Equipe Técnica:

Jesus Davi Pontes Anhaia

Marli Fernandes Correa


