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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.

4050 UM MEDFIO
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
R$ 1,15 R$ 4.657,50 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.

774 UN
ART 

VASSOURAS

REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA
R$ 23,48 R$ 18.173,52 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.

4974 PCT THOMAS

R.A. 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS EIRELI-

ME

R$ 38,50 R$ 191.499,00 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.

1172 PCT gaboardi

BONI 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA

R$ 1,79 R$ 2.097,88 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.

2140 GL SM
LUAN FERREIRA 

PATUCCI
R$ 27,00 R$ 57.780,00 REPROVADO

Não apresentou 

amostra



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.

100 UN nobre

BONI 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS DE 

LIMPEZA LTDA

R$ 50,00 R$ 5.000,00 REPROVADO

Chave de trava 

do produto 

apresenta 

defeitos que 

fazem abrir com 

facilidade.

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.

240 PCT FERROZ

R.A. 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS EIRELI-

ME

R$ 38,90 R$ 9.336,00 REPROVADO
Não apresentou 

amostra

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.

240 PCT PAMPERS

COMERCIAL 

PANORAMA LTDA 

ME

R$ 46,99 R$ 11.277,60 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

216 PCT SAFETY

R.A. 

DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS EIRELI-

ME

R$ 13,90 R$ 3.002,40 APROVADO

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.

311 UN FRACASSADO

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.

284 UN FRACASSADO
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