
Item Descrição Marca Modelo Qtd Unidade Fornecedor SITUAÇÃO MOTIVO

1

FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE VIRGEM PARA 
COAR CAFÉ, REFERÊNCIA 103, composto com microfuros que 

permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla 
costura que evita rasgar e dobrar o coador durante o preparo, 

acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros.

FILTRA BEM 103 1944 CX
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

2

FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, medindo 
aproximadamente 28 x 38 cm, com etiqueta costurada constando 
os dados de identificação do fabricante e marca. O produto deverá 

ser acondicionado em embalagem plástica lacrada e selada, 
contendo no mínimo 12 unidades.

neves irmãos neves 2365 PCT Zoom Comercial Eireli APROVADO

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.

BILLA BILLA 1884 PCT
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

4

GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 19 cm x 19 
cm. Acondicionado em pacotes com 50 guardanapos, sua 

embalagem deverá ser plástica. Produto com 100% celulose de 
alta qualidade, deve proporcionar absorção rápida. Deverá constar 
na embalagem produto não perecível e conservar em lugar seco, 

número do SAC.

ANEPEL P 6660 PCT
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
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

7
CESTO TELADO capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 

25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá o produto ter 
etiqueta com dados de identificação do fabricante.

ARQPLAST 10 LTS 850 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO



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 MED FIO 4050 UN Luan Ferreira Patucci REPROVADO
NÃO ENTREGOU 

AMOSTRAS

9

ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, confeccionada em polipropileno, 
formato ovalado, com encaixe para os dedos que facilitam o 

manuseio, O produto não deverá soltar as cerdas, deteriorar ou 
embolorar e em seu corpo deverá conter etiqueta com dados do 

fabricante, composição e código de barras.

DSR OVAL 915 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

10

PÁ PARA LIXO, COM BASE PLÁSTICA, dimensões aproximadas: 
largura 24 cm x comprimento 22 cm x altura 8,5 cm, com cabo de 
madeira pinnus medindo aproximadamente 1mt. Deverá constar 
no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e 

marca.

DSR DSR 560 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

11

RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, nas 
seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 2,8 cm 

tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da 
base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm cada, base na cor preta, 

com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira 
plastificado com aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, 

devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.

DSR 40 CM 1295 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

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.

DSR PELO 774 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
REPROVADO

Amostra apresentada 
é do tipo cerlon



13

BALDE, cores diversas, confeccionado em plástico resistente e alça 
de metal, possuindo capacidade volumétrica de 8 litros. O produto 

deverá medir aproximadamente: 26 cm de diâmetro x 23 cm de 
altura.

ARQPLAST 8 LTS 622 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

14

SACO DE ALGODÃO ALVEJADO, reforçado, composto de 100% 
algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas costuradas. 
Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação 

do fabricante, dimensões, marca, e composição.

neves irmãos neves 3755 UN Zoom Comercial Eireli APROVADO

15

VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA 
medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 cm de 

largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava 
com aproximadamente 12 cm de altura e leque de 25 cm de 

comprimento, cabo de madeira plastificada medindo 
aproximadamente 1,20 m e diâmetro de 22 mm. Deverá constar 
no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e 

marca.

CONDOR CONDOR 2222 UN Luan Ferreira Patucci APROVADO

16

PÁ PARA LIXO EM METAL, branco ou bege, medindo 
aproximadamente 20 cm x 20 cm de base, cabo de pinnus de 

aproximadamente 1 m de altura x 22 mm de diâmetro. Deverá ter 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca.

DSR METAL 164 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

17

VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLÁSTICA medindo 
aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 cm, 

leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 
1,40 m de comprimento x 22 mm de diâmetro fixo, com etiqueta 

constando dados de informação do fabricante e marca.

DSR PIAÇAVA 816 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

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.

SACARIA SM 4974 PCT
ANGELA DIAS 

CARVALHO ME
REPROVADO

Medida da amostra é 
43x65, inferior ao 

solicitado no 
descritivo



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.

MEDFIO INFANTIL 2260 UN
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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.

QUATRO 
ESTAÇÕES

MADEIRA 1172 PCT
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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

22

LUVA PARA LIMPEZA, BORRACHA DE LATEX NATURAL, TAM.  M - 
PAR - borracha de látex natural, tamanho:  M, com revestimento 

interno reforçada, com superficie externa antiderrapante. A 
embalagem deve conter um par de luvas e constar: marca e dados 

de identificação do fabricante.

VOLK M 3200 PAR
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

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



24

LUVA EM LÁTEX E NEOPRENE: Proteção de membro superior tipo 
luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, 

confeccionada em borracha natural o punho e borracha neoprene 
a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 
internamente forração em algodão flocado, tamanhos P (7). 

Conforme EN 420:2003, BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado 
de aprovação do MTE.

VOLK P 2315 PAR
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

25

LUVA EM LÁTEX E NEOPRENE: Proteção de membro superior tipo 
luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, 

confeccionada em borracha natural o punho e borracha neoprene 
a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 

internamente forração em algodão flocado, tamanhos, M (8). 
Conforme EN 420:2003, BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado 

de aprovação do MTE.

VOLK M 2610 PAR
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

26

LUVA EM LÁTEX E NEOPRENE: Proteção de membro superior tipo 
luva, totalmente em borracha, destinada a multiuso, 

confeccionada em borracha natural o punho e borracha neoprene 
a palma, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm 

internamente forração em algodão flocado, tamanhos, G (9). 
Conforme EN 420:2003, BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado 

de aprovação do MTE.

VOLK G 2115 PAR
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

27

Álcool Etílico Hidratado 1000 ml, 46,2º INPM, indicado para 
limpeza.  Deverá constar no rótulo informações do produto, 

fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, selo do 
INMETRO e número do INOR. O produto deverá vir acondicionado 
em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Composição: 
álcool etílico, desnaturante e água. Constar data de fabricação e 

validade.

ITAJÁ 46,2 2822 FR
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
APROVADO

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.

PREMISSE 2140 GL
M. MAGALHAES 

PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI

REPROVADO
Amostra possui PH 

fisiológico e não 
neutro.



29

Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml. 
Composição mínima:  conservantes, corante, fragrância e água. 

Componente ativo: cloreto de diaquil dimetil amônio. O produto 
deve ter boa concentração que promova maciez nos tecidos. No 

rótulo deverão constar informações do produto, fabricante e 
registro ou notificação na ANVISA. Constar data de fabricação e 

validade.

SUPREMA 02 LTS 1003 FR
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

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

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

REGIS PAPER 
COMERCIAL LTDA

REPROVADO
NÃO ENTREGOU 

AMOSTRAS

31

SABÃO EM PÓ; produto composto por princípio ativo de linear 
alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, enzimas, 
sequestrante, essência, corante; acondicionado em CAIXA COM 
NO MÍNIMO 900g com sistema prático para fechamento após o 
uso; 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.

ASSIM ASSIM 4217 CX
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
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.

BETTANIN 9700 100 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
REPROVADO

Amostra apresentada 
é para papel 
interfolhado.

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.

DIGUINHO P 240 PCT
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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.

NATURAL 
BABY

32 UNDS 240 PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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.

NATURAL 
BABY

28 UNDS 240 PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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.

NATURAL 
BABY

22 UNDS 240 PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS



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.

NATURAL 
BABY

20 UNDS 240 PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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.

NATURAL 
BABY

RN 240 PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

39
LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G; em borracha de látex natural, 

com revestimento interno reforçado e com superficie externa 
antiderrapante; acondicionado em embalagem contendo 1 PAR.

MBLIFE LIMPEZA 2065 PAR
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
APROVADO

40
LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO P; em borracha de látex natural, 

com revestimento interno reforçado e com superficie externa 
antiderrapante; acondicionado em embalagem contendo 1 PAR.

MBLIFE LIMPEZA 2910 PAR
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
APROVADO

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

GERIAMAX P 216 PCT
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS



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 LIXEIRA 311 UN
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

NÃO ENTREGOU 
AMOSTRAS

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.

DSR 40 CM 284 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
REPROVADO

Medida da base é 
60cm, muito maior 

que o solicitado, 
influenciando 

negativamente no 
uso do material.

44

VASSOURA DE PELO TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA, medindo 
aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura das cerdas 5,5 

cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira 
plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, com etiqueta com dados de 

identificação do fabricante e marca.

DSR 30 CM 182 UN
COMERCIAL 

PANORAMA LTDA ME
APROVADO

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.

NOBRE PAPEL TOALHA 312 UN
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
REPROVADO

Amostra apresentada 
tem abertura na 
parte traseira, 

possibilitando o 
enrosco de folhas. 
Trava do produto é 

muito sensível e abre 
com muita facilidade.


