
 

 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

Considerando o pedido da empresa ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE 

E LIMPEZA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Gaspar de Lemos, nº 57, Centro, na cidade de 

Cruzaltense/RS, CNPJ de n° 42.188.256/0001-14 onde trouxe amostras de alguns itens para aprovação de amostras, ficando 

assim disposto: 

 
ITEM DESCRIÇÃO  MARCA APROVADO/REPROVADO 

08 Papel higiênico, ultra macio, solúvel em água, produzido com 100% 

fibra celulósica virgem, na cor branca, folha dupla, rolo de 30m, 

embalados de 4 em 4, fardo com 16 pct, picotado, não reciclado. 

NATUPEL APROVADO 

10 Papel higiênico, macio, solúvel em água, produzido com 100% fibra 

celulósica virgem, na cor branca, folha simples, rolo de 300m x 9 cm, 

pacote com 08 rolos. 

MAXPEL REPROVADO 

11 Saco de lixo, na cor preta, de 200 litros, com 100 unidades cada. Com 

espessura de  10 micras, fabricado em polietileno de alta densidade 

virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme.  

GD PLAST APROVADO 

12 Saco para lixo 15 litros pacotes com 10 unidades, com espessura de 05 

micras,39x58cm cor azul fabricado em polietileno de alta densidade 

virgem (PEAD) com solda lateral, continua, homogênea e uniforme.  

ESSAN APROVADO 

13 Copo descartável transparente, resistente, capacidade de 180ml, pacote 

com 100 unid, em poliestireno branco, atóxico, com frisos e saliência 

na borda, peso por cento do corpo deverá ser igual ou superior a 220 

gramas compensão lateral mínima de 85 N 

UMBRAS APROVADO 

25 Odorizador de ambiente, aerossol, embalagem 360 ml, fragrâncias: 

Talco, capim-limão, florais, exceto lavanda.   

PURO AR APROVADO 

34 Vassoura de nylon com cerdas em formato de leque, com dimensão 

31,5x 19x 6,5cm. Com duo cerdas macias e firmes. Com 04 fileiras de 

cerdas. Acompanha cabo. 

GAÚCHA APROVADO 

40 Copos plásticos descartáveis de 80 ml, pacote com 100und, branco, 

produzido conforme a ABNT/NBR n°14865, e aprovado pelo 

IMMETRO.  

DUDIGO APROVADO 

41 Esponja de lavar louça, multiuso, dupla face, constituída de duas faces, 

sendo uma constituídas de fibras sintéticas com material abrasivo e 

outra em espuma de poliuretano, devidamente sobrepostas e 

firmemente unidas, em embalagens individuais, dimensões de 

110x75x20mm. 

BETANIN REPROVADO 

58 Luva multiuso, látex, antiderrapante, forrada, resistente, tamanho M. 

Embalagem individual. 

DESCARPACK APROVADO 

59 Luva multiuso, látex, antiderrapante, forrada, resistente, tamanho G. 

Embalagem individual 

DESCARPACK APROVADO 

63 Papel toalha, para cozinha, pacote com 2 rolo com 120 folhas, folhas 

brancas, picote, macio, com maior absorção. 

MAXPEL REPROVADO 

 



 

 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

Considerando o pedido da empresa LIRA DA LUZ & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua Giacomo L. Berticelli, nº 1037, Maria Clara, na cidade de Erechim/RS, CNPJ de n° 05.192.522/0001-56 onde 

trouxe amostras de alguns itens para aprovação de amostras, ficando assim disposto:  

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA APROVADO/REPROVADO 

01 Água sanitária com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% 

(p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 

11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 

89/94 e 15/88. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à 

luz. Embalagem com 1 litro. Tampa com lacre, bico econômico. 

Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida, 

podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e 

verduras dentre outros alimentos e ação alvejante (branqueador). 

Principio ativo: hipoclorito de sódio. Embalado em frasco com tampa 

de rosquear, para maior segurança no transporte e manuseio do produto. 

OBs: acondicionado em caixa de papelão c/ impressão original do 

fabricante, c/ informações sobre o produto, tais como composição  

química, validade, quantidade, lote etc. Contendo 12 unidades de cada 

mproduto. 

JASMIN APROVADO 

04 Desinfetante liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação 

germicida/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: cloreto 

de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de 

belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veiculo, 

solubilidade em água. Diversos aromas.  

BRILHO 

MÁGICO 

APROVADO 

05 Detergente líquido biodegradável para lavar louça, frasco com 500ml, 

com fluidez, viscosidade e concentração que resulte em um bom 

rendimento, solubilidade em água e inócuo a pele, deverá apresentar boa 

formação de espuma, sendo capaz de remover resíduos de gordura em 

geral. Dermatologicamente testado. Aromas variados. 

ASSIM APROVADO 

09 Papel toalha intercalado 5000 fls - contendo 2 dobras, macio, 

absorvente, medindo 21cm x 23 cm, com no mínimo 24g/m², peso de 

mínimo1000g, fabricado com 100% de celulose virgem com no mínimo 

80% de alvura. Pacote com 1000 folhas. Extra branco ,fardo com 05 

pacotes de 1000 unidades cada pct, Acompanhado de ficha técnica do 

produto. 

DUCHEFF APROVADO 

19 Escova de roupa, tamanho grande, de madeira, com cerdas rígidas de 

nylon, tamanho 13x6,5cm, formato oval 

KR APROVADO 

20 Escova plástica para vaso sanitário, com suporte em plástico, com 

cerdas de nylon, formato, bola com 9cm de diâmetro da escova, cores 

diversas 

KR APROVADO 

21 Fibra multiuso de limpeza pesada verde, com dimensões 225 x 110 

x5mm 

NOBRE APROVADO 

24 Limpador Multiuso, limpeza geral, para pisos, paredes, diversas 

superfícies, embalagem de 500ml, com bico dosador de produto, aromas 

diversos. 

UP PRO APROVADO 

25 Odorizador de ambiente, aerossol, embalagem 360 ml, fragrâncias: 

Talco, capim-limão, florais, exceto lavanda.   

PURO AR APROVADO 



 

 

 
 

30 Rodo de plástico com borracha dupla de 60 cm de comprimento, 

acompanha cabo. 

KR APROVADO 

31 Rodo de plástico com borracha dupla de 30 cm de comprimento 

acompanha cabo  

KR APROVADO 

32 Sabão em barra de álcool glicerinado 400g, embalados em pacote 

individuais de plásticos. Indicados para limpeza em geral, remove 

sujeiras mais difíceis. 

COLONIAL APROVADO 

33 Sabonete Líquido Perolizado, possui qualidades emolientes para uma 

lavagem das mão com suavidade e economia, deixando um perfume 

agradável e duradouro. 100% solúvel em água, concentração entre 5,4 a 

5,8. Vários sabores. 

BRILHO 

MÁGICO 

REPROVADO 

34 Vassoura de nylon com cerdas em formato de leque, com dimensão 

31,5x 19x 6,5cm. Com duo cerdas macias e firmes. Com 04 fileiras de 

cerdas. Acompanha cabo. 

KR APROVADO 

41 Esponja de lavar louça, multiuso, dupla face, constituída de duas faces, 

sendo uma constituídas de fibras sintéticas com material abrasivo e 

outra em espuma de poliuretano, devidamente sobrepostas e firmemente 

unidas, em embalagens individuais, dimensões de 110x75x20mm. 

ASSOLAN APROVADO 

43 Isqueiro a gás, aprovada pelo IMMETRO, DIVERSAS CORES, com 

chamas pré ajustadas, tamanho grande 

CRICKET APROVADO 

44 Pá para lixo, de plástico, sem cabo. KR APROVADO 

46 Pedra sanitária 25 g, com suporte para pedra. Vários aromas. SUAVE LAR APROVADO 

48 Sabonete líquido, embalagem de 420ml, com válvula, vários sabores, Q.LIMPA APROVADO 

49 Saco alvejado de algodão, costurado, 32x 42x0,5 cm, branco BELMOND REPROVADO 

50 Saponáceo liquido cremoso, embalagem de 300 ml, com tampa que abre 

e fecha, contendo tensoativo aniônico,alcalizante,agente abrasivo, 

corante e essência ,benzeno e sulfonato de sódio. Vários sabores. 

NOBRE REPROVADO 

56 Pano de flanela, ideal para polimento, cor laranja, medição 38x58cm BELMOND APROVADO 

57 Luva multiuso, látex, antiderrapante, forrada, resistente, tamanho P. 

Embalagem individual. 

NOBRE REPROVADO 

58 Luva multiuso, látex, antiderrapante, forrada, resistente, tamanho M. 

Embalagem individual. 

NOBRE REPROVADO 

59 Luva multiuso, látex, antiderrapante, forrada, resistente, tamanho G. 

Embalagem individual 

NOBRE REPROVADO 

62 Pano de prato, branco, tamanho mínimo 44x77, com estampas 

sortidas,90% algodão. 

BELMOND REPROVADO 

66 Amaciante de roupa, embalagem de 2 litros, várias amoras, embalagem 

plástica resistente, com tampa de rosca, fórmula hiperalerginica e 

dermatologicamente testada, com perfume. 

BRILHO 

MÁGICO 

APROVADO 

68 Vassoura de nylon, tipo escovão, com cerdas duras super resistentes, 

com cabo. Medindo 40 cm. 

KR APROVADO 

70 Limpa vidros, embalagem de 500 g, refil, secagem rápida, sem 

fragrância, com álcool na composição. 

UP PRO  APROVADO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

Considerando o pedido da empresa ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com sede na Rua Dr. Falcon, nº 62, União, na cidade de Aratiba/RS, CNPJ de n° 18.449.927/0001-79 onde trouxe 

amostras de alguns itens para aprovação de amostras, ficando assim disposto:  

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA APROVADO/REPROVADO 

04 Desinfetante liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação 

germicida/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: 

cloreto de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de 

belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veiculo, 

solubilidade em água. Diversos aromas. 

BRILHO 

MÁGICO 

APROVADO 

22 Lixeira para papel 15 litros, com pedal, fabricada em Polietileno de 

Alta Densidade, o que lhe confere alta resistência e durabilidade, 

atendendo a todos os requisitos de segurança e confiabilidade. 

Dimensões 37 x28x44 cm, Cores diversas. 

JAGUAR APROVADO 

34 Vassoura de nylon com cerdas em formato de leque, com dimensão 

31,5x 19x 6,5cm. Com duo cerdas macias e firmes. Com 04 fileiras de 

cerdas. Acompanha cabo. 

GAÚCHA APROVADO 

35 Vassoura de palha com costura de luxo, com 3 fios de amarração de 

palha, em formato de leque, palhas sem sementes, de primeira linha. 

Com cabo de madeira leve. 

DALSIN APROVADO 

36 Chaleira de inox, capacidade 2 litros com pegador em baquelite, 

medidas 20x16x11cm, produto com certificado do IMMETRO. 

RAVINOX APROVADO 

44 Pá para lixo, de plástico, sem cabo. GAÚCHA APROVADO 

66 Amaciante de roupa, embalagem de 2 litros, várias amoras, 

embalagem plástica resistente, com tampa de rosca, fórmula 

hiperalerginica e dermatologicamente testada, com perfume. 

BRILHO 

MÁGICO 

APROVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DE AMOSTRAS 

Considerando o pedido da empresa VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS LIMITADA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Germano Parolini, nº 206, sala 02, Bairro 

Rio Branco, na cidade de Caxias do Sul/RS, CNPJ de n° 00.112.092/0001-00 onde trouxe amostras de alguns itens para 

aprovação de amostras, ficando assim disposto:  

ITEM DESCRIÇÃO  MARCA APROVADO/REPROVADO 

01 Água sanitária com ação desinfetante, cloro ativo entre 2,0% a 2,5% 

(p/p), PH do produto puro de 13,5 e do produto diluído a 1% (p/p) de 

11,5. Deve estar de acordo com a NBR 13390 e Portarias ANVISA 

89/94 e 15/88. A embalagem deve ser escura, que impeça a exposição à 

luz. Embalagem com 1 litro. Tampa com lacre, bico econômico. 

Composição: hipoclorito de sódio e água, com ação bactericida, 

podendo ser utilizado para desinfecção de ambientes, frutas, legumes e 

verduras dentre outros alimentos e ação alvejante (branqueador). 

Principio ativo: hipoclorito de sódio. Embalado em frasco com tampa 

de rosquear, para maior segurança no transporte e manuseio do produto. 

OBs: acondicionado em caixa de papelão c/ impressão original do 

fabricante, c/ informações sobre o produto, tais como composição  

química, validade, quantidade, lote etc. Contendo 12 unidades de cada 

produto. 

BENFORT REPROVADO 

02 Álcool Etílico HidraAlcool etílico hidratado 70º INPM em gel, 

composiçao ( - álcool etílico, água purificada, carbômero, neutralizante 

e desnaturante), embalagem de 500g. 

Importante: acondicionado em caixa de papelão com impressão original 

do fabricante, com informações sobre o produto, tais como composição 

química, validade, quantidade, lote etc.. contendo 12unidades do 

produto. 

BENFORT REPROVADO 

03 Cera liquida incolor, frasco com capacidade mínima de 750 ml. Á base 

de emulsão de polímero acrílico com ação antiderrapante, alto brilho, 

pronta para uso, sistema de secagem rápida. 

REFLEXUS REPROVADO 

04 Desinfetante liquido, embalagem 2 litros. Para uso geral, ação 

germicida/bactericida, qualidade biodegradável, principio ativo: cloreto 

de alquil-dimetil benzil amônio, 50% composição cloreto de 

belzacônio, tensoativos não iônicos, corante, essência e veiculo, 

solubilidade em água. Diversos aromas.  

VIDEFORT APROVADO 

05 Detergente líquido biodegradável para lavar louça, frasco com 500ml, 

com fluidez, viscosidade e concentração que resulte em um bom 

rendimento, solubilidade em água e inócuo a pele, deverá apresentar boa 

formação de espuma, sendo capaz de remover resíduos de gordura em 

geral. Dermatologicamente testado. Aromas variados. 

BENFORT REPROVADO 

24 Limpador Multiuso, limpeza geral, para pisos, paredes, diversas 

superfícies, embalagem de 500ml, com bico dosador de produto, aromas 

diversos. 

BENFORT APROVADO 

33 Sabonete Líquido Perolizado, possui qualidades emolientes para uma 

lavagem das mão com suavidade e economia, deixando um perfume 

agradável e duradouro. 100% solúvel em água, concentração entre 5,4 a 

5,8. Vários sabores. 

SUAVES REPROVADO 



 

 

 
 

42 Frasco borrifador, de plástico, com capacidade de 500ml, para limpeza 

em geral, com frasco transparente com borrifador com válvula de 

regulagem para off que impede que saia o liquido, altura 23 cm com 

gatilho, largura 9 cm, capacidade de 500ml. 

VIDEQUIMICA REPROVADO 

47 Prendedor de roupa, de madeira pacote com 12 unidades, feita com 

madeira, 9cm de altura. 

GABOARDI APROVADO 

48 Sabonete líquido, embalagem de 420ml, com válvula, vários sabores, SUAVES REPROVADO 

50 Saponáceo liquido cremoso, embalagem de 300 ml, com tampa que abre 

e fecha, contendo tensoativo aniônico,alcalizante,agente abrasivo, 

corante e essência ,benzeno e sulfonato de sódio. Vários sabores. 

BENFORT REPROVADO 

64 Sabão em pó, dupla ação, embalagem de 1kg, 

Tensoativo aniônico, tamponantes, corantes, enzimas ,branqueador , 

essência. 

+CLEAN REPROVADO 

66 Amaciante de roupa, embalagem de 2 litros, várias amoras, embalagem 

plástica resistente, com tampa de rosca, fórmula hiperalerginica e 

dermatologicamente testada, com perfume. 

BENFORT REPROVADO 

70 Limpa vidros, embalagem de 500 g, refil, secagem rápida, sem 

fragrância, com álcool na composição. 

BENFORT REPROVADO 

 

 


