
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Todas as Amostras deverão ser entregues em conformidade 
com o descrito detalhadamente no Termo de Referência e 

serão aplicados testes práticos, conforme relacionado 
abaixo. 

Atende aos Critérios  

Item 01 Absorvente Sim Não Considerações 
As matérias-primas presentes na composição desses produtos 
deverão ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão 
submetidas, obrigatoriamente, não gerando irritação cutânea 
primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização 

X   

 

Item 02 Absorvente geriátrico Sim Não Considerações 
As matérias-primas presentes na composição desses produtos 
deverão ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão 
submetidas, obrigatoriamente, não gerando irritação cutânea 
primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização 

  ITEM CANCELADO 

 

Item 09 Lenço umedecido Sim Não Considerações 
As medidas de pH devem variar entre 5,5 e 7,0, faixa esta 
considerada ideal, próxima à pele 

  ITEM CANCELADO 

 

Item 14 Fralda descartável geriátrica- Tamanho:P Sim Não Considerações 
As matérias-primas presentes na composição desses produtos 
deverão ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão 
submetidas, obrigatoriamente, não gerando irritação cutânea 
primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização 

X   

 

Item 15 Fralda descartável geriátrica- Tamanho:M Sim Não Considerações 
As matérias-primas presentes na composição desses produtos 
deverão ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão 
submetidas, obrigatoriamente, não gerando irritação cutânea 
primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização 

X   

 

Item 16 Fralda descartável geriátrica-Tamanho:G Sim Não Considerações 
As matérias-primas presentes na composição desses produtos 
deverão ser de natureza atóxica, para confirmação da qual serão 
submetidas, obrigatoriamente, não gerando irritação cutânea 
primária, irritação cutânea cumulativa e sensibilização 

  ITEM CANCELADO 

 

Item 19 Shampoo adulto Sim Não Considerações 
Produto desenvolvido para fazer a limpeza dos fios de forma 
leve 

X   

    

Item 20 Condicionador adulto Sim Não Considerações 
Destinado basicamente a melhorar a penteabilidade e assegurar 
a saúde dos fios, com enxágue 

X   

 

Item 21 Creme de pentear cabelo adulto Sim Não Considerações 
Indicado para todos os tipos de cabelo, para condicionar, 
hidratar e proteger os cabelos, sem enxágue 

X   

 

Item 23 Creme dental Sim Não Considerações 
Cuidado diário eficaz dos dentes, com concentração  de flúor 
entre 1000 a 1100ppm 

X   

 


