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Processo Número: 12610014.000075/2021-00
Assunto: Aquisição de material e insumos para cloração da água do Centro de Convenções de  Natal - Sede Emprotur.
 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 9/2021

 

FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Natal/RN, para dirimir quaisquer questões relacionadas a esta Dispensa, não
resolvidas pelos meios administra�vos.

OBJETO:  Aquisição de Materiais de visando neutralizar os agentes contaminadores de água para consumo humano nos
poços, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência:

ITEM ESPECIFICAÇÕES QUANT

01

Dosador de cloro para tablete de 30 m³/h TP 35- pressão máxima de trabalho: 6 bar (90 psi)= 60
m.c.a. Capacidade máxima de cloração: 30 m³/h- para 10 ppm de cloro (por clorador) capacidade
de pas�lhas de cloro (tabletes): 2 kg (10 pas�lhas). conexão de entrada e saída: 3/4"; tablete
Hypocal (  Hipoclorito de cálcio 65%) diâmetro máxima da pas�lha 60mm.

02

02
Hipoclorito de cálcio tablete, alta concentração de cloro a�vo- 65%; baixo residual de insolúveis,
fabricação nacional, validade mínima de12 meses; tabletes cilíndricos que apresentam diâmetro
de 60 mm; composto de 200 gramas cada, contendo 100% de hipoclorito de cálcio.

70 KG

03 Kit completo de Teste medidor de PH e cloro para água de piscina com reagentes 10
Unidades

JUSTIFICATIVA: As doenças diarreicas estão entre os mais expressivos problemas de saúde pública em nosso país, se
cons�tuindo uma das principais causas de morbimortalidade, sendo necessárias intervenções dos organismos locais onde há
precariedade nas condições sanitárias e intermitência no abastecimento, o que leva a população a buscar água em fontes alterna�vas
de qualidade não testada. 

Visando minimizar esta situação os órgãos  sanitários recomendam a u�lização de um processo de cloração da água.
Esse processo atuará com precisão na neutralização microbiológica dos agentes contaminantes. 

O presente processo tem por obje�vo a aquisição de estações de cloração de água, de pas�lhas de cloro e outros
materias/insumos visando neutralizar os agentes contaminadores de água para consumo humano no Centro de. Convenções de Natal. 

A potabilidade da água de poço artesiano é feita através da correção de compostos químicos e �sicos con�dos na água,
u�lizando-se um filtro específico com adição do cloro para desinfecção. O processo de desinfecção pode ser feito com a bomba
dosadora automá�ca de cloro, sistema ultravioleta ou ozônio

VALOR GLOBAL: R$ 7.022,50 (sete mil vinte e dois reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

INFORMAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA
De acordo com o Plano Orçamento Anual, está previsto na proposta orçamentária para o exercício de 2021, o valor Orçamentário
e Financeiro à conta da dotação abaixo discriminada.
Projeto de a�vidade 281701 - Administração de equipamentos turís�cos
Elemento de Despesa: 33.90.30.11 - Material Químico e radiológico
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários
Valor: R$ 7.022,50 (sete mil vinte e dois reais e cinquenta centavos)

FUNDAMENTO LEGAL: art. 29, inciso II, da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016 (Estatuto das Estatais) e em
consonância com o Regulamento Interno de Licitações e Contratos  - RILC.

CONTRATANTE: Empresa Po�guar de Promoção Turís�ca S/A – EMPROTUR – CNPJ nº 10.202.792/0001-30.

CONTRATADA: Câmara Cascudo Comércio de Atacado Ltda.  – CNPJ nº 15.160.493/0001-02.
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Natal/RN, 26 de julho de 2021.
 
 

(Assinado  Eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-Presidente, em 26/07/2021, às 13:53,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10490225 e o código CRC 0FDDC793.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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TERMO DE RETIFICAÇÃO

 

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o Termo de Dispensa de Licitação nº 9/2021, id
(10490225).

 

Onde se lê:

Processo Número: 12610014.000075/2021-00.

 

Leia-se:

Processo Número: 12610006.000075/2021-00.

 

Natal/RN, 27/07/2021
 
 

(assinado eletronicamente)
RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA

Diretor Vice Presidente
Matrícula 219.196-2

 

 

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VARELLA GOMES DA COSTA, Diretor Vice-
Presidente, em 27/07/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º
do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 10510580 e o
código CRC 775E23BF.

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

