
ANÁLISE DAS AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2013 

 

Lote Item Objeto Amostra 
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1. Unidades de água sanitária. Composição hipoclorito de sódio, teor de 
cloro ativo 2% a 2,5% múltiplo uso, alveja, desinfeta, mata bactérias, 
acondicionada em embalagem plástica, com registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa. Embalagem contendo 1 Litro. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Lipon 
Resultado: Aprovado 

2. Unidades de água sanitária. Composição hipoclorito de sódio, teor de 
cloro ativo 2% a 2,5% múltiplo uso, alveja, desinfeta, mata bactérias, 
acondicionada em embalagem plástica, com registro no Ministério da 
Saúde/Anvisa. Embalagem contendo 5 Litros. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Lipon 
Resultado: Aprovado 

3. Unidades de limpador concentrado multiuso, indicado para limpeza 
de pisos, paredes, banheiros, fórmicas, plásticos, vidros, 
equipamentos de cozinhas e superfícies em geral, de fácil aplicação e 
dissolução, facilmente removido pelo enxágue, excelente removedor 
de gorduras, remove sujidades pesadas mesmo a frio. Composição 
básica: nonifenol poliglicol éter, alcalinizante, butilglicol, aditivo, 
agente de controle de pH, conservante, corante, fragrância e veículo, 
com registro/ notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem 
de 500 ml. 

 

4. Frasco contendo limpador de vidros. Composição mínima: Lauril, 
éter, sulfato de sódio, coadjuvantes, corante, solvente, água, com 
álcool. Notificado pela Anvisa. Embalagem de 500 ml. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Worker 
Resultado: Aprovado 

5. Unidades de alvejante líquido (tipo Ájax). Composição: Linear Aquil 
Benzeno Sulfonato de Sódio. Fungicida e bactericida branco, 
biodegradável, acondicionado em embalagem plástica mínimo 500ml, 
registro no Ministério da Saúde/Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Lipon 
Resultado: Aprovado 

6. Unidades de desinfetante líquido bactericida, acondicionado em 
embalagem plástica. Composição: Categoria básica restrita ao uso 
puro, princípio ativo cloreto alquil benzil amônio ou surfactante 
catiônico, álcool etoxilado ou o-benzil p clorofenol, essência, corante 
e outras substâncias químicas permitidas, composição aromática de 
eucalipto ou fragrância agradável. Registro/Notif. no Ministério da 
Saúde/Anvisa. Embalagem contendo no mínimo 500 ml. 

 

7. Unidades de detergente sabão forte (tipo solupan) produto indicado 
para remoção de gorduras superficiais, resíduos de poluentes, atua 
na remoção e desengrustação de óxidos aderentes a superfície, sem 
alterar a estrutura do metal. Composição mínima: ácido, alquil, 
benzemo sulfônico, hidróxido de sódio, coadjuvante, corante e água, 
com registro/notificação no ministério da saúde/ANVISA. Bombona de 
5 litros 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Mekal 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 
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8. Unidades de pá para lixo, de plástico ou metálica com suporte de 

cabo alongado. 
Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Alfa 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 

9. Balde de plástico, resistente, com alça de metal. Capacidade de 18 
litros. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Arqplast 
Resultado: Aprovado 

10. Unidade de vassoura com cabo de madeira ou aço, revestida em 
plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e 
rosca na inferior. Base/ponteira em plástico. Material: Sintético e 
metal. Cerdas de nylon resistente. (comprimento das cerdas, grande 
dura, mínimo 12cm, pequena macia, mínimo 07cm). Base de 20 cm. 

 

11. Unidade de vassourita com suporte para vaso sanitário, 
convencional, com cerdas flexíveis, cabo plástico ou madeira, mínimo 
30cm, com pote. Composição: metal e pigmentos, material sintético. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Dalcin 
Resultado: Aprovado 

12. Unidade de rodo puxa e seca com cabo de madeira ou aço, revestida 
em plástico. Cabo de no mínimo 1,20m, com alça na ponta superior e 
rosca na inferior. Emborrachado. Base de 30 cm. Composição: 
Material sintético, metal e pigmentos. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Klering 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 

13. Unidades de rodo espuma para passar cera, cabo em madeira 
forrado, mínimo 1,20m, base em madeira mínimo 30cm. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Klering 
Resultado: Reprovado 



Não atende as características 
solicitadas e não atendeu aos 
critérios de qualidade. 

14. Unidades de espanador de pó, tipo pena, cabo plástico ou madeira. Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Shangrilla 
Resultado: Aprovado 
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15. Unidades de cera líquida, embalagem plástica. Composição básica: 
Cera de Polietileno, Polifilm, Metildiglicol, surfactante aniônico, 
corante, fragrância suave. Indicada para pisos de madeira, 
cerâmicas, cimento, paviflex, ardósia, deixando um brilho mais forte 
após a utilização de enceradeira. Embalagem contendo 750 ml. Cor: 
Incolor. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Polwax 
Resultado: Aprovado 
Observação: A empresa na 
relação de amostras constou 
marca aquafast, porém a 
amostra foi da marca polwax, 
sendo esta a única aprovada. 

16. Unidades de cera em pasta, embalagem de lata, Composição básica: 
parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcanilizante, plastificante, 
coadjuvante, formol, fragrância agradável. Embalagem com no 
mínimo 13 Kg. Cores: 70 unid. Amarela e 70 unid. Vermelha. 

 

17. Unidades de cera em pasta, embalagem de lata, Composição básica: 
parafina, cera de carnaúba, emulsificante, alcanilizante, plastificante, 
coadjuvante, formol, fragrância agradável. Embalagem com no 
mínimo 400g. Cores: 280 unid. Amarela e 30 unid. Vermelha. 

 

18. Latas de pasta para fogão Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Diabo verde limpa forno 
Resultado: Aprovado 

19. Frasco de lustra móveis. Limpa e dá brilho sem engordurar. Perfume 
de longa duração. Recomendado, também, para geladeiras, 
eletrodomésticos, azulejos, superfícies de mármore, fórmicas e 
esmaltadas. Composição mínima: Cêra microcristalina, cera de 
parafina, silicone, emulsificante, espessante, derivado de 
isotiazolinona, solvente alifático, fragrância e água. Notificado pela 
Anvisa. Quantidade mínima de 200 ml. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Polwax 
Resultado: Aprovado 
Observação: A empresa na 
relação de amostras constou 
marca worker, porém a amostra 
foi da marca polwax, sendo esta 
a única aprovada. 
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20. Pacotes contendo no mínimo 04 (quatro) rolos de papel higiênico, 

picotado, folha macia, branca, de alta qualidade, 100% fibras 
naturais, com extrato de algodão, texturizado, produto não perecível. 
Medidas 30x10. 

 

21. Fardos de papel higiênico branco (rolão), folha simples, na cor branca 
nas medidas 300m x 10cm. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Vinhedos 
Resultado: Aprovado 

22. Pacote de papel toalha branco, folhas duplas intercaladas, com 02 
rolos por pacote, com 60 toalhas, medindo aproximadamente 
20x22cm, máxima absorção. Composição: 100% fibras naturais. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Clara 
Resultado: Aprovado 

05 
23. Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou 

azul). Capacidade de 100 litros. Pacotes contendo 10 unidades cada. 
Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Videquímica 
Resultado: Aprovado 

24. Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. Cor (preto ou 
azul). Capacidade de 30 litros. Pacotes contendo 10 unidades. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Videquímica 
Resultado: Aprovado 
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25. Unidade de garrafa térmica de mesa, mínimo 1,0 litros, com bico 

plástico, sistema abre e fecha. Rolha dupla-ação que permite duas 
formas de servir: Com o bico móvel giratório ou com a rolha aberta 
em qualquer posição. Corpo revestido em plástico com alça na lateral 
e copo/tampa, ampola de vidro. 

 

26. Unidade de garrafa térmica de mesa, com jato forte, bomba de 
pressão, bico corta pingos, ampola de vidro, corpo em plástico ou aço 
inox, com alça superior. Capacidade de 1,8 litros. 
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27. Frasco de saponáceo em pó, notificado pela Anvisa. Composição 

mínima: Linear Aquil-benzeno Sulfonato de Sódio, Alcalinizante, 
Agente Abrasivo, Agente de branqueamento, com registro/notificação 
no Ministério da Saúde/Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Class 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 

28. Frasco de saponáceo cremoso, mínimo 300g/ml, notificado pela 
Anvisa. Composição mínima: Linear Aquil-benzeno Sulfonato de 
Sódio, coadjuvantes, espessante, alcalinizante, abrazivo, 
conservante, fragrância e veículo, com registro/notificação no 
Ministério da Saúde/Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Font 
Resultado: Aprovado 
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29. Unidades de detergente líquido (louça), aroma neutro ou limão, em 

embalagem plástica. Composição mínima: Linear Aquil Benzeno 
Sulfonato de Sódio, Tensoativo. Aplicação para remoção de gordura 
e sujeira em gera, com registro/notificação no Ministério da 
Saúde/Anvisa. Bombona de 5 litro. 
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30. Unidades de pano de chão alvejado (grosso) medida aprox. 46 x 

70cm. 
 

31. Unidades de Pano de prato, material algodão cru, comprimento 80, 
largura 90, cor branca, características adicionais: absorvente, lavável 
e durável. 

 

32. Flanela para limpeza, 100% algodão, medidas mínimas aproximadas 
20x30. Cores: amarela, laranja e branca. 

 

33. Toalha de rosto atoalhadas felpuda 100% algodão, mínimo 
0,70x0,70, de boa qualidade. Cores diversas. 

 

34. Unidades de tapete para porta com superficie 100% algodão, base de 
látex antiderrapante. Formato retangular, com medidas aproximadas 
de 50 x 70 cm. 
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35. Caixinhas de sabão em pó. Composição básica: Aquil Benzeno 

Sulfonato de Sódio, com tensoativos, coadjuvantes, sinergista, 
branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corante, cor azul. 
Notificação/Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Cinderela 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 
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36. Esponja para limpeza (louça) de poliuretano, fibra sintética com 

abrasivo, tipo dupla face, medindo no mínimo 102x70x20mm, com 
formato retangular, com bactericida, preferencialmente na cor verde 
fibra abrasiva e amarela esponja macia. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Esfrebom 
Resultado: Aprovado 

37. Unidades de esponja (esponjão) de uso geral para limpeza, medidas 
aproximadas de 360 mm x 102 mm, produto não tecido a base de 
fibra sintetica e mineral abrasivo unidos por resíduo a prova de água, 
possue dupla ação, um lado verde com material abrasivo que atua na 
limpeza da sujeira pesada e um lado amarelo de esponja macia  para 
sujeiras leves e superfícies delicadas. 

 

38. Esponja lã de aço, para limpeza de utensílios e limpeza em geral, 
acondicionado em saco plástico, contendo 08 unidades, mínimo 60g, 
composição ácido carbono. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Q´Lustro 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 

39. Palha de aço/ esfregão de aço nº 0 embalagem de no mínimo 25g, 
tamanho média. Espessuras: nº 0 (1.150 unid.), nº 1 (200 unid.) e nº 
2 (200 unid.) 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Sany 
Resultado: Aprovado 
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40. Unidades de coadores de pano para café, 100% algodão, flanelado 

com a face interna felpuda. Tamanho grande. 
 

41. Caixas de filtro de papel para café, n° 102 e 103, microfuros, faz em 
media 500 cafés com duração aproximada de 4 meses com material 
tecnológico, feltro sintético de polipropileno ( TNT) atóxico 
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42. Unidade de pedra sanitária, encaixe higiênico, notificado pela Anvisa. 

Mínimo 26g. Fragrância. 
Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Sany 
Resultado: Reprovado 
Não corresponde ao descritivo 
quanto ao encaixe higiênico. 

43. Unidades Refil para saboneteira dosadora com ação antisséptica, 
neutro – sache 800 ml, com registro/notificação no Ministério da 
Saúde/Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Bellplus 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 
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44. Unidades de Sabonetes, ingredientes básicos: sabão base, manteiga 

de cacau, acido cítrico, tetradibutil pentaeritritil hidroxihidrocinamato, 
DTPA, EHDP, lauril éter sulgato de sódio, dióxido de titânio, derivado 
de sulfostiril bifenil e perfume, com registro/notificação no Ministério 
da Saúde/Anvisa. 150 g. 

 

45. Unidade de sabonete 125g com óleos hidratantes aromáticos. 
Componentes básicas: Sodium stearate, oleate, palmitate, linoleate, 
laurate, myristate, aqua, calcium carbonate, parfum, sodium chloride, 
helianthus annuus seed oil, sodium carbonate, titanium dioxide 
glycerin, etidronic acid, tetrasodim edta, disodium distyrylbiphenyl 
disulfonate, prunus amygdalus dulcis protein, whey protein, 
macadania integrifolia seed oil, tocopherol, dmdm hydantoin, amyl 
cinnamal, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, 
limonene, linallol, com registro/notificação no Ministério da 
Saúde/Anvisa. 
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46. Unidade de desodorizador/Odorizador Ambiental, aerosol. Elimina 

odores desagradáveis. Aroma/perfume de longa duração, frasco de 
alumínio, sem CFC. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa impresso 
no rótulo. Inofensivo a camada de ozônio. Embalagem contendo no 
mínimo 400 ml. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Renov´Ar 
Resultado: Aprovado 
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47. Frascos de inseticida domestico, multi inseticida, pulverizador, para 

exterminar qualquer tipop de inseto caseiro, frasco de alumínio com 
no mínimo 300 ml, inodoro, de baixa toxidade, a base de água. 
Registrado na ANVISA. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Jimo 
Resultado: Aprovado 
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48. Sabão em barra, cor amarela, embalado em saco plástico, peso 

mínimo 400g. Composição básica: carbonato de sódio, glicerina e 
outras substancias químicas permitidas. Notificado pela Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Fontana 
Resultado: Aprovado 
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49. Pilha pequena ‘AA’  
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50. Unidade de jarra de vidro. Capacidade de 2 litros.  
51. Unidades de facas de mesa com serrilha e cabo de 

propileno/madeira, medidas aprox. 203x17x05mm. 
 

52. Unidades de garfos com cabo de propileno/madeira, medidas aprox. 
190x25x17mm. 

 

53. Unidades de colheres de mesa com cabo de propileno/madeira, 
medidas aprox. 190x40x18 mm.  

 

54. Unidades de colherzinhas de mesa com cabo de propileno/madeira, 
medidas aprox. 95x9x250 mm. 

 

55. Unidades de potes plásticos para mantimentos. Capacidade de 5 kg.  

56. Xícaras para cafezinho com pires  

57. Unidades de copos de vidro para água, capacidade mínima de 250 
ml. 
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58. Frasco de álcool etílico hidratado, 92,8ºINPM, Selo de qualidade 

INMETRO na embalagem e químico responsável, com 
registro/notificação no Ministério da Saúde/Anvisa. Mínimo 1 litro. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Santa Cruz 
Resultado: Aprovado 

59. Álcool etílico 96°, líquido, acondicionado frasco plástico de 1L. Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Santa Cruz 
Resultado: Reprovado 
Não atende a composição 
solicitada. 
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60. Caixa contendo luva látex naturais descartáveis para procedimentos 

cirúrgicos e trabalhos onde se requer tato, classe 01 com 100 
unidades média (7-71/2), sem talco. Tamanho Grande (10 cx) e 
Tamanho Médio (10 cx). 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Descarpack 
Resultado: Aprovada 

61. Unidades de par de luvas para limpeza, borracha de látex natural, 
com palma antiderrapante e excelente sensibilidade tátil, ideal para 
lavar louça. Com interior 100% algodão. Composição: látex 100% 
natural e interior flocado em algodão. Numeração: P (350 unid), M 
(650 unid.), G (450 unid). 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Qualiplus 
Resultado: Aprovado 
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62. Isqueiros tamanho médio à grande para acender fogão a gás. 

Aprovado com selo de certificação do INMETRO. Ascendimento de 
cerca 3.000 vezes. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Cricker 
Resultado: Aprovado 

23 
63. Pacote de Prendedor de roupa de madeira de reflorestamento c/12 

unidades cada pacote. 
Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Gaboardi 
Resultado: Aprovado 

64. Caixa de fósforos, contendo fósforos em madeira, oriundas de 
reflorestamento, longos, mínimo 200 unidades. Composição clorato 
de potássio. Selo Inmetro impresso na caixa. 
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65. Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, 

material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, 
mínimo 100 unidades. Capacidade de 50 ml. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Cristalcopo 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade e durabilidade. 

66. Fardos contendo copo plástico descartável, resistente, padrão ABNT, 
material em poliestireno atóxico, aplicação água, suco, refrigerante, 
mínimo 100 unidades. Capacidade de 200 ml. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Cristalcopo 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade e durabilidade. 
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67. Esfregão de aço Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 

Marca: Angelina 
Resultado: Aprovado 
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68. Saco para lixo, plástico polietileno super resistente. cor (preto ou 

azul). Capacidade de 15 litros. Pacotes contendo 20 unidades 
Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Videquímica 
Resultado: Aprovado 
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69. Unidades de lixeira para cozinha com tampa e pedal. Capacidade de 

30 litros. 
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70. Unidades de álcool em gel 70% INPM, desinfetante, 1 L 

bactericida/anti séptico e com glicerina na sua composição (assim 
não danifica as mãos), com ótima viscosidade com 
registro/notificação no Ministério da saúde/Anvisa. 

Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Bellplus 
Resultado: Reprovado 
Não atendeu aos critérios de 
qualidade. 

29 
71. Pares de joelheiras para uso em atividades de limpeza doméstica.  

30 

 

72. Lâmpada 60 watts Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Tashibra 
Resultado: Aprovado 

73. Lâmpada 100 watts Empresa: Alpha Hig. e Limpeza 
Marca: Tashibra 
Resultado: Aprovado 

 


