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ESTADO DA PARAÍBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2017

 

 Aos 29 dias do mês de Novembro de 2017, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Conde, 
Estado da Paraíba, localizada na Rodovia Pb 18 
Conde - PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, Decreto Municipal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2017, Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, co
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00006/2017 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
Material de Higiene e Limpeza, para atender as noves Unidades Básicas 
de Saúde Municipais e a policlínica; resolve regist
seguintes termos: 
  

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 
11.570.107/0001-91. 
  
VENCEDOR: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS 

LTDA - ME 
CNPJ: 11.028.345/0001-70 

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

4 

BALDE plástica em 
polietileno de alta 
densidade, 
resistente a 
impacto, parede e 
fundo reforçados, 
alça em Aço 
zincado, capacidade 
aproximada de 20 
litros. O produto 
deverá ter etiqueta 
com dados de 
identificação, marca 
do fabricante e 
capacidade. 

ARQPLASTUND 80 

6 

COPO para água 
em plástico, 
descartável, com 
capacidade 200 ml, 
em poliestireno 
branco, no tóxico, 

IDEAL SACO 20000 

ATOS DO PODER EXECUTIVO

LICITAÇÃO  E COMPRAS 

 

MUNICÍPIO DE CONDE 
                                                      Conde, 30  de novembro de 2017 

                                                

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2017 

mês de Novembro de 2017, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Conde, 
Estado da Paraíba, localizada na Rodovia Pb 18 - Km 3 - Centro - 

PB, nos termos da Lei Federal de nº 10.520, de 17 de julho de 
Municipal nº 3.555, de 08 de Agosto de 2017, Decreto 

Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
bem como as demais normas legais aplicáveis, e, ainda, conforme a 
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 
00006/2017 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de 
Material de Higiene e Limpeza, para atender as noves Unidades Básicas 
de Saúde Municipais e a policlínica; resolve registrar o preço nos 

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE - CNPJ nº 

VENCEDOR: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS 

QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

5,50 440,00 

 1,98 39.600,00

com frisos e 
saliência na borda, 
peso por 100 
(cento) do copo 
deverá ser igual ou 
superior a 220 
gramas e de acordo 
com norma NBR 14 
.86 5. Embalagem 
em saco-plástico 
contendo 100 
unidades, com 
dados de 
identificação do 
produto e marca do 
fabricante. 

7 

COPO para café em 
plástico, 
descartável, 
capacidade 50 ml, 
em poliestireno 
branco, não tóxico, 
com frisos e 
saliência na borda, 
peso por 100 (cem) 
copos deverá ser 
igual ou superior a 
72 gramas e de 
acordo com norma 
NBR 14.865. 
Embalagem de 
papelão contendo 
5000 unidades, 
onde os copos são 
acondicionados em 
sacos plásticos com 
100 unidades cada, 
com dados de 
identificação do 
produto e marca do 
fabricante. 

IDEAL

8 

DESINFETANTE 
líquido a base de 
pinho, para uso 
geral, ação 
bactericida e 
germicida, com 500 
ml. Acondicionado 
em embalagem 
plástica original do 
fabricante, com o 
nome do 
responsável técnico, 
o lote, data de 
fabricação, validade 
e registro no 
Ministério da Saúde. 

VOFSI

EXECUTIVO 

 

 

                               MUNICÍPIO DE CONDE 

IDEAL CX 2 52,00 104,00 

VOFSI UND 6000 1,25 7.500,00 
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15 

FÓSFORO em 
embalagem com 10 
caixas contendo 40 
palitos cada. 
Acondicionado em 
embalagem original 
do fabricante com 
dados de 
Identificação do 
produto 

PARANÁ CX 40 

22 

PAPEL higiênico 
branco, macio, sem 
perfume, picotado e 
gofrado, 100 % 
fibras celulósicas, 
folha simples, com 
04 (quatro) rolos de 
30 m X 10 cm. 
Acondicionado em 
embalagem original 
do fabricante, com 
dados de 
identificação do 
produto. 

LIPP PCT 1000 

23 

PAPEL toalha em 
rolo, folha dupla 
absorvente, 
picotada, de fibras 
celulósicas, 
dimensões (22,0 x 
20,0) cm, com 
variação de +/- 1 
cm, com02 rolos 
contendo +/ - 60 
toalhas cada. 
Acondicionado em 
embalagem original 
do fabricante, com 
dados de 
identificação do 
produto. 

LEVE PCT 1000 

26 

SABÂO em pó com 
tensoativo 
biodegradável, 
contendo na 
composição água
corante e 
branqueador óptico, 
com 500 g. 
Acondicionado em 
embalagem original 
do fabricante, com o 
nome do 
responsável técnico, 
o lote, data de 
fabricação, validade 
e registro no 
Ministério da Saúde. 

STAR 
PLUS 

PCT 1800 

32 

Desinfetante de alto 
nível à base de 
ácido peracético de 
amplo uso e alto 
poder germicida 
com 5L. 

YEZZI Galão 12 

33 

Escova Sanitária 
com cerdas flexíveis 
e suporte em 
material plástico na 
cor preta, 39x10 cm, 

BRUXAXA UND 
15 

                                                  Conde,  30  de novembro de 2017 

 

                                                                                 

2,20 88,00 

1,30 1.300,00 

2,70 2.700,00 

1,11 1.998,00 

8,89 106,68 

5,14 77,10 

ideal para 
higienização das 
bordas do vaso 
sanitário. 

36 

DESODORANTE 
em pedra para uso 
em vaso sanitário, 
higienizante, poder 
bactericida, 
fragrância 
agradável, caixa 
com 01 (um) 
suporte e 01 (um) 
refil de 30 g. 
Acondicionado em 
embalagem original 
do fabricante, com o 
nome do 
responsável técnico, 
o lote, data de 
fabricação, validade 
e registro no 
Ministério da Saúde. 

PANDA

TOTAL 

  
VENCEDOR: FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR 

CNPJ: 20.381.795/0001
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

1 

ÁGUA sanitária 
com no mínimo 2% 
de teor de cloro 
ativo, pronto uso, 
com 1 litro. 
Acondicionada em 
embalagem original 
do fabricante, com 
o nome do 
responsável 
técnico, o lote, data 
de fabricação, 
validade e registro 
no Ministério da 
Saúde. 

LISA

9 

DETERGENTE 
líquido, neutro, 
biodegradável, 
pronto uso, com 
500 ml. 
Acondicionado em 
embalagem original 
do fabricante, com 
o nome do 
responsável 
técnico, o lote, data 
de fabricação, 
validade e registro 
no Ministério da 
Saúde. 

CAMPIN
ENSE

10 

AROMATIZADOR 
de ar para 
ambiente, em forma 
de aerossol com 
400 ml, em 
embalagem original 
do fabricante. 

AIR 
WICK

12 

ESPONJA de lã de 
aço, com 14 
pacotes de oito 
unidades. 

ASSOLA
N 

2 

                            MUNICÍPIO DE CONDE 

PANDA UND 100 1,28 128,00 

54.041,78

VENCEDOR: FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME 
20.381.795/0001-32 

MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL 

LISA LITRO 5400 1,12 6.048,00 

CAMPIN
ENSE 

UND 3000 0,99 2.970,00 

AIR 
WICK 

UND 20 8,79 175,80 

ASSOLA
 

PCT 30 9,50 285,00 
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Acondicionada em 
embalagem original 
do fabricante, com 
dados de 
identificação do 
produto. 

13 

ESPONJA sintética 
dupla face, um lado 
em espuma 
poliuretano e outro 
em fibra sintética 
abrasiva, medidas 
aproxima das (100 
x 70 x 20) mm. 
Acondicionada em 
embalagem original 
do fabricante com 
dados de 
identificação do 
produto. 

NAFT UND 500 

20 

PANO de chão em 
algodão alvejado, 
tipo saco, bordas 
com acabamento 
em overloque, 
medindo 
aproximadamente 
(70 x 50) cm O 
produto deverá ter 
etiqueta com dados 
de identificação e 
marca do 
fabricante. 

TCN UND 1200 

21 

PANO de prato em 
algodão alvejado, 
bordas com 
acabamento em 
overloque, alta 
absorção, medindo 
aproximadamente 
(70 x 50) cm. O 
produto deverá ter 
etiqueta com dados 
de identificação e 
marca do 
fabricante. 

TCN UND 700 

31 

VASSOURA em 
piaçava tipo leque 
e, comprimento 
total de 30 cm, 
cabo em madeira. 
O produto deverá 
conter etiqueta com 
dados de 
identificação e 
marca do 
fabricante. 

BRASIL UND 130 

38 

PANO de prato em 
algodão alvejado, 
bordas com 
acabamento em 
overloque, alta 
absorção, medindo 
aproximadamente 
(70 x 50) cm. O 
produto deverá ter 
etiqueta com dados 
de identificação e 
marca do 

TCN UND 30 

                                                  Conde,  30  de novembro de 2017 

 

                                                                                 

0,27 135,00 

0,99 1.188,00 

1,45 1.015,00 

2,90 377,00 

2,15 64,50 

fabricante. 
TOTAL  

  

VENCEDOR: JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI 
UTILIDADES EIRELI 

CNPJ: 19.580.923/0001

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA

2 

Carro de Limpeza 
Profissional para 
limpeza úmida e 
seca de 
superfícies em 
geral como: pisos, 
paredes, e etc.; 
composto por 
Balde Doblô30 L, 
novo cabo 
Telescópio 1,40m, 
Haste Americana 
refil Loop com 
cinta 320g. 

JSN - 30LT

3 

Placa de 
Sinalização (Piso 
Molhado) Placa 
sinalizadora “Piso 
Escorregadio”, 
fabricada em 
polietileno na cor 
amarela com 
proteção UV -
Medidas: Aberta= 
62 cm (altura) x 
37,5 cm (largura) 
x 48 cm 
(profundidade), 
fechada= 66,5 cm 
(altura) x 37,5 cm 
(largura) x 2,5 cm 
(profundidade). 

JSN 
AMARELO

11 

DISPENSER de 
parede para álcool 
gel/sabonete 
líquido, em 
polipropileno, com 
capacidade 
aproximada de 01 
(um) litro. 

EDECAM 
PAREDE

14 

FLANELA em 
100% algodão, 
bordas 
overloqueadas em 
linhas de algodão, 
para uso geral, 
medidas 
aproximadas (40 x 
70) cm. 
Acondicionada em 
embalagem 
original do 
fabricante com 
dados de 
identificação do 
Produto. 

DANTEX 
40X70CM

16 

LUVA de borracha 
(látex natural), 
antiderrapante, 
anatómica, forrada 
con1 algodão, 

DANNY 

3 

                            MUNICÍPIO DE CONDE 

12.258,30

VENCEDOR: JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI 
UTILIDADES EIRELI - 

19.580.923/0001-98 

MARCA UNID. QUANT. P.UNIT.P.TOTAL 

30LT UND 2 325,50 651,00 

JSN - 
AMARELO 

UND 2 30,38 60,76 

EDECAM - 
PAREDE 

UND 50 15,50 775,00 

DANTEX - 
40X70CM 

UND 400 0,85 340,00 

DANNY - G UND 40 1,99 79,60 
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espessura de 0,55 
mm, tamanho G. 
Acondicionada em 
embalagem 
original do 
fabricante, com 
dados de 
identificação do 
produto, data de 
fabricação e 
validade. 

17 

LUVA de borracha 
(látex natural), 
antiderrapante, 
anatômica, forrada 
com algodão, 
espessura de 0,55 
mm, tamanho M. 
Acondicionada em 
embalagem 
original do 
fabricante, com 
dados de 
identificação do 
produto, data de 
fabricação e 
validade. 

DANNY - M UND 80 

18 

LUVA 
emborrachada 
para serviços 
gerais, tamanho 
G, com forro em 
tecido antialérgico. 
Acondicionada em 
embalagem com 
dados de 
identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação e 
composição. 

DANNY - G UND 30 

19 

LUVA 
emborrachada 
para serviços 
gerais, tamanho 
M, com forro em 
tecido antialérgico. 
Acondicionada em 
embalagem com 
dados de 
identificação do 
produto, marca do 
fabricante, data de 
fabricação e 
composição. 

DANNY - M UND 30 

24 

RODO para piso, 
com 2 (duas) 
borrachas, cabo 
em madeira 
revestido em 
plástico, 
comprimento da 
base 30 cm e 
cabo com 1,20 m, 
a borracha deve 
ultrapassar a base 
em 2,5 cm. O 
produto deverá 
conter etiqueta 
com dados de 

DEDEL 
VASSOURAS 

- 30CM 
UND 30 

                                                  Conde,  30  de novembro de 2017 

 

                                                                                 

 1,99 159,20 

 1,99 59,70 

 1,99 59,70 

 3,74 112,20 

identificação e 
marca do 
fabricante. 

25 

SABÃO em barra, 
embalagem com 5 
unidades de 200 g 
cada, pronto uso. 
Acondicionado em 
embalagem 
original do 
fabricante com 
dados de 
identificação do 
produto, data de 
fabricação, prazo 
de validade e 
registro no 
Ministério da 
Saúde. 

DASNEVES 
200G

27 

SABONETE 
cremoso para as 
mãos, perolado, 
com fragrância 
erva-doce, com 5 
litros. 
Acorid1cionado 
em embalagem 
original do 
fabricante, com o 
nome do 
responsável 
técnico, o lote, 
data de 
fabricação, 
validade e registro 
no Ministério da 
Saúde. 

TIJJÚ 
5LITROS

28 

SACO plástico 
para lixo 
domiciliar, com 
capacidade para 
60 litros, medindo 
aproximadamente 
' 60 cm de Largura 
70 cm de 
comprimento, 
original do 
fabricante, 
embalagem com 
100 unidades. 

DONAPACK 
60LITROS

29 

SACO plástico, 
para lixo domiciliar 
classe I, 
capacidade para 
20 litros 
embalagem com 
100 unidades. 

DONAPACK 
20LITROS

30 

TOALHA de 
papel, com 60 
folhas, na cor 
branca, formato 
(21,5 x 22,5) cm, 
com de as 
unidades. 
Embalagem com 
dados de 
identificação do 
produto e marca 
do fabricante. 

ELLY 
60FOLHAS

4 

                            MUNICÍPIO DE CONDE 

DASNEVES - 
200G 

PCT 100 3,60 360,00 

TIJJÚ - 
5LITROS 

LITRO 300 3,40 1.020,00 

DONAPACK -
60LITROS 

PCT 50 4,00 200,00 

DONAPACK -
20LITROS 

PCT 100 3,75 375,00 

ELLY - 
60FOLHAS 

PCT 500 0,83 415,00 
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37 

SACO plástico, 
para lixo domiciliar 
classe I, 
capacidade para 
100 litros 
embalagem com 
100 unidades. 

DONAPACK -
100LITROS, 

PCT 50 

TOTAL  

  
 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
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 decor
Ata, devidamente formalizada através da respectiva Nota de Empenho, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2017, 
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. 
  
Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
disposições do Pregão Presencial nº 00006/2017, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciad
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2017 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:
  
- BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA 
Item(s): 4 - 6 - 7 - 8 - 15 - 22 - 23 - 26 - 32 - 33 - 36. 
Valor: R$ 54.041,78. 
- FRANCISCO A PEREIRA JUNIOR - ME. 
Item(s): 1 - 9 - 10 - 12 - 13 - 20 - 21 - 31 - 38. 
Valor: R$ 12.258,30. 
- JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES 
EIRELI -. 
Item(s): 2 - 3 - 11 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 27 
Valor: R$ 5.342,16. 
  
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: 
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 
eleito o Foro da Comarca de Conde 
  

Conde - PB, 29 de Novembro de 2017

 
RENATA MARTINS DOMINGOS

Secretária Municipal de Saúde 

                                                  Conde,  30  de novembro de 2017 

 

                                                                                 

 13,50 675,00 

5.342,16

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 

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 

tendida, assegurada preferência 
ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE 

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta 
Ata, devidamente formalizada através da respectiva Nota de Empenho, 
serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de 
licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00006/2017, 

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, 

a organizacional definida no respectivo 

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as 
disposições do Pregão Presencial nº 00006/2017, que fizerem adesão a 
esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00006/2017 e seus 
anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame: 

BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME. 
 

JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES 

27 - 28 - 29 - 30 - 37. 

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica 

PB, 29 de Novembro de 2017 
 
 

RENATA MARTINS DOMINGOS 
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