
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 
 

Pinheiros/ES, 23 de Outubro de 2018. 

 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

Considerando o Edital da Concorrência Pública 001/2018, que versa sobre a aquisição de 

gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza e utensílios domésticos para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiros. 

Considerando que no edital foi publicado que alguns itens devem ser apresentado as 

amostras para análise de qualidade; 

Sendo assim, segue abaixo resultado da avaliação das amostras apresentadas pelos 

fornecedores:  

 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

ITENS 
 
Item 73 – Detergente glicerinado – 500 ml – caixa com 24 unidades  
 

Nova Crist – AMOSTRA REPROVADA – MARCA OESTE 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto não foi aprovado, devido ser diferente da marca cotada pela empresa 
licitante. Na proposta de Preços desta é cotado o produto da marca DAM, sendo que o 
que fora apresentado na fase de amostras se trata de produto da marca OESTE.  
 
Item 82 – Luva Látex Natural Palma antiaderente – cano longo – Tamanho M  
 

Nova Crist - AMOSTRA APROVADA – MARCA VOLK DO BRASIL 
Davila  

Santa Rosa  
 
Item 84 – Papel Higiênico, com folhas simples de alta qualidade, pacote com 04 rolos de 
60 MT – fardo com 16 pacotes  
 

Santa Paula Não apresentou 

Nova Crist - AMOSTRA APROVADA – MARCA VIRGEMPEL 

Santa Rosa  
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Item 96 – Sabão em barra glicerinado neutro – pacote com 05 unid. de 200 gramas – 
caixa com 10kg  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA TUPI 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto foi reprovado por não atender as especificações do edital. Em que pese 
em sua embalagem conter as informações como as que o enquadrariam nas exigências 
editalícia, no momento dos testes este não apresentou bom desempenho, vez que 
deixou de produzir espumas, além de apresentar dificuldades para limpeza, não agindo 
com eficácia para atender a sua finalidade.  
 
 
Item 97 – Sabão em pó – caixa com 24 unidades – 500gr  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA ORIENTAL 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: Assim como o produto acima, o sabão em pó apresentado pela empresa também 
não teve bom desempenho, deixando até mesmo de produzir espumas, ausência de 
perfume e principalmente ineficaz para limpeza de tecidos. Assim, em que pese suas 
informações de rótulo o apontarem como  compatível com as especificações indicadas 
no edital, o seu desempenho é totalmente contrário, não atendendo as necessidades 
desta Secretaria. 
 
 
Item 99 – Sacola para lixo 15litros/03kg rolo – cor preta  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA GIGANTE 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto foi reprovado por não atender as necessidades desta Secretaria. Assim 
como os demais produtos reprovados, em que pese suas descrições de rótulo o 
apresentar como um produto compatível com as especificações do edital, seu 
desempenho não condiz com o necessário para as finalidades da Secretaria. Ao abrir a 
respectiva sacola para lixo, foi possível identificar sua fragilidade, não suportando se 
quer a mínima força empregada para separar suas extremidades, o que afasta qualquer 
possibilidade de usá-los para armazenar lixo de acordo a capacidade descrita no edital.  
 
 
Item 100 – Sacola para lixo 50 litros/10kg rolo com 50 unidades – cor preta  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA GIGANTE 
Santa Rosa  

Santa Paula  
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Obs.: O produto, assim como o produto anterior, que se trata também de sacola para 
lixo, porém com capacidade de armazenamento inferior, foi reprovado por não atender 
as necessidades desta Secretaria. Do mesmo modo que os demais produtos 
reprovados, em que pese suas descrições de rótulo o apresentar como um produto 
compatível com as especificações do edital, seu desempenho não condiz com o 
necessário para as finalidades da Secretaria. Ao abrir a respectiva sacola para lixo, foi 
possível identificar sua fragilidade, não suportando se quer a mínima força empregada 
para separar suas extremidades, o que afasta qualquer possibilidade de usá-los para 
armazenar lixo de acordo a capacidade descrita no edital.  
 
 
Item 101 – Sacola para lixo 30 litros/6kg rolo com 50 unidades – cor preta  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA GIGANTE 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto, assim como os produtos anteriores, que se tratam também de sacolas 
para lixo, porém com capacidade de armazenamento diferente, foi reprovado por não 
atender as necessidades desta Secretaria. Da mesma forma como os demais produtos 
reprovados, em que pese suas descrições de rótulo o apresentar como um produto 
compatível com as especificações do edital, seu desempenho não condiz com o 
necessário para as finalidades da Secretaria. Ao abrir a respectiva sacola para lixo, foi 
possível identificar sua fragilidade, não suportando se quer a mínima força empregada 
para separar suas extremidades, o que afasta qualquer possibilidade de usá-los para 
armazenar lixo de acordo a capacidade descrita no edital.  
 
 
Item 102 – Sacola para lixo 100 litros/20kg rolo com 25 unidades – cor preta  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA GIGANTE 

Santa Rosa  

Santa Paula  
 
Obs.: O produto, assim como os produtos anteriores, que se tratam também de sacolas 
para lixo, porém com capacidade de armazenamento diferente, foi reprovado por não 
atender as necessidades desta Secretaria. Da mesma forma como os demais produtos 
reprovados, em que pese suas descrições de rótulo o apresentar como um produto 
compatível com as especificações do edital, seu desempenho não condiz com o 
necessário para as finalidades da Secretaria. Ao abrir a respectiva sacola para lixo, foi 
possível identificar sua fragilidade, não suportando se quer a mínima força empregada 
para separar suas extremidades, o que afasta qualquer possibilidade de usá-los para 
armazenar lixo de acordo a capacidade descrita no edital.  
 
Obs. 2: Vale ressaltar que todos os itens que se tratam de sacola para lixo, tiveram suas 
marcas idênticas a cotação das propostas, sendo inclusive a mesma marca para todos 
neste caso. No entanto, seus desempenhos não condizem com as especificações 
técnicas, deixando de atender as necessidades da Secretaria.  
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Item 105 – Vassoura de piaçava nº 3 cabo de madeira  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA GIGANTE 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto não foi aprovado, devido ser diferente da marca cotada pela empresa 
licitante. Na proposta de Preços desta é cotado o produto da marca NIKYTO, sendo que 
o que fora apresentado na fase de amostras se trata de produto da marca GIGANTE. 
Além do mais, a vassoura apresentada não teve bom desempenho no teste de limpeza, 
sendo que soltava suas cerdas. 
 
 
Item 118 – Barbeador descartável 2 lâminas  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA INOX  

Santa Rosa  

Santa Paula  


Obs.: O produto não foi aprovado, devido ser diferente da marca cotada pela empresa 
licitante. Na proposta de Preços desta é cotado o produto da marca VICEROY, sendo 
que o que fora apresentado na fase de amostras se trata de produto da marca INOX.





Item 137 – Sabonete em barra para banho – 90gr  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA MOTIVUS 

Davila  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto foi reprovado por não condizer com as especificações do edital. Em 
que pese em sua embalagem conter as informações como as que o enquadrariam nas 
exigências editalícia, no momento dos testes este não apresentou bom desempenho, 
vez que deixou de produzir espumas, além de apresentar dificuldades para limpeza e 
ausência de perfume, não agindo com eficácia para atender a sua finalidade.  
 
 
Item 141 – Escova dental cerdas macias – pequena  
 

Nova Crist - AMOSTRA APROVADA – MARCA ULTRA 

Santa Rosa  

Davila  
 
Item 142 – Escova dental cerdas macias – grande  


Nova Crist - AMOSTRA APROVADA – MARCA ULTRA 

Santa Paula  
Santa Rosa  
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Item 180 – Copo descartável 200ml – caixa com 30 pacotes  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA TOPFORM 

Santa Paula  

Santa Rosa  
 
Obs.: O produto foi reprovado por não atender as especificações do edital. Em que pese 
em sua embalagem conter as informações como as que o enquadrariam nas exigências 
editalícia, no momento dos testes este não apresentou bom desempenho, sendo um 
copo muito frágil, chegando a quebrar na mão do usuário quando cheio, necessitando 
de usar dois sobrepostos para atender a sua finalidade.  
 
 
Item 181 – Copo descartável 50ml – caixa com 50 pacotes  
 

Nova Crist - AMOSTRA REPROVADA – MARCA COPOPLAST 

Santa Rosa  

Santa Paula  
 
Obs.: O produto foi reprovado por não atender as especificações do edital. Em que pese 

sua embalagem conter as informações como as que o enquadrariam nas exigências 

editalícia, assim como o produto mencionado acima, no momento dos testes este não 

apresentou bom desempenho. Sendo um copo muito frágil, ficando ainda mais frágil quando 

adicionado líquido quente ao seu interior, correndo o risco de vazar e queimar a mão do 

usuário, necessitando de usar dois, ou mais copos sobrepostos para atender a sua 

finalidade. 

 

FÁBIO GONÇALVES DE SÁ 
Secretário Municipal de Assistência Social 
Pinheiros/ES 
 
 
 
 


