
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ  
Rua Manoel Fortunato de Medeiros, 100, Centro, Jaçanã/RN CEP: 59225000 CNPJ: 08.483.653/0001-80   

 Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil 

PROCESSO: 9/2022  

ASSUNTO: PEDIDO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.  

OBJETO: Aquisição Parcelado de acordo com a necessidade durante o Exercício 2022, de material de 

limpeza e higiene, para uso nas atribuições da câmara municipal de Jaçanã/RN, de acordo com a 

necessidade. 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

  

 

     

    O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAÇANÃ/RN, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas, e 

 

   CONSIDERANDO o disposto no Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93. 

 

   RESOLVE: 

 

   1 – Fica dispensável o procedimento licitatório para realização desta despesa, haja 

vista estarem presentes todos os requisitos legais que permitem a presente decisão; 

 

   2 – A presente despesa correrá à conta do orçamento geral vigente no exercício de 

2022; 

 

   3 – A Câmara Municipal efetuará o pagamento após o trâmite normal do processo 

de liquidação da despesa. 

 

DESPACHO 

 

Na oportunidade, RATIFICO o parecer emitido pela Comissão Permanente de 

Licitação, acerca do enquadramento da despesa acima especificada e determino que a despesa inserida 

no presente processo seja realizada, tudo dentro do que determina a legislação pertinente. 

 



 

 

 

RESUMO DO PROCESSO 

Licitação nº 000009/2022 

Dispensa de Licitação nº 7/2022 

Credor: JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA - ME 

CPF/CNPJ: 11.590.947/0001-16 

Valor Final: R$ 5.983,48 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito 

centavos) 

  

Item - Código - Descrição Unidade Quantidade 

1 - 0000640 - Ácido muriático, líquido fumegante, transparente, miscível em 
água, para limpeza de peças cerâmicas e calçadas  

UND 50 

2 - 0000642 - Água sanitária à base de cloro, líquido homogêneo, incolor, 
germicida, alvejante, teor de cloro ativo de 2% no mínimo, embalagem plástica 
com tampa lacrada, unidade com 1000 ml  

UND 100 

3 - 0000643 - Álcool etílico hidratado comum, 92.8º, uso doméstico, unidade 
com 500 ml  

UND 5 

4 - 0000644 - Bacia, material plástico, tamanho Pequena, material alça arame 
galvanizado, capacidade 10 l, cor preta  

UND 10 

5 - 0000645 - Balde, material plástico, tamanho extra, material alça arame 
galvanizado, capacidade 20 l, cor preta  

UND 10 

6 - 0000646 - Bebida láctea tipo iogurte, sabores diversos, em embalagem 
plástica de 1 litro  

UND 24 

7 - 0000654 - Copo descartável de poliestireno para água, não tóxico, não 
reciclado, capacidade 150 ml, gramatura de 75 g/cento.  

UND 85 

8 - 0000655 - Copo descartável de poliestireno para café, não tóxico, não 
reciclado, capacidade 50 ml, gramatura de 75 g/cento.  

UND 85 

9 - 0000656 - Desinfetante germicida líquido a base de pinho, embalagem 
plástica com tampa lacrada, unidade com 2000 ml  

UND 85 

10 - 0000657 - Desinfetante tipo creolina, a base de fenol, embalagem com 750 
ml  

UND 85 

11 - 0000658 - Desodorizador de ambiente tipo spray (aerosol), sem cfc – 
clorofluorcarbono, fragrâncias diversas, unidade com 400 ml  

UND 30 

12 - 0000659 - Desodorizador sanitário (pastilha sanitária), com suporte plástico, 
bacteriostático, tablete sólido de aproximadamente 35 g, composição: 
paradiclorobenzeno, quaternário de amônia, essência lavanda e corante; 
embalagem em caixa individual  

UND 50 

13 - 0000660 - Detergente concentrado líquido para louça, neutro, com tenso 
ativo biodegradável, embalagem plástica com “bico econômico”, padrão ph 
entre 6.5 e 7.0, viscosidade entre 100 e 120 cps, frasco plástico com 500 ml  

UND 70 

14 - 0000661 - Esponja de fibra sintética, dupla face, para lavar louça, média 
abrasividade, formato retangular medindo aproximadamente 100x60x20 mm  

UND 20 

15 - 0000662 - Flanela para limpeza, 100% algodão, medindo aproximadamente 
40x60 cm, com costuras nas laterais, alta absorção de umidade  

UND 15 

16 - 0000663 - Fósforo, corpo em madeira, área de riscagem da caixa com vida 
útil compatível com o número de palitos da embalagem, caixa com 40 palitos, 
maço com 10 caixas  

UND 10 



17 - 0000664 - Guardanapo de papel, material celulose, folha simples de cor 
branca, pacote com 100 unidades  

UND 60 

18 - 0000665 - Inseticida, sem odor, tipo spray (aerosol), uso doméstico, 
extermina qualquer tipo de inseto caseiro, sem cfc – clorofluorcarbono, unidade 
com 400 ml  

UND 10 

19 - 0000666 - Lã de aço, média abrasividade, aplicação em limpeza geral, 
isenta de sinais de oxidação, embalagem plástica, pacote com 08 unidades  

UND 10 

20 - 0000739 - Limpa Pisos 1Litro  UND 60 

21 - 0000669 - Limpa vidros líquido, para limpeza de vidros e acrílicos, frasco 
plástico com gatilho, unidade com 500 ml  

UND 60 

22 - 0000670 - Lustra móveis, perfume suave, líquido de média viscosidade, 
secagem rápida, para aplicação em móveis e superfícies lisas, unidade com 200 
ml  

UND 30 

23 - 0000671 - Luvas para limpeza geral, em borracha de látex natural, 
reforçada, com revestimento interno, superfície externa antiderrapante  

UND 10 

24 - 0000672 - Naftalina (hidrocarboneto odorífero, extraído do alcatrão da 
hulha), usada como repelente de traças, pacote com 50 g  

UND 30 

25 - 0000673 - Pá coletora de lixo, com aparador de metal medindo 
aproximadamente 20x55 cm, cabo em madeira medindo aproximadamente 50 
cm  

UND 10 

26 - 0000674 - Pano de chão, tipo saco duplo de algodão cru, medindo 
aproximadamente 46x70 cm  

UND 50 

27 - 0000675 - Pano de prato, 100% algodão, branco, alta absorção, medindo 
aproximadamente 68x40 cm  

UND 20 

28 - 0000676 - Pano multiuso com furos especiais para retenção de sujeira, com 
agente anti-bactérias, para limpeza geral, lavável, de secagem rápida, medindo 
aproximadamente 33x55 cm, embalagem plástica com 05 unidades  

UND 10 

29 - 0000677 - Papel higiênico, branco, macio, sem perfume, picotado em folha 
dupla com aproximadamente 30x10 cm, 100% fibras celulósicas, não reciclado, 
com alta capacidade de absorção evitando o esfacelamento quanto a 
impermeabilidade, gramatura mínima de 26g/m2, paco  

UND 70 

30 - 0000678 - Papel toalha na cor branca, fabricado com 100% de fibras 
celulósicas virgens, (não reciclado) neutro, isento de material estranho, 
partículas lenhosas, metálicas, fragmentos de materiais plásticos e outras 
substâncias nocivas à saúde. Rolo com 60 folhas p  

UND 20 

31 - 0000690 - Rodo, base em madeira, com lâmina em borracha reforçada 
medindo aproximadamente 42 cm fixada na parte inferior da base, cabo de 
madeira medindo aproximadamente 1,50 m  

UND 10 

32 - 0000691 - Sabão barra, composição básica água, pigmento, coadjuvante, 
emoliente, sequestra n, peso 200 g, formato retangular  

UND 10 

33 - 0000692 - Sabão em pó para limpeza geral, de “primeira linha”, 
biodegradável, composição: tenso ativo coadjuvante, sinergista, branqueadores 
ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, perfume e 
água, embalagem com 500 g  

UND 40 

34 - 0000693 - Sabonete líquido para mãos, aspecto físico viscoso, neutro, 
hidratante, anti-séptico, aromatizado erva-doce ou floral, biodegradável, ph 5.0 
a 6.0, embalagem plástica resistente com 2000 ml  

UND 12 

35 - 0000694 - Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90 g, tipo com perfume, 
formato ovalado, aplicação pele normal  

UND 24 

36 - 0000695 - Saco plástico para lixo em polietileno reforçado, capacidade 15 
litros, embalagem com 100 unidades  

UND 40 

37 - 0000696 - Soda caustica (hidróxido de sódio) para limpeza, sólida, de cor 
branca leitosa, sem odor, unidade com 300 g  

UND 20 

38 - 0000697 - Solução limpeza multiuso, composição básica concentrado 
alcalino, aspecto físico líquido, características adicionais com efeito fungicida e 
bactericida  

UND 30 



39 - 0000699 - Vassoura com cerdas de nylon, base em madeira resistente 
medindo aproximadamente 30 cm, cabo de madeira resistente medindo 
aproximadamente 1,20 m, a fixação das cerdas à base deverá ser firme e 
resistente  

UND 10 

40 - 0000700 - Vassoura para sanitário com cerdas em nylon, cabo em material 
plástico medindo aproximadamente 17 cm  

UND 10 

  

Jaçanã/RN, 07 de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

ESDRAS FERNANDES FARIAS 

Presidente 

 


