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3º RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO P.E. Nº 006/2022 

ITEM Descrição UN QTD EMPRESA MARCA SITUAÇÃO MOTIVO 

2 

APAGADOR PARA QUADRO 
NEGRO DE MADEIRA, medindo 

no mínimo 130mm de 
comprimento x 40mm de largura 

e 20mm de altura, formato 
anatômico pinus, madeira de 

reflorestamento, acondicionado 
em embalagem plástica 

transparente contendo 12 
unidades. Deverá constar no 

produto: etiqueta com código de 
barras, referência e dados de 
identificação do fabricante. A 

embalagem primária deverá ser 
em saco plástico resistente 

contendo 12 unidades, lacrado 
eletronicamente. 

EMBAL 55 

MGSERV GESTÃO 
AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS 
SUSTENTÁVEISI 

Souza  APROVADO   

12 

CADERNO BROCHURA 
PEQUENO ¼ CAPA FLEXÍVEL, 
CONTENDO 96 FOLHAS, 
formato 140 mm x 200 mm, capa 
e contra capa de 
aproximadamente 120 g/m2, 
miolo off set mínimo de 50 g/m2 , 
folhas brancas com pautas azuis 
e margem. O material deverá 
estar de acordo com a norma da 
ABNT. 

UN 2450 
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDAP 
CREDEAL  REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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CADERNO BROCHURA 
UNIVERSITÁRIO, 1X1, COM 96 
FOLHAS, com capa dura, capa e 
contra capa em cartão duplex 
com no mínimo 275g/m², com 
formato 200 mm x 275 mm, miolo 
off set no mínimo 50 g/m2, com 
folhas brancas, com pautas azuis 
e margem, 02 grampos para fixar 
as folhas. O produto deverá ter 
indicação de ser produzido com 
papel 100% proveniente de 
árvores de reflorestamento e/ou 
Selo do FSC ou Cerflor. Deverá 
conter no verso de sua capa final, 
código de barras, quantidade de 
folhas, telefone do SAC, e dados 
de identificação do fabricante. O 
produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica 
transparente contendo 10 
unidades, e estar de acordo com 
as normas da ABNT. Deverá 
constar na embalagem códigos 
de barras, nome do fabricante e 
quantidade. 

PCT 530 
COMERCIAL PANORAMA 

LTDA ME 
FORONI REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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CADERNO UNIVERSITÁRIO 
ESPIRAL, 1X1, COM 96 
FOLHAS, com capa dura, capa e 
contra capa em cartão duplex 
com no mínimo 275g/m², com 
formato 200 mm x 275 mm, miolo 
off set no mínimo 50 g/m2, com 
folhas brancas, com pautas azuis 
e margem, espiral galvanizado ou 
revestido em nylon e coil loop . A 
primeira folha do caderno deverá 
possuir campos para 
preenchimento de dados 
pessoais do usuário. O produto 
deverá ter indicação de ser 
produzido com papel 100% 
proveniente de árvores de 
reflorestamento e/ou Selo do FSC 
ou Cerflor. Deverá conter no 
verso de sua capa final, código de 
barras, quantidade de folhas, 
telefone do SAC, e dados de 
identificação do fabricante. O 
produto deverá vir acondicionado 
em embalagem plástica 
transparente contendo 04 
unidades, e estar de acordo com 
as normas da ABNT. Deverá 
constar na embalagem códigos 
de barras, nome do fabricante e 
quantidade. 

EMBAL 306 
MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS  

Panamericana REPROVADO 

NÃO É PROVENIENTE 
DE MADEIRA 

REFLORESTADA, 
FALTA MARGEM 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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CANETA HIDROGRÁFICA 
JUMBO PONTA GROSSA 
CONTENDO 12 CORES 
VARIADAS, com ponta de feltro, 
tampa com respirador para 
facilitar assim a ventilação do 
produto, medindo 5mm de ponta, 
corpo plástico em polipropileno 
medindo aproximadamente 
135mm. Composição: tinta a base 
d´água, corantes e umectantes. O 
produto deverá vir acondicionado 
em envelope plástico 
transparente. Constar na 
embalagem: produto não indicado 
para menores de 03 anos, não 
tóxico, lavável, marca, 
composição, código de barras, 
selo do INMETRO, OCP-0006, 
referência, validade do produto e 
dados de identificação do 
fabricante. 

JG 1635 
COMERCIAL PANORAMA 

LTDA ME 
COMPACTOR REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

25 

CARTOLINA LAMINADA NA 
COR AZUL, 150g, medindo 
aproximadamente 49 cm x 59 cm, 
o produto deverá ser indicado 
para trabalhos escolares e para 
embalar produtos e vir embalado 
em pacote com 20 folhas 
contendo etiqueta. Constar na 
embalagem: código de barras, 
medidas, cor, telefone do 
atendimento ao cliente e dados 
de identificação do fabricante. 

PCT 321 
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA 
VMP REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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COLA OU TINTA 3D 
DIMENSIONAL - CORES 

VARIADAS. Aplicações: Tecidos, 
Madeira, Papel, EVA, Couro, 

Cerâmica, Gesso, Vidro e Cortiça. 
Possuindo Bico aplicador 

indicado para trabalhos artísticos. 
Atóxica, solúvel em água. Frasco 
com aproximadamente 35 ml ou 

90g. Caixa contendo 6 cores 
variadas. 

CX 325 
MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS  

ACRILEX REPROVADO 
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA 

42 

GIZ ESCOLAR CILÍNDRICO NA 
COR BRANCO, medindo 82 mm 
x 11 mm (comprimento x 
diâmetro), acondicionado em 
caixa de papelão contendo 500 
unidades. O produto deverá ser 
atóxico, antialérgico, não sujar as 
mãos, ser de alta qualidade, não 
espalhar pó, não quebrar 
facilmente e ser produzido com 
gesso ortopédico, com uma fina 
camada plastificante, garantindo 
um giz totalmente antialérgico. 
Ingredientes: gipsita desidratada, 
água e plastificante. Conter na 
embalagem as seguintes 
informações: marca, ingredientes, 
código de barras, telefone do 
atendimento ao consumidor, 
validade, conservação e dados de 
identificação do fabricante. O 
detentor da melhor oferta deverá 
apresentar conforme edital, laudo 
de irritação cutânea primária, 
irritação ocular, ensaio de toxidez 

CX 80 
MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS 

zig giz REPROVADO 
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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e ensaio de sensibilização 
cutânea maximizada, emitidos por 
laboratório credenciado pela 
ANVISA. 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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LÁPIS DE COR LONGO COM 12 
CORES, produzido em madeira 
com superfícies coloridas com 
tintas atóxicas indicando as cores 
das minas. Todos apontados para 
utilização imediata. Deverá 
apresentar traço nítido, 
resistência para suportar a 
pressão normal de uso, madeira 
própria para lápis, leve, seca, 
sem nós, rachaduras e de fácil 
aponte. Composição: pigmentos, 
aglutinantes, carga inerte e ceras. 
Acondicionado em embalagem de 
papelão. Deverá constar na 
embalagem: dados de 
identificação do fabricante, 
composição do produto, 
marca,tabela de cores e selo do 
Inmetro. 

CX 3194 
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA 
KAZ  REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

54 

PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E 
MARGEM, medidas aproximadas 

de 210 mm x 297 mm, 
acondicionado em embalagem 
plástica transparente contendo 

400 folhas. Constar na 
embalagem: formato, código de 
barras e dados de identificação 

do fabricante. 

PCT 5 
MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS 

Maxima REPROVADO 
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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67 

PAPEL DOBRADURA ESPELHO 
NA COR AZUL MARINHO, 
medindo aproximadamente 480 x 
660 mm com gramatura mínima 
de 60 g/m². Acondicionado em 
embalagem plástica transparente 
devidamente lacrada contendo 
100 folhas. Na embalagem 
deverá constar dados de 
identificação do fabricante, 
telefone do SAC, código de 
barras, gramatura, dimensões e 
marca. 

PCT 270 
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA 
PILAR REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

71 

PAPEL MANILHA ROSA em 
bobina HD pesando 
aproximadamente 55 grs. O 
produto deverá medir 
aproximadamente 40 cm x 250 m. 

UN 60 
MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS  

Nº SRA LIBANO REPROVADO 
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA 

89 

PLACA DE EVA, medindo no 
mínimo 40x48 cm, espessura 
mínima 1,8mm, modelo camurça - 
cores diversas - pacote contendo 
05 fls. 

PCT 850 
MGSERV GESTÃO 

AMBIENTAL EM 
TECNOLOGUIAS  

EVAMAX REPROVADO 
NÃO APRESENTOU 

AMOSTRA 

91 

PLACA DE EVA, medindo no 
mínimo 40x48 cm, espessura 
mínima 1,8mm, modelo glitter - 
cores diversas - pacote contendo 
05 fls. 

PCT 1050 
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA 
EVABRAS REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

94 

REFIL DE SILICONE 
TRANSPARENTE PARA 
PISTOLA DE COLA QUENTE, 
medindo 11,3 mm de diâmetro x 
300 mm de comprimento. Constar 
na embalagem: código de barras, 
marca, atenção no 

UN 7700 
COMERCIAL PANORAMA 

LTDA ME 
CLASSE REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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armazenamento e dados de 
identificação do fabricante. 

121 

Pincel atômico com tinta 
permanente a base de álcool, 
recarregável, na cor verde, com 
ponta de feltro chanfrada, 
podendo ser utilizado em 
qualquer tipo de superfície lisa de 
rápida secagem. Composição: 
álcool, corantes orgânicos, glicol 
e conservantes. O produto deverá 
vir acondicionado em embalagem 
de papelão com 12 unidades. O 
pincel deverá proporcionar uma 
escrita com espessura de 3 mm a 
6 mm e estar impresso em seu 
corpo marca e código de barras. 

CX 60 
REGIS PAPER 

COMERCIAL LTDA 
COMPACTOR  REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

mailto:administracao@registro.sp.gov.br
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PINCEL MARCADOR (CANETA) 
PARA QUADRO BRANCO NA 
COR VERMELHA medindo 115 
mm de comprimento x 17 mm de 
largura, com tampa de fácil 
encaixe e base com fundo 
suspenso, sua ponta deverá ser 
em formato anatômico, medindo 
no mínimo 6 mm de comprimento, 
proporcionando secagem rápida 
na escrita, em seu corpo deverá 
conter marca, código de barras e 
indicação para tipo de quadro, 
acondicionado em caixa de 
papelão contendo 12 unidades. 
Composição: resinas 
termoplásticas, tinta a base de 
álcool, solventes, pigmentos e 
aditivos. Constar na embalagem: 
instruções de armazenagem, 
código de barras, quantidade, 
validade, origem e dados de 
identificação do fabricante. 

CX 236 
COMERCIAL PANORAMA 

LTDA ME 
MARIPEL REPROVADO 

NÃO APRESENTOU 
AMOSTRA 

 

 

Registro, 11 de maio de 2022. 

CÉSAR AUGUSTO LEMOS 

JESUS DAVI PONTES ANHAIA – Equipe Técnica 
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