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ATOS DO PODER EXECUTIVO
 
 
GABINETE DA PREFEITA 

DECRETO 051/2021 
 

PRORROGA O VENCIMENTO DA 
PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DO 
IPTU DO EXERCÍCIO DE 2021.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDE, 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, o que 
dispõe a Lei Municipal N°0967/2017 – Código Tributário Municipal e 
demais legislações vigentes. 

D E C R E T A:  

Art. 1°. Fica prorrogado o vencimento da parcela única com 
desconto do IPTU previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 042/2021, para o 
dia 29 de outubro de 2021. 

Art. 2°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
 

Conde, 30 de setembro de 2021

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
DECRETO 052/2021 
 

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID
MUNICÍPIO DE CONDE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CONDE, no uso das atribuições
confere o inciso I, art. 60, da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal Nº 0227/2020, de 17 de março de 
2020, que decretou a situação de emergência no Município de Conde, 
para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal Nº 0016/2021, de 26 de março de 
2021, que prorroga o Decreto Municipal nº 0232/2020, que estabeleceu 
estado de calamidade pública no município de Conde; 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal Nº 0226/2020, de 16 de março de 
2020, que estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
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EXECUTIVO 

PRORROGA O VENCIMENTO DA 
PARCELA ÚNICA COM DESCONTO DO 
IPTU DO EXERCÍCIO DE 2021. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONDE, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, o que 

Código Tributário Municipal e 

Fica prorrogado o vencimento da parcela única com 
desconto do IPTU previsto no art. 2º, I, do Decreto nº 042/2021, para o 

as disposições em contrário. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

de setembro de 2021. 

 
 

ESTABELECE NOVAS MEDIDAS 
TEMPORARIAS E EMERGENCIAIS DE 
PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO 
MUNICÍPIO DE CONDE, E DÁ OUTRAS 

, no uso das atribuições que lhe 
Município,  

Decreto Municipal Nº 0227/2020, de 17 de março de 
2020, que decretou a situação de emergência no Município de Conde, 
para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus; 

o Decreto Municipal Nº 0016/2021, de 26 de março de 
roga o Decreto Municipal nº 0232/2020, que estabeleceu 

 

o Decreto Municipal Nº 0226/2020, de 16 de março de 
2020, que estabeleceu que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 
do artigo 196 da Constituição da República;

CONSIDERANDO, o Estado de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da 
disseminação global da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID
nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011.

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 41.647, de 29 de setembro de 
2021, que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID
19); 

CONSIDERANDO, a avaliação do cenário epidemiológico do Município de 
Conde em relação a infecção pelo novo coronavírus (COVID 19), estando 
atualmente na bandeira laranja de acordo com o Plano Novo Normal 
estabelecido pelo Governo do Estado da Paraíba;

CONSIDERANDO, a transmissibilidade da COVID
sensivelmente em ambientes fechados
aglomerados;  

CONSIDERANDO, o Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020, 
que em seu art. 3º, inciso XXXIX inclui as atividades
natureza como atividades essenciais, obedecidas as determinações do 
Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1.071, de 29 de março de 2021, que 
em seu art. 1º, estabelece que as atividades religiosas de qualquer 
natureza como atividades essenciais;

CONSIDERANDO, que as instituições religiosas contribuem com o 
fortalecimento da fé e equilíbrio emocional das pessoas, bem como a 
assistência social à população e prestam serviços sociais importantes 
que, em momentos de crise, se tornam essenciais;

D E C R E T A:  

DO FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS 
PRIVADOS E COMERCIAIS

Art. 1º. No período compreendido entre 01
bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 
estabelecimentos similares somente poderão funcionar com 
atendimento nas suas dependências
devendo esses estabelecimentos, sempre que possível, prestigiar as 
áreas livres e abertas, ficando vedada, antes e depois do horário 
estabelecido, a comercialização de qualquer produto para consumo no 
próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas 
através de delivery ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway). 
§ 1º O horário de funcionamento estabelecido no 
se aplica a restaurantes, lanchonetes
funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os 
serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida 
comprovação dessa condição.  
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ediante políticas sociais econômicas que visem a redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 
do artigo 196 da Constituição da República; 

o Estado de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por 
meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da 
disseminação global da Infecção Humana pelo coronavírus (COVID-19), 

ermos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011. 

o Decreto Estadual nº 41.647, de 29 de setembro de 
que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e 

emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-

a avaliação do cenário epidemiológico do Município de 
Conde em relação a infecção pelo novo coronavírus (COVID 19), estando 
atualmente na bandeira laranja de acordo com o Plano Novo Normal 
estabelecido pelo Governo do Estado da Paraíba; 

a transmissibilidade da COVID-19 aumenta 
sensivelmente em ambientes fechados ou mesmo em ambientes abertos 

o Decreto Federal nº 10.292, de 25 de março de 2020, 
que em seu art. 3º, inciso XXXIX inclui as atividades religiosas de qualquer 
natureza como atividades essenciais, obedecidas as determinações do 

a Lei Municipal nº 1.071, de 29 de março de 2021, que 
em seu art. 1º, estabelece que as atividades religiosas de qualquer 

a como atividades essenciais; 

que as instituições religiosas contribuem com o 
fortalecimento da fé e equilíbrio emocional das pessoas, bem como a 
assistência social à população e prestam serviços sociais importantes 

se tornam essenciais; 

O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS  
PRIVADOS E COMERCIAIS 

No período compreendido entre 01 e 18 de outubro de 2021, os 
bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 

somente poderão funcionar com 
atendimento nas suas dependências das 06:00 horas até 00:00 horas, 
devendo esses estabelecimentos, sempre que possível, prestigiar as 

ficando vedada, antes e depois do horário 
zação de qualquer produto para consumo no 

próprio estabelecimento, cujo funcionamento poderá ocorrer apenas 
ou para retirada pelos próprios clientes (takeaway).  

O horário de funcionamento estabelecido no caput deste artigo não 
aplica a restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres que 

funcionem no interior de hotéis, pousadas e similares, desde que os 
serviços sejam prestados exclusivamente aos hóspedes com a devida 
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§ 2º O horário de funcionamento estabelecido no caput
se aplica a restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 
estabelecimentos congêneres que funcionem em postos de combustíveis 
localizados nas rodovias. 

§ 3º. O horário de funcionamento previsto no caput p
por mais 60 minutos, sendo vedado nesse período a comercialização de 
comidas e bebidas, servindo apenas para que os clientes possam 
consumir bebidas e comidas adquiridos anteriormente.

Art. 2º. Centros comerciais, supermercados, mercados 
deverão encerrar suas atividades até as 22:00 horas. 

Art. 3º. O funcionamento de boates, danceterias e estabelecimentos 
similares no período definido no artigo 1º, fica limitado a 50% da 
capacidade do estabelecimento. 

Parágrafo único. Deve o estabelecimento afixar em local visível 
informação quanto a capacidade máxima do estabelecimento, 
considerando a limitação determinada no caput deste artigo.

Art. 4º. O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de 
conveniências e similares devem observar o limite de 50% da capacidade 
do local, com quantidade máxima de 8 (oito) pessoas por mesa, 
mantendo-se entre as mesas distanciamento de, no mínimo, 1,5m, sendo 
obrigatória a disponibilização de álcool gel ou 70o para uso dos clientes.

§1º. Deve o estabelecimento afixar em local visível informação quanto a 
capacidade máxima do estabelecimento, considerando a limitação 
determinada no caput deste artigo. 

§2º. Fica autorizado nos bares, restaurantes e similares, a realização de 
apresentação musical com a presença de até 08 (oito) músicos no palco, 
que deverão obedecer aos protocolos específicos do setor.

Art. 5º. É obrigatória a aferição de temperatura na entrada dos 
estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, 
bem como a colocação de dispensers de álcool gel ou 70
estratégicos, para que os frequentadores possam realizar a higienização 
constante. 

Art. 6º. Poderão ainda funcionar, observando todos os protocolos 
elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal 
de Saúde, em especial com a disponibilização de álcool gel ou 70
locais estratégicos, aferição de temperatura na entrada, entre outras 
medidas, as seguintes atividades: 

a) Salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de 
serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento 
prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e 
observando todas as normas de distanciamento social;

b) Escolinhas de esporte; 
c) Academias, que deverão funcionar com até 50% (cinquenta por 

cento) de sua capacidade e observar todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos específicos do setor;

d) Instalações de acolhimento de crianças, como creches e 
similares; 

e) Hotéis, pousadas e similares; 
f) Construção civil, sem aglomeração nas suas dependê

observado todas as normas de distanciamento social e os 
protocolos específicos do setor, das 07:00 até as 17:00 horas;

g) Indústria. 
 
Art. 7º. No período compreendido entre 01e 18de outubro
estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar 
por até 10 (dez) horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas 
nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento 
social e os protocolos específicos do setor. 
 

 
Conde, 30 de setembro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

caput deste artigo não 
se aplica a restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e 

que funcionem em postos de combustíveis 

poderá se estender 
por mais 60 minutos, sendo vedado nesse período a comercialização de 
comidas e bebidas, servindo apenas para que os clientes possam 
consumir bebidas e comidas adquiridos anteriormente. 

Centros comerciais, supermercados, mercados e similares 

e estabelecimentos 
similares no período definido no artigo 1º, fica limitado a 50% da 

tabelecimento afixar em local visível 
informação quanto a capacidade máxima do estabelecimento, 

deste artigo. 

O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de 
em observar o limite de 50% da capacidade 

do local, com quantidade máxima de 8 (oito) pessoas por mesa, 
se entre as mesas distanciamento de, no mínimo, 1,5m, sendo 

para uso dos clientes. 

Deve o estabelecimento afixar em local visível informação quanto a 
capacidade máxima do estabelecimento, considerando a limitação 

Fica autorizado nos bares, restaurantes e similares, a realização de 
ical com a presença de até 08 (oito) músicos no palco, 

que deverão obedecer aos protocolos específicos do setor. 

É obrigatória a aferição de temperatura na entrada dos 
estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, 

de álcool gel ou 70o em locais 
estratégicos, para que os frequentadores possam realizar a higienização 

Poderão ainda funcionar, observando todos os protocolos 
ecretaria Municipal 

de Saúde, em especial com a disponibilização de álcool gel ou 70o em 
locais estratégicos, aferição de temperatura na entrada, entre outras 

Salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de 
ços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento 

prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e 
observando todas as normas de distanciamento social; 

Academias, que deverão funcionar com até 50% (cinquenta por 
) de sua capacidade e observar todas as normas de 

distanciamento social e os protocolos específicos do setor; 
Instalações de acolhimento de crianças, como creches e 

Construção civil, sem aglomeração nas suas dependências e 
observado todas as normas de distanciamento social e os 
protocolos específicos do setor, das 07:00 até as 17:00 horas; 

No período compreendido entre 01e 18de outubro de 2021, os 
o poderão funcionar 

por até 10 (dez) horas contínuas por dia, sem aglomeração de pessoas 
nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento 

Art. 8º. No período compreendido entre 01e 18
autorizada a realização de eventos sociais ou corporativos de forma 
presencial no Município de Conde, tais como congressos, seminários, 
encontros científicos, casamentos ou assemelhados, além do 
funcionamento de circos e atividade teatr
(cinquenta por cento) da capacidade, com distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre as pessoas, bem como uso obrigatório de máscaras, 
disponibilização de álcool 70o e aferição de temperatura corporal na 
entrada, além de outros protocolos do setor.

DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Art. 9º. Fica permitido, na orla do município, no período de 01a 18de 
outubro de 2021 a utilização de barracas, cadeiras, mesas, guarda
serviços de praia, limitado o uso a pessoas de um mesmo núcleo familiar, 
com no máximo 12 pessoas, devendo haver distanciamento de ao menos 
2 metros entre as mesas, guarda-sóis, barracas etc.

Art. 10. Fica proibido no período de 01a 18de outubro de 2021 uso de 
paredão de som e congêneres em toda a extensão do território do 
município de Conde. 

Art. 11. As feiras livres poderão funcionar das 05:00 às 17:00 horas, 
devendo ser observado boas práticas no sentido de evitar aglomeração 
de pessoas nestes locais. 

DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS
Art. 12. Fica possibilitado o retorno das aulas presenciais, através do 
sistema híbrido, nas escolas da rede pública municipal, que ocorrerá de 
forma gradativa por meio de ato conjunto das Secretarias de Educação e 
Saúde do Município que estabelecerão regras para 
os protocolos sanitários a serem seguidos.

Parágrafo único. As escolas e instituições privadas poderão retornar suas 
atividades através do sistema híbrido, bem como fica possibilitado a 
manutenção do ensino apenas presencial para os a
do espectro autista – TEA e pessoas com deficiência.

DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Art. 13. A partir de 01 de outubro de 2021 retorna o atendimento ao 
público de forma presencial nos órgãos públicos municipais.

DAS ATIVIDADES RELIGIOSAS
Art. 14. Fica reconhecida, no âmbito do Município de Conde/PB, as 
atividades religiosas realizadas nos seus respectivos templos, e fora 
deles, como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises 
oriundas de moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes 
naturais. 

Parágrafo único. Enquanto vigorar a pandemia de doença infecciosa viral 
respiratório (COVID-19), não se limitando ao período excepcional deste 
decreto, as atividades presenciais dos templos devem observar, a
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias e protocolos de 
saúde, os seguintes protocolos: 

a) Só poderá funcionar com 50% da capacidade do local;
b) Será obrigatória a aferição de temperatura na entrada das 

igrejas e templos religiosos, ficando
pessoas que apresentarem temperatura de 37

c) Deverá ser disponibilizado na entrada e distribuídos pelo local 
dispensers com álcool gel ou álcool 70

d) Será obrigatório o uso de máscara para entrada e permanência 
no local; 

e) Deverá obedecer às regras de higiene e de distanciamento de 
no mínio 1,5 metros entre as pessoas.
 

DO USO DE MÁSCARA
Art. 15. Será obrigatório, em todo território do Município de Conde, o 
uso de máscara, mesmo que artesanal, pelas pessoas que estejam em 
circulação nas vias públicas deste município.
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No período compreendido entre 01e 18 de  outubro de 2021, fica 
autorizada a realização de eventos sociais ou corporativos de forma 
presencial no Município de Conde, tais como congressos, seminários, 
encontros científicos, casamentos ou assemelhados, além do 
funcionamento de circos e atividade teatral, com o limite de 50% 
(cinquenta por cento) da capacidade, com distanciamento mínimo de 1,5 
metro entre as pessoas, bem como uso obrigatório de máscaras, 

e aferição de temperatura corporal na 
los do setor. 

DOS ESPAÇOS PÚBLICOS 
Fica permitido, na orla do município, no período de 01a 18de 

outubro de 2021 a utilização de barracas, cadeiras, mesas, guarda-sóis, 
serviços de praia, limitado o uso a pessoas de um mesmo núcleo familiar, 

máximo 12 pessoas, devendo haver distanciamento de ao menos 
sóis, barracas etc. 

Fica proibido no período de 01a 18de outubro de 2021 uso de 
paredão de som e congêneres em toda a extensão do território do 

As feiras livres poderão funcionar das 05:00 às 17:00 horas, 
devendo ser observado boas práticas no sentido de evitar aglomeração 

DO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 
Fica possibilitado o retorno das aulas presenciais, através do 

sistema híbrido, nas escolas da rede pública municipal, que ocorrerá de 
forma gradativa por meio de ato conjunto das Secretarias de Educação e 
Saúde do Município que estabelecerão regras para o retorno das aulas e 
os protocolos sanitários a serem seguidos. 

. As escolas e instituições privadas poderão retornar suas 
atividades através do sistema híbrido, bem como fica possibilitado a 
manutenção do ensino apenas presencial para os alunos com transtorno 

TEA e pessoas com deficiência. 

DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
A partir de 01 de outubro de 2021 retorna o atendimento ao 

público de forma presencial nos órgãos públicos municipais. 

ATIVIDADES RELIGIOSAS 
Fica reconhecida, no âmbito do Município de Conde/PB, as 

atividades religiosas realizadas nos seus respectivos templos, e fora 
deles, como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises 

s, epidemias, pandemias ou catástrofes 

Enquanto vigorar a pandemia de doença infecciosa viral 
não se limitando ao período excepcional deste 

, as atividades presenciais dos templos devem observar, além das 
recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias e protocolos de 

Só poderá funcionar com 50% da capacidade do local; 
Será obrigatória a aferição de temperatura na entrada das 
igrejas e templos religiosos, ficando vedada a entrada de 
pessoas que apresentarem temperatura de 37o ou superior; 
Deverá ser disponibilizado na entrada e distribuídos pelo local 

com álcool gel ou álcool 70 o; 
Será obrigatório o uso de máscara para entrada e permanência 

everá obedecer às regras de higiene e de distanciamento de 
no mínio 1,5 metros entre as pessoas. 

DO USO DE MÁSCARA 
Será obrigatório, em todo território do Município de Conde, o 

uso de máscara, mesmo que artesanal, pelas pessoas que estejam em 
culação nas vias públicas deste município. 
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§1º. O uso de máscara previsto no caput é compulsório nos espaços de 
acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, 
vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos 
privados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial e nos 
veículos públicos e particulares que transportem passageiro.

§2º. Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 
operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de
seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e 
passageiros. 

§3º. A disposição constante no caput deste artigo não se aplica às 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista – 
intelectual, deficiências sensoriais ou outras deficiências que as impeçam 
de usar máscara facial adequadamente, conforme declaração médica.

DA FISCALIZAÇÃO E PUNIÇÃO 
Art. 16. A fiscalização do disposto neste Decreto, sem prejuízo da 
fiscalização pelas autoridades estaduais competentes, ficará a cargo das 
autoridades municipais, através da Secretaria de Saúde e da Guarda 
Municipal. 

Art. 17. Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste 
Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias 
estabelecidas para o funcionamento seguro da atividade.

§ 1º. Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste art
será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por 
até 07 (sete) dias em caso de reincidência.  

§ 2º. Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias 
o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da ap
multa, na forma deste artigo. 

§ 3º. Em caso de nova reincidência, após a interdição por 14 (catorze) 
dias, será aplicado a cassação do alvará do estabelecimento infrator, sem 
prejuízo de aplicação de multa, na forma deste artigo. 

§ 4º. O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a 
COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), devendo ser obedecido os critérios da 
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa. 

§ 5º. Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 
16, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo. 

§ 6º. O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a 
criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime 
contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público 
destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 18. Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 
função do cenário epidemiológico do município de Conde, bem como no 
caso de a população condense não seguir as diretrizes desse Decreto e 
passe a gerar aglomerações que necessitem de medidas mais rígidas para 
o seu fiel cumprimento. 

Art. 19. As medidas previstas neste Decreto terão vigência temporária 
para o período compreendido entre 01e 18 de outubro de 2021.

Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 

Conde, 30 de setembro de 2021

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 

 
Conde, 30 de setembro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

é compulsório nos espaços de 
acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, 
vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos 

ados que estejam autorizados a funcionar de forma presencial e nos 
veículos públicos e particulares que transportem passageiro. 

Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e 
operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos 
seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e 

deste artigo não se aplica às 
 TEA, deficiência 

soriais ou outras deficiências que as impeçam 
de usar máscara facial adequadamente, conforme declaração médica. 

A fiscalização do disposto neste Decreto, sem prejuízo da 
s, ficará a cargo das 

autoridades municipais, através da Secretaria de Saúde e da Guarda 

Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste 
Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias 
estabelecidas para o funcionamento seguro da atividade. 

Constatada qualquer infração ao disposto no “caput”, deste artigo, 
será o estabelecimento notificado e multado e poderá ser interditado por 

Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias 
o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de 

Em caso de nova reincidência, após a interdição por 14 (catorze) 
dias, será aplicado a cassação do alvará do estabelecimento infrator, sem 

 

rimento às normas sanitárias de proteção contra a 
19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), devendo ser obedecido os critérios da 
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa.  

os responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 
16, poderão aplicar as penalidades tratadas nesse artigo.  

artigo não afasta a responsabilização civil e a 
criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime 
contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público 
destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. 

Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em 
epidemiológico do município de Conde, bem como no 

caso de a população condense não seguir as diretrizes desse Decreto e 
passe a gerar aglomerações que necessitem de medidas mais rígidas para 

to terão vigência temporária 
para o período compreendido entre 01e 18 de outubro de 2021. 

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

de setembro de 2021. 

 
 

PORTARIA Nº 0381/2021                      
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE:  
 

Art. 1º - Exonerar IVANOSCKA KESSY COSTA DE ARAÚ
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE, simbologia SE, com lotação no
GABINETE DA PREFEITA. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021.
 
 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita

PORTARIA Nº 0382/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE:  
 

Art. 1º - Exonerar SUZANA ALVES CONSTÂNCIO d
COORDENADORA DE DIVERSIDADE HUMANA
lotação no GABINETE DA PREFEITA
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021.
 
 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde

PORTARIA Nº 0383/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE: 
  

Art. 1º - Nomear IVANOSCKA KESSY COSTA DE ARAÚJO 
COORDENADORA DE DIVERSIDADE HUMANA, simbologia 
lotação no GABINETE DA PREFEITA.
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021.
 
 

KARLA PIMENTEL 
Prefeita de Conde

 

PORTARIA Nº 0384/2021                      
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 

usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE:  
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             CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

Exonerar IVANOSCKA KESSY COSTA DE ARAÚJO do cargo de 
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE, simbologia SE, com lotação no 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021. 

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
PORTARIA Nº 0382/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

SUZANA ALVES CONSTÂNCIO do cargo de 
COORDENADORA DE DIVERSIDADE HUMANA, simbologia CC-III, com 

GABINETE DA PREFEITA. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021. 

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
PORTARIA Nº 0383/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

IVANOSCKA KESSY COSTA DE ARAÚJO para o cargo de 
COORDENADORA DE DIVERSIDADE HUMANA, simbologia CC-III, com 

GABINETE DA PREFEITA. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021. 

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

PORTARIA Nº 0384/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
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Art. 1º - Nomear SUZANA ALVES CONSTÂNCIO para o cargo de 
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE, simbologia SE, com lotação no
GABINETE DA PREFEITA. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021.
 
 

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
PORTARIA Nº 0385/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município,  

 
RESOLVE: 
  

Art. 1º - Nomear PAULO HENRIQUE DA SILVA para o cargo de 
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO TURÍSTICO, simbologia CDS
na SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO. 
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021.
 
 

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
PORTARIA Nº 0386/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021.
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 
Lei Orgânica do Município.  

DISPÕE SOBRE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NOS 
QUADROS FUNCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 

Considerando a decisão judicial de reintegração funcional, 
proferida no Processo nº 0800185-56.2017.8.15.0411, 

 
RESOLVE: 
  

Art. 1º - Fica reintegrado ao serviço público municipal, 
especificamente nos quadros da administração direta, o senhor ASSIS 
PEREIRA DA SILVA, “SOB JUDICE”. 

§ 1º A reintegração dar-se-á no mesmo cargo para o qual o 
servidor referido foi concursado, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS.

 § 2º Em face das disposições constantes neste artigo, a 
Autoridade Municipal competente deverá dar exercício ao servidor as
que o mesmo se apresentar ao serviço, bem como, proceder às 
anotações funcionais cabíveis 

Art. 2º - Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 27 de setembro de 2021.
 
 

 
KARLA PIMENTEL  
Prefeita de Conde 

 
 
 
 
 

 
Conde, 30 de setembro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

para o cargo de 
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GABINETE, simbologia SE, com lotação no 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 01 de setembro de 2021. 

PORTARIA Nº 0385/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

para o cargo de CHEFE DA 
, simbologia CDS-III, com lotação 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
1 de setembro de 2021. 

PORTARIA Nº 0386/2021                      CONDE, 30 DE SETEMBRO DE 2021. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE CONDE, ESTADO DA PARAÍBA, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 60, Inciso VI da 

DISPÕE SOBRE A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NOS 
  

decisão judicial de reintegração funcional, 
 

Fica reintegrado ao serviço público municipal, 
especificamente nos quadros da administração direta, o senhor ASSIS 

á no mesmo cargo para o qual o 
servidor referido foi concursado, AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS. 

§ 2º Em face das disposições constantes neste artigo, a 
Autoridade Municipal competente deverá dar exercício ao servidor assim 
que o mesmo se apresentar ao serviço, bem como, proceder às 

Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos para o dia 27 de setembro de 2021. 

 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

 
COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL  
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Conde, 30 de setembro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 
CORREGEDORIA DA GUARDA 

PORTARIA N° 010/2021                    

O CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE 
ESTADO DA PARAIBA, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 117 e § 2° art. 138 da lei complementar n° 0003/2019 Estatuto 
do Servidor Público Municipal. 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Designar ANDERSON DE MATOS CARVALHO
matricula 1784, lotado no Comando da Guarda Municipal de Conde PB, 
para atuar como DEFENSOR DATIVO
1854, Guarda Municipal na Sindicância Disciplinar nº 002/2021, 
instaurado pela Portaria nº 002/2021, de 25 de fevereiro de 2021, 
publicada no Diário Oficial do Município de Conde PB nº 1.871, a fim de 
assegurar-lhe o contraditório e a ampla defesa.

Art. 2° - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

JORGE FLÁVIO A. F. DE ALCÂNTARA
CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL

CORREGEDOR
 
CONDEPREV – CONDE PREVIDÊNCIA
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CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL 

PORTARIA N° 010/2021                                 CONDE, 28 de setembro 2021 

O CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, 
, usando das atribuições que lhe são conferidas 

pelo art. 117 e § 2° art. 138 da lei complementar n° 0003/2019 Estatuto 

ANDERSON DE MATOS CARVALHO, Subinspetor, 
1784, lotado no Comando da Guarda Municipal de Conde PB, 

DEFENSOR DATIVO do servidor indiciado MATRICULA 
Sindicância Disciplinar nº 002/2021, 

instaurado pela Portaria nº 002/2021, de 25 de fevereiro de 2021, 
ada no Diário Oficial do Município de Conde PB nº 1.871, a fim de 

lhe o contraditório e a ampla defesa. 

Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
 

JORGE FLÁVIO A. F. DE ALCÂNTARA 
CORREGEDORIA DA GUARDA MUNICIPAL 

CORREGEDOR 

CONDE PREVIDÊNCIA 
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SECRETARIA DE SAÚDE 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2021
 

Aos 20 dias do mês de Setembro de 2021, na sede da Comissão Setorial 
de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Conde, Estado da Paraíba, 
localizada na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde 
Conde - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 
Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 09 de 
Fevereiro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00004/2021 que objetiva 
o registro de preços para: Contratação de serviços de esterilização à alta 
e baixa temperatura de materiais médico hospitalares, da base 
descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
CONDE/PB, o Pronto Atendimento Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, bem 
como o Centro Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CER II) 
Antônio de Souza Maranhão; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:  
Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE - CNPJ nº 11.570.107/0001
 
VENCEDOR: EMBRAESTER – EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES 
LTDA 

CNPJ: 10.287.853/0001-00 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT.

1 Esterilização de material 
hospitalar pela 
tecnologia de VAT (Vapor 
Saturado de Alta 
Temperatura – 134ºC)  

N??O 
SE 
APLICA 

UND 12000

2 Esterilização de material 
hospitalar pela 
tecnologia de VBTF 
(Vapor de Baixa 
Temperatura e 
Formaldeído)  

N??O 
SE 
APLICA 

UND 2880

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de 
Saúde de Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de 
Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de 
licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito 
a recurso ou indenização.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS: 
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta 
Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2021, 

 
Conde, 30 de setembro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00004/2021 

da Comissão Setorial 
de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Conde, Estado da Paraíba, 
localizada na Rodovia dos Tabajaras, Pb 018 Km 2,7 Conde - Centro - 

PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 
Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei 

Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 007, de 09 de 
Fevereiro de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 

eriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da 
proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00004/2021 que objetiva 
o registro de preços para: Contratação de serviços de esterilização à alta 

italares, da base 
descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – 
CONDE/PB, o Pronto Atendimento Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, bem 
como o Centro Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CER II) 

e registrar o preço nos seguintes 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
CNPJ nº 11.570.107/0001-91.  

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES 

P.UNIT. P.TOTAL 

13,49 161.880,00 

18,89 54.403,20 

TOTAL 216.283,20 

vigência de 12 (doze) meses, 
considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. 
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de 
Saúde de Conde firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de 

se a realização de 
licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito 

A ATA DE REGISTRO DE 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta 
Ata, devidamente formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 

edeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2021, 

parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente 
Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:
Pelo Fundo Municipal de Saúde de Conde, que também é o órgão 
gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, 
representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 
orçamento programa.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2021
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
- EMBRAESTER – EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA.
10.287.853/0001-00  
Valor: R$ 216.283,20  

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da p
eleito o Foro da Comarca de Conde.

VANESSA MEIRA CINTRA 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e 
observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de serviços de esterilização à 
alta e baixa temperatura de materiais médico hospitalares,
descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
CONDE/PB, o Pronto Atendimento Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, bem 
como o Centro Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CER II) 
Antônio de Souza Maranhão; HOMOLOGO o corr
procedimento licitatório em favor de: EMBRAESTER 
BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA 
Setembro de 2021. VANESSA MEIRA CINTRA 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de esterilização à alta e baixa 
temperatura de materiais médico hospitalares, da base descentralizada 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
Pronto Atendimento Dr. Jarbas Maribo
Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CER II) Antônio de Souza 
Maranhão. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COND
21.60.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
19/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Conde e: CT Nº 00018/2021 - 
BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO 
ESPECIALIZADO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
CEDMEX PARA SEDIAR O PROJETO ACOLHER. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00013/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 
RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB 
2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
13/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Conde e: CT Nº 00017/2021 - 14.09.21 
SILVA - R$ 33.000,00. 
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parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente 
Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:  
Pelo Fundo Municipal de Saúde de Conde, que também é o órgão 

iador responsável pela administração e controle desta Ata, 
representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2021 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:  

EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA. 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde.  

Conde - PB, 20 de Setembro de 2021.  
VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 

 
relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e 

observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico 
nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de serviços de esterilização à 
alta e baixa temperatura de materiais médico hospitalares, da base 
descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – 
CONDE/PB, o Pronto Atendimento Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, bem 
como o Centro Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CER II) 
Antônio de Souza Maranhão; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EMBRAESTER – EMPRESA 
BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA - R$ 216.283,20. Conde - PB, 20 de 
Setembro de 2021. VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE  
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: Contratação de serviços de esterilização à alta e baixa 
temperatura de materiais médico hospitalares, da base descentralizada 
do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU – CONDE/PB, o 
Pronto Atendimento Dr. Jarbas Maribondo Vinagre, bem como o Centro 
Especializado em Reabilitação Física e Auditiva (CER II) Antônio de Souza 
Maranhão. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. 

 RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 21.60.10.122.0034.2070/ 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
 20.09.21 - EMBRAESTER - EMPRESA 

BRASILEIRA DE ESTERILIZACOES LTDA - R$ 216.283,20. 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE  

EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO 
ESPECIALIZADO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS – 
CEDMEX PARA SEDIAR O PROJETO ACOLHER. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00013/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – 
RECURSOS PRÓPRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
14.09.21 - LUCAS BATISTA PEREIRA DA 
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ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00013/2021
 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2021, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO 
ESPECIALIZADO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 
CEDMEX PARA SEDIAR O PROJETO ACOLHER; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCAS BATISTA PEREIRA DA 
SILVA - R$ 33.000,00. Conde - PB, 14 de Setembro de 2021. VANESSA 
MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
EXTRATO DE CONTRATO 

 
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA MANOEL 
ALVES, 287, QD 01 LT 02, SALAS 01 A 04, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO 
CIDADE DAS CRIANÇAS – CONDE/PB DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA 
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEPÓSITO DA 
FARMÁCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00015/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021 – RECURSOS P
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB 
2160.10.301.0034.2053 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 
26/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
Conde e: CT Nº 00020/2021 - 27.09.21 - JOSEFA BELARMINO MACHADO 
R$ 33.000,00. 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00015/2021

 
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2021, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA MANOEL 
ALVES, 287, QD 01 LT 02, SALAS 01 A 04, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO 
CIDADE DAS CRIANÇAS – CONDE/PB DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA 
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEPÓSITO DA 
FARMÁCIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JOSEFA BELARMINO MACHADO - R$ 33.000,00. Conde 
de Setembro de 2021. VANESSA MEIRA CINTRA - Secretária de Saúde.
 
 
LICITAÇÃO E COMPRAS 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
COMUNICADO - FASE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos 
trabalhos - fase de habilitação - da licitação modalidade Pregão 
Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Aquisição de brinquedos 
diversos destinados a distribuição no Dia das Crianças;
14:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, no mesmo local da primeira 
reunião na Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB. Informações: no 
horário das 12:00 as 18:00 horas - de Segunda a Quinta 
14:00 horas - Sexta dos dias úteis, no endereço supracitado. E
conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 30 de setembro de 2021.

LUÃ HAWANN SILVA SOUSA - Pregoeiro Oficial
 

 
Conde, 30 de setembro de 2021. 

                                                                                                                                                                                                                  

CONDE  
DISPENSA Nº DP00013/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00013/2021, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO 
ESPECIALIZADO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS – 
CEDMEX PARA SEDIAR O PROJETO ACOLHER; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCAS BATISTA PEREIRA DA 

PB, 14 de Setembro de 2021. VANESSA 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE  

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA MANOEL 
SALAS 01 A 04, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO 
CONDE/PB DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA 

COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEPÓSITO DA 
FARMÁCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 

RECURSOS PRÓPRIOS 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE/PB – 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36.01 – 
PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 

PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de 
JOSEFA BELARMINO MACHADO - 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE  
DISPENSA Nº DP00015/2021 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
o e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2021, que 
objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO À RUA MANOEL 
ALVES, 287, QD 01 LT 02, SALAS 01 A 04, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO 

/PB DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DA 
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DEPÓSITO DA 
FARMÁCIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 

R$ 33.000,00. Conde - PB, 27 
Secretária de Saúde. 

 
FASE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021 

comunica que a sessão pública para continuidade dos 
licitação modalidade Pregão 
: Aquisição de brinquedos 

diversos destinados a distribuição no Dia das Crianças; será realizada às 
14:00 horas do dia 05 de outubro de 2021, no mesmo local da primeira 

PB. Informações: no 
de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 

eço supracitado. E-mail: 

PB, 30 de setembro de 2021. 

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

  
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. OBJETO: Aquisição 
parcelada de materiais e insumos diversos para higienização das 
unidades escolares como manutenção das medidas de prevenção e 
combate ao novo coronavírus - Covid
seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura da respectiva Ata de 
Registro de Preços, sob pena de incidência das cominações previstas no 
Edital: Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli 
Global Comercial Eireli - CNPJ 17.892.706/0001
CNPJ 10.271.915/0001-95; e Sagati Comercio de Equipamentos de 
Segurança Eireli - CNPJ 22.327.120/0001
CPL, na Rodovia PB 018, s/n - Rodovia 
as 18:00 horas - de Segunda a Quinta 
dos dias úteis. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE

ANÁLISE DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados e continuados de administração, gerenciamento, controle 
e aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de cartão 
de combustível, para atender a frota da Prefeitura Muni
PB. EMPRESA RECORRENTE: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 
Ltda., contra sua desclassificação no certame.
análise do recurso administrativo interposto, entendeu
conhecimento do mesmo e, no mérito
indeferido. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 
Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde 
Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas 
endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com.

LUÃ HAWANN SILVA SOUSA 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Eletrônico nº 00011/2021. OBJETO: Aquisição 

parcelada de materiais e insumos diversos para higienização das 
unidades escolares como manutenção das medidas de prevenção e 

Covid-19. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 

considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura da respectiva Ata de 
Registro de Preços, sob pena de incidência das cominações previstas no 

dital: Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli - CNPJ 15.361.503/0001-60; 
CNPJ 17.892.706/0001-08; Instituto Travessia - 

95; e Sagati Comercio de Equipamentos de 
CNPJ 22.327.120/0001-30. INFORMAÇÕES: na sede da 

Rodovia - Conde - PB, no horário das 12:00 
de Segunda a Quinta - e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta 
mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 30 de Setembro de 2021 
MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS – Prefeita 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
ANÁLISE DE RECURSO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021 
 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados e continuados de administração, gerenciamento, controle 
e aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento de cartão 
de combustível, para atender a frota da Prefeitura Municipal de Conde - 

RECORRENTE: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 
sua desclassificação no certame. O Pregoeiro Oficial, após a 

análise do recurso administrativo interposto, entendeu-se pelo 
conhecimento do mesmo e, no mérito, jugou-se improcedente - recurso 

. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na 

Conde - PB, das 12:00 as 18:00 horas - de 
e das 08:00 as 14:00 horas - Sexta, dos dias úteis, no 

mail: conde.cpl.2021@gmail.com. 

Conde - PB, 21 de setembro de 2021. 

LUÃ HAWANN SILVA SOUSA - Pregoeiro Oficial 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

RREO – 4º BIMESTRE 
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2º QUADRIMESTRE 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

2º QUADRIMESTRE 
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