
 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO 

PALÁCIO LOURÊNÇO CRUZ 
Rua Manoel Joaquim, 70, Centro, Gov. Dix-Sept Rosado - RN 

CEP: 59.790-000 -  (84) 3282323CNPJ: 09.393.596/0001-01 
 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 15/2021 
 

Partes: N A DE FREITAS JÚNIOR - ME. e a Câmara Municipal de Governador Dix-
Sept Rosado, representada pela Sra. LUARA TAYANE FAGUNDES DE OLIVEIRA, 
Presidenta. 
Objeto........................: Contratação de empresa para fornecimento de material de 
limpeza e gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Vereadores de 
Governador Dix-Sept Rosado. 

Contratado.................: N A DE FREITAS JÚNIOR - ME., CNPJ n° 05.391.866/0001-
94, com endereço na Rua Padre Florêncio, n° 15, bairro Centro, CEP: 59790-000, 
Governador Dix-Sept Rosado/RN. 
VALOR................:  Previsão de até R$ 13.393,42 (treze mil trezentos e noventa e 
três reais e quarenta e dois centavos). O valor citado é apenas especulativo, não 
sendo necessário o consumo integral do valor.  
ITENS: 
Código Descrição UNID Marca QUANT. Preço Total 

16 
FLOCAO DE MILHO, (embalagem c/500g. 
Apresentando rotulo, procedencia e data de 
validade de no minimo 12 meses.) 

200  200,00 1,2400 248,00 

17 

ACUCAR (refinado granulado de primeira 
qualidade, livre de umidade, isento de 
materia terrosa, de parasito e detritos 
animais ou vetais com aparencia, cor e 
aroma caracteristicos. O produto devera 
apresentar validade minima de 06 meses a 
partir da data de 

350  350,00 2,8900 1.011,50 

18 
ADOCANTE (dietetico liquido embal. 
c/100ml. Apresentacao rotulo, procedencia e 
data de validade de no minimno 12 meses.) 

10  10,00 4,7800 47,80 

19 

CREAM CRACKER (biscoito salgado, tipo 
cream cracker de 1ª qualidade, textura 
crocante e sem sabor amargo residual. 
Embalagem em pacotes plasticos 
transparentes com identificacao do produto, 
data de embalagem, prazo de validade e 
peso liquido de 400g. Ap 

30  30,00 3,9900 119,70 

20 

BISCOITO DOCE (Tipo maria ou maisena, 
de 1ª qualidade. O produto devera 
apresentar validade minima de 06 meses a 
parti da data de entrega na unidade 
requisitante . Embalagem pacotes plasticos 

30  30,00 2,9800 89,40 
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transparentes com identificacao do protudo 
,data de embalagem  

21 

BISCOITO DOCE (Tipo rosquinha de leite, 
de 1ª qualidade. O produto devera 
apresentar validade minima de 06 meses a 
parti da data de entrega na unidade 
requisitante . Embalagem pacotes plasticos 
transparentes com identificacao do protudo 
,data de embalage 

30  30,00 3,6900 110,70 

22 

BISCOITO DOCE (Tipo rosquinha de coco, 
de 1ª qualidade. O produto devera 
apresentar validade minima de 06 meses a 
parti da data de entrega na unidade 
requisitante . Embalagem pacotes plasticos 
transparentes com identificacao do protudo 
,data de embalagem 

30  30,00 3,6900 110,70 

23 

BISCOITO SORTIDO (de 1ª qualidade. O 
produto devera apresentar validade minima 
de 06 meses a partir da data de entrega na 
unidade requisitante . Embalagem pacotes 
plasticos transparentes com identificacao do 
protudo ,data de embalagem ,prazo de 
validade  

30  30,00 3,6900 110,70 

24 
CAFE (em po torrado e moido embal. c/250g. 
Apresentacao do rotulo, procedendencia e 
data de validade de no minimo 12 meses) 

350  350,00 3,8900 1.361,50 

25 

ACHACOLATADO EM PO (Intantaneo, 
tradicional, a base de acucar, cacau em po e 
maltodextrina. A embalagem devera conter 
externamente os dados de identificacao 
nutricional . O produto devera apresentar 
validade minima de 06 meses a partir da data 
de entrega  

20  20,00 10,5900 211,80 

26 

FECULA DE MANDIOCA (farinha para 
tapioca, hidratada, pronta para o preparo. 
Nao contendo gluten. Fina, seca, branca, 
isenta de materiais terrosas, fungos ou 
parasitas e livre de humidade ou fragmentos 
estranhos. Embalagem plastica de polietileno 
transpare 

48  48,00 4,8900 234,72 

27 

OLEO DE SOJA (comestivel, obtido de 
materia-prima vegetal, puro, refinado, em 
bom estado sanitario, estar isento de 
substancias estranhas a sua composicao. 

5  5,00 8,8900 44,45 
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Em garrafas PET, com volume liquido de 
900ml.) 

28 
PAO DE FORMA (emblagem c/400g. Isento 
de mofos ou outras particulas que 
prejudiquem sua aparencia e qualidade.) 

50  50,00 4,4500 222,50 

29 
SAL REFINADO (iodado, embal. c/1kg em 
saco plastico transparente, atoxico.) 

3  3,00 0,5000 1,50 

30 CHAS (Embal. c/10 saches diversos.) 300  300,00 2,6900 807,00 

31 

LEITE EM PO (instantaneo, puro, 
embalagem alumizada, com identificacao do 
produto, data de fabricacao, prazo de 
validade de no minimo 12 meses e peso 
liquido de 800g.) 

50  50,00 1,0000 50,00 

32 

MARGARINA (Com sal, com registro no 
Ministerio de agricultura, produto preparado 
com leite pasteurizado e oleos vegetais 
liquidos e hidrogenados. Isentos de ranco, 
bolor e outras caracteristicas indesejaveis. 
Embalagens primaria de pote plastico atoxico 
e 

20  20,00 4,4800 89,60 

33 
CATCHUP (Embalagem plastica c/200g. 
Apresentando rotulo, procedencia e data de 
validade de no minimo 12 meses.) 

24  24,00 2,6900 64,56 

34 MAIONESE (Embal. c/250g.) 12  12,00 2,6800 32,16 

35 

OVOS C/ 30 UNIDADES (Classe A branco, 
peso medio de 50g cada, com identificacao 
do produto, marca de fabricante, prazo de 
validade, bandejas prorpias c/30 und.) 

24  24,00 12,8900 309,36 

36 

QUEIJO MUSSARELA (Fatiado, embal. Em 
plasticoinviolavel, com validade minima de 24 
dias a contar da data de entrega; e suas 
condicoes deverao estar de acordo com a 
portaria MA.364 de 04/09/97 e NTA-11 
(decreto 12486 de 20/10/78); e suas 
posteriores; produ 

20  20,00 32,8800 657,60 

37 

POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS 
(Concentradpo; produto resultante da 
concentrcao da polpa de fruta por processo 
tecnologico; preparado com frutos maduros 
selecionados sem pele e sem semente; sem 
corante artificiais; isento de sujidades e 
fermentacao; acondicion 

60  60,00 3,7800 226,80 

38 REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS (c/ 36  36,00 2,4800 89,28 
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2LT PETI.) 

39 

SALSICHA (salsicha de frango ingredientes: 
carne mecanicamente separada de aves, 
carne de frango, agua, proteina textualizada 
de soja (3%), amido, sal, maltodextrina, 
condimentos naturais, pimenta calabresa, 
regulador de acidez lactato de sodio (INS-
4521) 

20  20,00 8,3800 167,60 

40 

PRESUNTO (Tipo carne cozida de aves, 
sem escurecimento ou manchas 
esverdeadas. Produto com sabor, odor e cor 
de boa qualidade). 

50  50,00 14,9000 745,00 

41 

ACIDO MURIATO (embal. c/1000ml, com 
registro do Ministerio da saude, quimico 
responsavel, data de fabricacao e de 
validade, indicacoes e preocupacoes de uso, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampados na embalagem.) 

10  10,00 3,4900 34,90 

42 

AGUA SANITARIA (Com no minimo 2% de 
teor de cloro ativo, embalagem plastica com 
1lt, tampa lacrada, com registro do Ministerio 
da Saude, quimico responsavel, data de 
composicao e informacoes do fabricante 
estampados na embalagem.) 

100  100,00 1,4900 149,00 

43 

ALCOOL GEL (para Anti-septico e um gel 
para anti-sepsia complementar das maos, 
apos sua lavagem. Sua formulacao pronta 
para uso,nao requer pre-diluicao e dispensa 
de enxague. Embalegem plastica tipo refil, 
contendo 800ml. 

30  30,00 9,7800 293,40 

44 

ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 
(embalagem plastica com 500g, original do 
fabricante, tampa lacrada, com registro no 
Ministerio da Saude, com responsavel 
tecnico, data de fabricacao e validade 
minima de um ano no ato da entrega e 
informacoes do fabricante em 

50  50,00 8,8800 444,00 

45 
CESTO TELADO DE LIXO (com selo 
contendo a composicao e informacoes do 
fabricante, fixado na peca.) 

5  5,00 4,8800 24,40 

46 

COLHER DESCARTAVEL 18 CM (grande, 
transparente, embalagem com 50 unidades, 
contendo a composicao e informacoes do 
fabricante fixado na embalagem.) 

5  5,00 3,6000 18,00 



 
CÂMARA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO 

PALÁCIO LOURÊNÇO CRUZ 
Rua Manoel Joaquim, 70, Centro, Gov. Dix-Sept Rosado - RN 

CEP: 59.790-000 -  (84) 3282323CNPJ: 09.393.596/0001-01 
 

47 

GARFO DESCARTAVEL (grande, 
transparente, embalagem com 50 unidades, 
contendo a composicao e informacoes do 
fabricante fixado na embalagem.) 

5  5,00 3,5900 17,95 

48 

COPOS DESCARTAVEL 180 ML (de 
poliestrieno nao toxico, nao reciclado, com 
capacidade para 180ml, na cor branco, 
embalagem com 100 und. Com informacoes 
do fabricante estampados na embalagem.) 

300  300,00 3,9500 1.185,00 

49 

COPOS DESCARTAVEL 50 ML (de 
poliestrieno nao toxico, nao reciclado, com 
capacidade para 50ml, na cor branco, 
embalagem com 100 und. Com informacoes 
do fabricante estampados na embalagem.) 

200  200,00 1,8500 370,00 

50 

PRATOS DESCARTAVEL 21 CM (de 
poliestrieno nao toxico, nao reciclado, de 
21cm, na cor branco, embalagem com 100 
und. Com informacoes do fabricante 
estampados na embalagem.) 

5  5,00 1,7500 8,75 

51 

DESINFETANTE PARA O PISO (embal. 5lt, 
com registro do Ministerio da saude, quimico 
responsavel, data de fabricacao e de 
validade, indicacoes e preocupacoes de uso, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampados na embalagem.) 

60  60,00 12,7900 767,40 

52 

AROMANTIZANTE DE AR (desodorizador de 
ambientes, embalagem com 400ml, 
fragrancias diversas, tubo em lata com tampa 
em material plastico, com registro no 
Ministerio da Saude, quimico responsavel, 
data de fabricacaoe validade, composicao, 
indicacoes e preca 

30  30,00 9,8000 294,00 

53 

PEDRA SANITARIA (fragancias diversas, 
com registro no Ministerio da Saude, quimico 
responsavel, data de fabricacao e validade, 
composicao e informacoes do fabricante 
fixado na peca. Validade minima de 01 ano 
no ato da entrega. Com suporte para 
colocacao n 

50  50,00 1,9800 99,00 

54 

DETERGENTE (Embal. Com 500ml, 
biodegradavel, para lavagem de copa e 
utensilios de copa e cozinha, original do 
fabricante, com registro do Ministerio da 
saude, quimico responsavel, indicacao de 

50  50,00 1,2900 64,50 
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uso, composicao, data de fabricacao e de 
validade e informacoe 

55 

ESPONJA DE FIBRA (dupla face, para uso 
geral de limpeza, embalagem individual, 
medindo 7x11x2,2cm, original do fabricante, 
com data de validade, com data de validade, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampadas na embalagem.) 

30  30,00 0,4500 13,50 

56 

ESPONJA DE ACO (com 8 unidades, 
acondicionado com 10 pacotes, original do 
fabricante, com data de validade, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampadas na embalagem.) 

12  12,00 1,2500 15,00 

57 

FLANELA (cor laranja, medindo 40x60cm, 
com costuras laterais, 100% algodao, alta 
absorcao de umidade, acondicionada em 
embalagem plastica, original do fabricante, 
com informacoes e composicao do fabricante 
estampados na peca.) 

40  40,00 2,8800 115,20 

58 

FOSFORO (area de riscagem com vida util 
compativel com o numero de palitos na 
embalagem, com 40 palitos, embal. Com 10 
caixas, original do fabricante, com datas de 
validade, composicao e informacoes 
estampadas na embalagem.) 

10  10,00 2,4500 24,50 

59 

GUARDANAPO DE PAPEL (folha dupla, 
medindo 33,5 x 33 branco, 100% fibras 
naturais, acondicionado em embalagem 
plastica transparente, original do fabricante, 
com informacoes do fabricante e composicao 
estampados na embalagem, com 50 
unidades.) 

30  30,00 0,9800 29,40 

60 

INSETICIDA (embal. Original do fabricante, 
com registro no ministerio de saude, quimico 
responsavel, data de fabricacao e de 
validade, composicao e informacoes do 
fabricante estampados na embalagem.) 

12  12,00 9,9800 119,76 

61 

LIMPA PISO (embalagem com 500ml, 
original do fabricante,com registro no 
ministerio da saude, data de fabricacao e de 
validade, composicao e informacoes do 
fabricante estampados na embalagem.) 

24  24,00 3,1500 75,60 

62 
LIMPA VIDRO (embalagem com 500ml, 
original do fabricante, quimico respondavel, 

20  20,00 4,2900 85,8 
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com registro no ministerio da saude, data de 
fabricacao e de validade, composicao e 
informacoes do fabricante estampados na 
embalagem.) 

63 

LUSTRA MOVEL (embal. c/200ml, quimico 
responsavel, original do fabricante ,com 
registro no ministerio da saude, data de 
fabricacao e de validade, composicao e 
informacoes do fabricante estampados na 
embalagem.) 

20  20,00 5,6800 113,60 

64 

PA PARA LIXO (com aparador em plastico, 
medindo 25x20cm, com cabo em madeira 
medindo 70cm, com informacoes do 
fabricante.) 

8  8,00 4,8800 39,04 

65 

PALITO DE DENTE (embal c/ 100 und. 
Original de fabrica, com data de validade, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampada na embalagem.) 

20  20,00 0,6900 13,80 

66 
PANO DE CHAO (medindo 46x70cm, tipo 
saco, com informacoes do fabricante e 
composicao estampados no corpo da peca.) 

20  20,00 4,1900 83,80 

67 

PANO DE PRATO (100% algodao, alta 
absorcao de umidade, medindo 40x68cm, 
com informacoes do fabricante e composicao 
no corpo da peca.) 

30  30,00 3,3900 101,70 

68 

SABAO EM PO (para limpeza em geral, 
embalagem com 1kg cada, original do 
fabricante, com registro do ministerio da 
saude, quimico responsavel, indicacao de 
uso, composicao ,data de fabricacao e de 
validade minima de um 01ano no ato da 
entretrega e informac 

24  24,00 2,9800 71,52 

69 

PAPEL FILME (medindo 30 metros, original 
do fabricante, data de fabricacao e de 
validade, composicao e informacoes do 
fabricante estampados na embalagem.) 

10  10,00 3,4800 34,80 

70 

PAPEL TOALHA (medindo 23x27cm, folhas 
simples, brancas, intercaladas tipo 
interfolhas, macias e absorvetnes, 100% fibra 
celulosicas, embalagem com 1250 folhas, 
data de fabricacao e de validade, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampados na embalage 

75  75,00 3,4800 261,00 

71 POLIDOR DE ALUMINIO ( embal. Com 12  12,00 1,6900 20,28 
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500ml, data de fabricacao e de validade, 
composicao e informacoes do fabricante 
estampados na embalagem.) 

72 

RODO (com 1 lamina de borracha reforcada, 
macia, fixada na parte inferior da base, 
medindo 40cm aprox. cabo em madeira 
medindo aprox. 1,50m, composicao e 
informacoes do fabricante estampados na 
embalagem. 

10  10,00 3,9900 39,90 

73 

RODO (com 1 lamina de borracha reforcada, 
macia, fixada na parte inferior da base, 
medindo 60cm aprox. cabo em madeira 
medindo aprox. 1,50m, composicao e 
informacoes do fabricante estampados na 
embalagem. 

5  5,00 4,4900 22,45 

74 

SABAO EM BARRA (embalagem com 5 
unidades de 200g cada, original do 
fabricante, quimico respondavel, com registro 
no ministerio da saude, data de fabricacao e 
de validade, composicao e informacoes do 
fabricante estampados na embalagem.) 

20  20,00 6,9800 139,60 

75 

VASSOURA DE PELOS (medindo aprox. 
30cm, cabo de madeira, com informacoes do 
fabricante e composicao estampados no 
corpo da peca.) 

8  8,00 5,9800 47,84 

76 

VASSOURA C/ SUPORTE PARA PRIVADA 
(estrutura de plastico, com cerdas de nylon, 
medindo aprox. 20cm, com informacoes do 
fabricante e composicao estampados no 
corpo da peca.) 

10  10,00 10,9900 109,90 

77 

SACO PARA LIXO 100X30 (preto, 
capacidade para 30 LT, em polietileno 
reforcado, anfonado lateralmente e com 
costura eletronica no fundo, embal. Com 100 
und. original do fabricante,indicacao de uso, 
com registro no ministerio da saude, data de 
fabricacao e 

20  20,00 1,6500 33,00 

78 

SACO PARA LIXO 100X100 (preto, 
capacidade para 100 LT, em polietileno 
reforcado, anfonado lateralmente e com 
costura eletronica no fundo, embal. Com 100 
und. original do fabricante,indicacao de uso, 
com registro no ministerio da saude, data de 
fabricacao 

20  20,00 1,9800 39,60 
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79 

SACO PARA LIXO 100X50 (preto, 
capacidade para 50LT, em polietileno 
reforcado, anfonado lateralmente e com 
costura eletronica no fundo, embal. Com 100 
und. original do fabricante,indicacao de uso, 
com registro no ministerio da saude, data de 
fabricacao e  

20  20,00 1,9800 39,60 

80 

OLEO PARA MOVEIS (Oleo de peroba, 
embalagem com 100ml, original do 
fabricante, data de fabricacao e validade, 
com informacoes do fabricante, indicacoes 
de uso e composicao estampados na 
embalagem . Validade minima de 01 ano no 
ato da entrega.) 

20  20,00 3,9000 78,00 

81 

VASSOURA DE PIACAVA (N°10,em forma 
de leque,corpo de madeira revestido de 
lata,cabo em madeira com informacoes do 
fabricante e composicao estampados no 
corpo da peca. 

5  5,00 11,9900 59,95 

82 

BALDE ( Em material platico resistente, com 
alca de metal, com capacidade de 10 litros, 
com selo contendo a composicao e 
informacoes do fabricante fixado na peca.) 

8  8,00 7,9000 63,20 

83 

PAPEL HIGIENICO ROLO ( Folha dupla, 
medindo aproximadamente 300mm x 100mm 
,fabricado com 100% fibras naturais ,virgens 
nao transgenicas e nao recicladas ,nao 
perecivel,com excelente alvura e maciez . 
Acondicionado em embalagem 
resistente,com informacoes d 

50  50,00 3,4900 174,50 

84 

SABONETE LIQUIDO (Para maos as maos, 
fragrancias diversas,embalagem com 
5.000ml,original do fabricante,com registro 
no ministerio da saude ,quimico 
responsavel,indicacao de uso,composicao 
,data de fabricacao e de validade minima de 
01 ano no ato de entreg 

20  20,00 10,9500 219,00 

85 

VASSOURA MULTIUSO, tipo novica, para 
pisos internos e externos, cerdas plumadas 
com aparacao curva para captura de sujeira 
de 30 cm, cepa plastica de 30 cm, sistema 
de encaixe com cabo rosqueavel, cabo em 
chapa de aco medindo 1,20 m, dimensoes 
aproximadas 

15  15,00 11,5000 172,50 
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86 Desentupidor para pia. 5  5,00 4,8900 24,45 

87 Desentupidor para vaso sanitario. 5  5,00 5,4800 27,40 
     Total 13.393,42 

 
PRAZO................:  11 meses. 
UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Governador Dix-Sept Rosado. 
Fundamento Legal...: art. 24, II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
Governador Dix-Sept Rosado/RN, 11 de fevereiro de 2021. 
 
 


