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2º AVISO DE DISPENSA Nº: 002/2023. 

(Processo Administrativo n°: 2023-170202) 

 

Torna-se público que a Câmara Municipal de Colares, por meio de sua Comissão Especial de Licitação, 

realizará contratação Direta por meio de Dispensa de Licitação, com critério de julgamento (menor 

preço), na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para 

contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo de higiene e limpeza, nos termos e 

condições descritas nos Anexos. 

Interessados para fornecer os itens do objeto da presente contratação de gêneros alimentícios, devem 

encaminhar proposta de preços para o e-mail: cmcolarescpl@gmail.com, até as 14:00 (quatorze) horas do 

dia 8 de março de 2023, devidamente acompanhados de suas documentações de habilitação jurídica de 

regularidade fiscal, e trabalhista, contidas no anexo II. 

Colares - Pará, 3 de março de 2023 

 

Zelina Meneses Dias 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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ANEXO I 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação por 

dispensa de licitação para aquisição de material de consumo de higiene e limpeza de forma parcelada pelo 

período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso e 

seus anexos. 

1.2. A contratação será dividida em itens, conforme tabela constante abaixo. 

  HIGIENE E LIMPEZA       

ITEM PRODUTOS 
QTD. 

MIN. 

QTD. 

MAX. 
UND 

15 

Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de 

sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, 

número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, 

densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, 

banheiras e pias, embalagem plástica com 1 lt 

1 200 UND 

16 
Álcool em gel, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4; (Cx c/ 

12 unidade de 1 litros). 
1 100 CX 

17 

Álcool, liquido, etílico, hidratado, 92,8 graus GL,Certificado INMETRO e 

Norma ABNT NBR 5991/4; (Cx c/ 12 unidade de 1 

litros) 

1 100 CX 

18 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame galvanizado, 

capacidade 10l, cor preto, pegador embutido. 
1 30 UND 

19 
Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame galvanizado, 

capacidade 20l, cor preto, pegador embutido. 
1 30 UND 

20 Bom Ar tipo sprei de 395ml 1 300 UND 

21 
Cesto de lixo, material plástico, polipropileno, tipo fechado com tampa, 

capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou branco. 
1 50 UND 

22 
Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade 15 l, 

diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou branco. 
1 50 UND 

23 
Cesto de plástico, material plástico, polipropileno, capacidade 60 l, tipo com 

tampa, diâmetro 48 cm, altura 52 cm, para roupa suja, cinza ou branco. 
1 50 UND 

24 
Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, 

biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo no 1 litro. 
1 70 UND 

25 

Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético., 

componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação 

remoção gordura e sujeira em geral., aroma neutro, contém tensoativo, 

biodegradável, embalagem plástica resistente com 500ml 

1 150 UND 

26 

Esponja de limpeza, material lã de aço carbono, formato retangular, 

aplicação utensílios e limpeza em geral, características adicionais textura 

macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo 90 mm, largura 

1 100 UND 
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mínima 40 mm, peso líquido mínimo 42g, embalagem plástica com no 

mínimo 8 und 

27 

Esponja, tipo de limpeza, dupla face, uma face em material de lã de aço, 

outra face em esponja densa, formato retangular anatômico, abrasiva, 

antibactérias, medidas aproximadas de 110x75x23mm 

1 100 UND 

28 
Flanela comum em algodão, medindo 30 x 40 cm, pacote com 12 unidades, 

cores variadas. 
1 50 PCT 

29 Fósforo contendo no mínimo 40 palitos (Pct com 10 unidades) 1 50 PCT 

30 Guardanapo papel 33x32 1 50 PCT 

31 
Inseticida tipo baygon ou similar, aerosol, embalagem com no mínimo 

395ml 
1 100 UND 

32 Limpa vidros, frasco 500 ml 1 20 UND 

33 
Lustra móveis, emulsão aquosa Cremosa, perfumada, p/ aplicação em 

Móveis e superfícies lisas, frasco c/ 200ml 
1 100 FRC 

34 

Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, antiderrapante, com 

forro no verso, com revestimento em algodão, anatômica, cano médio 

tamanho G. 

1 100 PAR 

35 

Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, antiderrapante, com 

forro no verso, com revestimento em algodão, anatômica, cano médio 

tamanho M. 

1 100 PAR 

36 

Luva de borracha, em látex 100% natural, resistente, antiderrapante, com 

forro no verso, com revestimento em algodão, anatômica, cano médio 

tamanho P. 

1 100 PAR 

37 

Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor 

amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade esterilizada, 

características adicionais sem forro, tamanho G 

1 100 PAR 

38 

Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor 

amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilidade esterilizada, 

características adicionais sem forro, tamanho M 

1 100 PAR 

39 

Pá coletora de lixo, material coletor em plástico resistente, material cabo de 

plástico resistente, comprimento cabo 16 cm, comprimento 14 cm, largura 

20 cm 

1 30 UND 

40 
Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, saco 

lavado e alvejado, medindo 50x80, material algodão cru, tipo saco 
1 50 UND 

41 

Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, 

cores diversas (estampado), características adicionais absorvente, lavável e 

durável, com bainha nas laterais 

1 30 UND 

42 

Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento mínimo 30m, 

largura 11 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca, 

características adicionais extramacio, de alta qualidade, pacote com 04 

rolos. 

1 300 PCT 

43 
Papel toalha interfolhado, 20x20 cm, pacote com 02 unidades, 100% de 

fibra natural, picotado, alta absorção 
1 50 PCT 

44 
Porta papel toalha, material plástico abs, cor cinza/branco, tipo uso suporte 

de toalha de papel, utilização na cozinha 
1 10 UND 



 

 

 
 

MUNICIPIO DE COLARES – ESTADO DO PARÁ 

CAMARA MUNICIPAL DE COLARES 

PODER LEGISLATIVO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

 
 

______________________________________________________________________________ 

Rua Dr. Justo Chermont, S/Nº - Centro – CEP: 68.785-000 – Colares/Pará/Brasil 

 

45 Produto p/ limpeza pesada, tipo veja Multiuso ou similar, 500 ml. 1 20 FRC 

46 

Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal reforçado, 

comprimento suporte 30 cm, quantidade borrachas 2 unidades, tamanho 

pequeno 

1 15 UND 

47 

Rodo, material cabo alumínio, material suporte metal reforçado, 

comprimento suporte 40 cm, quantidade borrachas 2 unidades, tamanho 

grande. 

1 15 UND 

48 

Sabão, aspecto físico pó, composição carbonatos, silicatos, fosfatos, 

tensoativos não iô-, características adicionais biodegradável, aplicação lavar 

roupas, aditivos alvejante, odor floral, composição água, alquil benzeno 

sulfato de sódio, corante, caixa de 500 g 

1 150 UND 

49 

Sabão, em barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, 

tipo neutro, características adicionais sem perfume, peso 200 g, formato 

retangular, cor branca. 

1 50 UND 

50 
Saco plástico para lixo, capacidade 100 l, cor azul ou preta, apresentação 

pct, resistente, pct com no mínimo 20 unidades pequeno. 
1 100 PCT 

51 
Saco plástico para lixo, capacidade 200 l, cor azul ou preta, apresentação 

pct, resistente, pct com no mínimo 10 unidades pequeno. 
1 100 PCT 

52 
Saco plástico para lixo, capacidade 30 l, cor azul ou preta, apresentação pct, 

resistente, pct com no mínimo 10 unidades pequeno. 
1 100 PCT 

53 
Saco plástico para lixo, capacidade 50 l, cor azul ou preta, apresentação pct, 

resistente, pct com no mínimo 10 unidades pequeno. 
1 100 PCT 

54 
Toalha de rosto, material 100% algodão, comprimento 80 cm, largura 45 

cm, felpuda, macia, cor branca. 
1 15 UND 

55 

Vassoura, material cerdas de pêlo sintético, material cabo madeira, material 

cepa polipropileno, comprimento cepa 60 cm, comprimento cerdas 5 cm, 

largura cepa 10 cm, altura cepa 4 cm, comprimento cabo 115 cm. 

1 40 UND 

56 

Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira, material cepa 

madeira, comprimento cepa 40 cm, comprimento cerdas mínimo 9 cm, 

características adicionais com cabo rosqueado, tipo gari piaçava (tipo gari). 

1 30 UND 

 

1.3 Entrega no prazo de 7 dias a partir da solicitação. 

1.4 Forma de pagamento em até trinta dias após o atesto do recebimento na nota fiscal. 
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ANEXO II 

A proposta encaminhada pelo proponente conforme anexo I, deve ser devidamente acompanhada, 

com a documentação de habilitação jurídica que atestem a regularidade fiscal e trabalhista conforme 

listagem deste anexo, sob pena de desclassificação da proposta. 

1. Cartão CNPJ 

2. Contrato Social 

3. Documentos Pessoais dos Sócios 

4. Certidão Negativa de Débitos Municipais 

5. Certidão Negativa de Débitos Estaduais 

6. Certidão Negativa de Débitos Federais 

7. Certificado de Regularidade do FGTS 

8. Certidão de Falência e Concordata. 

9. Certidão de Regularidade Trabalhista 

10. Atestado de Capacidade Técnica 

11. Declaração art. 67, VI da Lei 14.133/21.  


